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அணிந்துரை 
திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன் 

(தமிழகக் கல்வி- உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர்) 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கிப் பன்னிரண் 
டாண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி.ஏ. 
வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழி 
லேயே கற்று வந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 
புகுமுக வகுப்பிலும் (1.ப.0.), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப் 
படிப்பு வகுப்புகளிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே 
கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் 
என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல 
துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, 
தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த 
நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் 
திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரத்தக்க 
வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ் வகையில், கல்லூரிப் 
பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்க்குத் 
தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் 
பெறுவதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்து 
வரும் பெருமுயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும். 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 
நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் 
நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். 

வரலாறு, அரசியல், உள்வியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 
புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், கணிதம், இயற்பியல், 
வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்கியல், 
தாவரவியல், பொறியியல். ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி 
நூல்கள், மொழிடுபயுக்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும் 
தமிழ்காட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது. 

இவற்றுள் ஒன்றான ₹கமிம வேதியியல்--தூணைப்பாடம் 
என்ற இந் நூல் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் 
5898ஆவது வெளியீடாகும். இதுவரை 418 நூல்கள் வெளிவந் 
துள்ளன. இந் நூல் மைய அரசு கல்வி, சமூக நல அமைச் 
சகத்தின் மாநில மொழியில் பல்கலைக்கழக நூல்கள் வெளியிடும் 
திட்டத்தின்கீழ் வெளியிடப்படுகிற து. 

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், உழைத்து 
வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக 
மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும். அதுவே 
தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக் 
கழகங்களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் ஈம் 
மனம்கலந்த நன்றி உரியதாகுக. 

இரா. நெடுஞ்செழியன்



பொருளடக்கம் 

தோற்றுவாய் லு 

அங்ககச் சேர்மங்கள் அறிந்துகொள்ளும் முறை 

பக்கம் 

அங்ககச் சேர்மங்களிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டுபிடித்து 

அவற்றின் எடைகளை நிர்ணயிக்கும் முறை 

சேர்மங்களின் முற்றுரு வாய்பாடும், மூலக்கூறு 

வாய்பாடும், அமைப்புக் குறி வாய்பாடுகளும் 

அங்ககச் சேர்மங்களின் அமைப்பு வாய்பாடு 
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பல் ஹேலோஜன் வழிச் சேர்மங்கள் sol 

மோனோஹைம்ரிக் ஆல்கஹால்கள் 

ஈுதர்கள் 

அனங்கக அமிலங்களின் எஸ்டர்கள் wes 

௮மீன்கள் 2 aa 

ஆல்டிஹைடுகளும் கீட்டோன்களும் க 

மோனோ கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்கள் 

அமிலங்களின் வழிச் சேர்மங்கள் 

பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமிலங்கள் 

டை கார்பாக்ஸலிக் அகிலங்கள் த 

அபூரித டை கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்கள் 

ஹைடிராக்ஸி டை கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்கள் 
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32. 

பின்னால் சேர்க்கப்பட்டவை 

vi 

ஐசோமெசிசம் 

பல்ஹைட்ராக்ஸி ஆல்கஹால்கள் 

கார்போஹைடிரேட்டுகள் 

அரோமேட்டிக் வேதியியல் | 

அரோமேட்டிக் ஹேலோ ஜன் சேர்மங்கள் 

பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம் 

அரோமேட்டிக் நைட்ரோ சேர்மங்கள் 

அனிலீனும் டை அசோனியம் சேர்மங்களும் 
பீனாலும் அதன் வழிச் சேர்மங்களும் 

அரோமேட்டிக் ஆல்கஹால்கள், ஆல்டிஹைடுகள், 
கீட்டோன்கள், அமிலங்கள் — 

காப்தலீன் 

கலைச்சொற்கள் 

301 

320 

326 

336



— 2 னைக ம வைக 

கரிம வோதியியால் 

துணைப்பாடம் 

  

ச



1. தோற்றுவாய் 
வேதியியலைச் சிறப்புப் பாடமாகப் பயிலாமல் துணைப்பாட 

மாக மட்டும் பயிலும் பிற மாணவர்களும் வேதியியலின் சிறப்பு 

களையும் புதுமைகளையும் சுவைத்து இன்புற வேண்டும் என்ற 

உயர்ந்த குறிக்கோளுடன் இப்புத்தகம் எழமுதப்பட்டிருக்கிறது. 

அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றிடையே நிகழும் இடை 

விடாத மாறுதல்களைப் பற்றி நமக்குத் தெளிவாக அறிவிக்கும் 

ஆசானாக வேதியியல் திகழ்கிறது. புரிந்துகொள்ள முடியாத 

பல சிக்கலான விஷயங்களையும் வேதியியலின் உதவியால் நாம் 

புரிந்து கொள்கிறோம் என்பது காம் அன்றாட வாழ்க்கையில் 

காணும் உண்மை. 

பிராணிகளும் தாவரங்களும் உணவுப் பொருள்களை உற்பத்தி 

செய்தல், உட்கொண்ட ஆகாரத்தைச் செரிக்கச் செய்வதன் 

மூலம் விளையாடுவதற்கோ வேலை செய்வதற்கோ தேவையான 

சக்தியின் வெளியேற்றம், தசைகள், எலும்புகள், நரம்புகள் 

ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி ஆகியவை அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் 

ஆகியவற்றின் அமைப்பு மாற்றங்களாலும், இவை ஒன்றோ 

டொன்று கலந்து விடுவதால் ஏற்படும் புதியவையான அமைப்பு 

களாலுமே நிகழ்கின்றன. 

குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகளையெல்லாம் சில சமயங் 

களில் மட்டுமே குணப்படுத்தும் மருந்துகள், அதிக வெப்பத் 

தையோ அதிகக் குளிர்ச்சியையோ தாங்க முடியாமல் உடைந்து 

விடும் குழைமங்கள் அல்லது பிளாஸ்டிக்குகள், சூரிய வெளிச்சம் 

பட்டவுடன் மறைந்தோ மாறியோ விடும் சாயங்கள், எளிதில் 

கிழிந்துவிடும் துணிகள் இவையெல்லாம் வேதியியலின் சில 

புதுமைகளாகும். 

இயற்கையில் நிகழும் பல எண்ணற்ற சுவையான முக்கியத் 

துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் இவ்வணுக்களும் மூலக் 

கூறுகளுமே காரணமாக இருக்கின்றன. பனிக்கட்டித் தூள்கள், 

சர்க்கரைப் படிகங்கள், மற்றும் பல'நுண் ணிய வேலைப்பாடமைந்த 

1



2 கரிம வேதியியல் துணைப்பாடம் 

படிகங்கள் ஆகியவை சிறுசிறு அணுக் கட்டுகளை (groups of 
81௦08) ஒன்றன் பின் ஒன்றாகச் சேர்ப்பதன் மூலமே வளர் 
கின்றன. சாயங்கள், அவற்றில் காணப்படும் நிறப் பொருள்கள் 
ஆகியவற்றிற்கு அவற்றிலுள்ள அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் 
ஆகியவை சிறப்பான முறையிலே அமைக்கப்பட்டிருப்ப?த 
காரணமாக இருக்கின்றது. பலவகை மணங்களை உடைய 
வாசனதக் திரவியங்கள், பலவகையான சுவைகளையடைய 
வாசனைப் பொருள்கள், ஒளி உமிழும் வைரக் கற்கள் 
ஆகியவையும் அவற்றிலுள்ள அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் 
உண்டாக்கும் விகோதங்களே / ் 

எஃகு இரும்புத் தகடுகளின் வலிமை, குதித்து மேலெழும்பும் 
இரப்பர், புதிதாக மெழுகு பூசப்பட்ட தரையின் பளபளப்பு 
ஆகியவற்றிற்குப் புரிந்து கொள்ள முடியாக முறையில் அடைத்து 
வைக்கப்பட்டிருக்கும் தனித்தனி அணுக்களே காரணமாக இருக் 
கின்றன. காட்டுத் தீ உண்டாக்கும் பயங்கரமான ஒலி, அமைதி 
யாக எரியும் மெழுகுவர்த்தி, மின்னல் உண்டாகும்பொழுது 
ஏற்படும் பள பளப்பான ஓளி, இடி, வான வில்லில் காணப்படும் கலையழகு, வெடிமருந்து வெடிக்கும்பொமுது சப்தத்துடன் வெளியேறும் சக்தி, ஒளிச் சேர்க்கைக்காகத் தாவரங்கள் சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து வைத்திருக்கும் சூரிய ஒளி ஆகியவை அணுக்கள் மூலக் கூறுகள் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணற்ற நிகழ்ச்சி 
களின் மொத்தக் கூட்டுத் தொகையே யாகும். 

வேதியியல் விஞ்ஞானத்தின் பழம் பெருமை வாய்ந்த பிரிவு களில் ஒன்றாகும். கண்ணாடிகக£த் தயாரிப்பவள் அதனை மேலும் பளபளப்பாக்கும் முறைகளை அறிய மூயலுகிறான். வைத்தியன் கோயையும், வலியையும் குணப்படுத்தும் மருந்தைத் தரும் செடியைத் தேடுகிருன். இதைப்போலவே வேதியியல் கற்ற வர்கள், கற்பிப்பவர்கள், கற்கின்றவர்கள் அனைவரும் அதனைப் புதிய கண்டு பிடிப்புகளால் அழகு படுத்த, அதனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததும் சிறப்புடையதுமாகச் செய்ய முயன்ற வண்ணமிருக் கின்றனர். வேதியியலோவின் வெற்றியைப் பல இடங்களில் காணலாம். அலமாரிகளில் அழகாகப் பார்வைக்காக வைக்கப் பட்டிருக்கும் மருந்துகள், இரும்புச் சாமான் கடைகள், மற்றும் பல வகைப்பட்ட கடைகள் அதில் ஒரு வகை வெற்றியைப் பறைசாற்றுவனவாய் அமைகின்றன. 

இப்புத்தகத்தின் அமைப்பு 
உல்லாசப் பயணத்திற்குப் புறப்படும்பொழுது பயணம் சிறப்பாக மூடியவேண்டுமானல் போக வேண்டிய இடத்தை
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நன்கு ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுச்துக் கொள்ளவேண்டும். போவ 

தற்கு முன், போகும் இடத்தில் முக்கியமாக சாம் பார்க்க 

வேண்டிய இடங்கள் யாவை என உறுதி செய்து கொள்ள 

வேண்டும். பின் பார்க்க. வேண்டிய இடங்களின் வரிசையை 

அவற்றின் சிறப்பிற்கும், முக்கியத்துவத்திற்கும் ஏற்றவாறு 
அமைத்துக் கொள்ளவேண்டும். பயணம் அயற்சி ஏற்படாத 

வகையிலும், உற்சாகமும் சுவையும் குன்றாத வகையிலும் அமைய 

வேண்டும். 

இப்புக்கசத்தை மாணவர்கள் பயில ஆரம்பிக்கும்பொழுது 
- உல்லாசப். பயணம் செல்லும் நிலையில் இருக்கவேண்டும். 

ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தையும் பயணத்திற்கு ஒரு பகுதியாகக் 
கருதவேண்டும். அத்தியாயங்களில் காணப்படும் செய்திகளைச் 
சுவை மிகுந்த சம்பவங்களாகக் கருதவேண்டும், பயணத்தின் 

முதல் பகுதியில் ஒரு பொருளிலுள்ள தனிமங்கள், சேர்மங்கள் 

யாவை என அறிந்துகொண்டோமானால், அடுத்த பகுதியில் 

அவற்றைத் தூய்மைப்படுத்தும் முறையைப் பற்றி அறிந்து 

கொள்வோம். இவ்விதமாக அத்தியாயங்கள் அனைத்தும் 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முறையாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், 

வேதியியலைத் துணைப்பாடமாகக் கொண்ட பட்டப்படிப்பு 

மாணவர்களின் பாடப் பகுதி முழுவதும் சிறப்பான முறையிலும் 

அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்புத்தகக்தை மாணவர்கள் ஆர் 

வத்துடன் படித்துப் பெரும்பயன் எய்துவார்களேயானால் 

உல்லாசப் பயணம் வெற்றிகரமாக அமைந்ததாகக் கொள்ளலாம்,



2. அங்ககச் சர்மங்களை அறிந்து 
கொள்ளும் முறை 

அங்ககச் சேர்மங்ககா அறிந்துகொள்வதற்குப் பின்வரும் 
வழிகளைப் பின்பற்றவேண்டும் : (1) முதலில் சேர்மம் தூய்மை 
யானதா என்பதை உ.றுதிப்படுக்கிச் கொள்ளவேண்டும். 
(5) தூய்மையற்றதாக இருந்தால் அதளைத் தூய்மைப்படுத்த 
வேண்டும். (8) சேர்மத்திலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிய 
வேண்டும் (4) தனிமங்களின் எடைகளை நிர்ணயிப்பதின் மூலம் 
அவற்றின் சதவிகித இயைபைக் கணக்கிட்டு, அதன் மூலம் சேர் 
மத்தின் முற்றுறாு வாய்பாட்டை வருவிக்கவேண்டும். (8) சேர் 
மத்தின் மூலக்கூறு எடையை நிர்ணயித்து, அதன் மூலம் அதன் 
மூலக்கூறு வாய்பாட்டை வருவிக்கவேண்டும். (6) சேர்மங் 
களின் அமைப்பு வாய்பாட்டின் மூலம் அவற்றின் பண்புகளை 
அறிதல் வேண்டும், 

அங்ககச் சேம்மத்தின் தூய்மையை நிர்ணயித்தல் 

எடுத்துக்கொண்ட சேர்மமானது தூய்மையானதாக இருந் 
கால் அஃது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான உருகு நிலையையே 
கொண்டிருக்கும். சேர்மத்தின் உருகுநிலை நிலையானதாக இல்லா 
விட்டால் அதனை ஒரு கரைப்பானின் உதவியால் படிகமாக்குதல் 
முறையில் தூய்மைப் படுத்திப் பின் அதன் உருகுகிலையை 
மீண்டும் நிர்ணயிக்கவேண்டும். முக்கால் அளவு அடர் கந்த 
காமிலத்தைக்கொண்ட (100 க.செ.மீ.) பீச்கரை உருகுநிலை நிர்ண 
யிக்கும் சாதனமாகப் பயன்படுத்தவேண்டும். பீக்கரைப் படத்தில் 
காட்டியபடி ஒரு முக்கோண வடிவமுள்ள தாங்கியின்மீது வைக்க 
வேண்டும். ஒரு துளையிட்ட கார்க்கில் பொருத்தப்பட்ட வெப்ப 
மானியை அதன் அடிப்பாகம் கந்தகாமிலத்தில் மூழ்கி இருக்கு 
மாறு ஒரு தாங்கியில் பொருத்தவேண்டும். ஒரு பக்கம் அடைக்கப் 
பட்ட சுமார் 97-87 நீளமுள்ள ஒரு மிக மெல்லிய கண்ணாடிக் 
குழாயில் உருகுநிலை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டிய அங்ககச் சேர் 
மத்தை எடுத்துக்கொண்டு (1-3 மி,மீ, அளவு) இக்குழாயைக்
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கந்தகாமிலத்தில் மூழ்கச் செய்து வெப்பமானியோடு சேர்த்து 

ஒட்டிக்கொள்ளச் செய்யவேண்டும். வெப்பமானியின் அடிப் 

  

      

1, 

பாகமும்,  சேர்மத்தைக் 

  

படம் 1, 

அடர் கந்தகாமிலம் 

கொண்டுள்ள மெல்லிய குழாயும் 

ஒரே சமநிலையில் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும். 

  

படம் 8. 

7, நுண்துளை மலிந்த துண்டுகள் 
9, மஞ்சள் நிறச் சவாலை. 

பின்னர்ப் பீக்கரில்' உள்ள அமிலத் 
தைக் கலக்கியால் நன்றாகக் கலக்கி 
விட்டுக் கொண்டே பீக்கரைச் சூடு 

படுத்தவேண்டும். உருகுநிலை சமீபிக் 

கும்பொழுது வெப்பத்தை மட்டுப் 
படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். குழாயில் 

தெளிவான முதல் சொட்டுத் திரவம் 

உண்டானவுடன் வெப்பநிலையைக் 

குறித்துக்கொள்ளவேண்டும். இதுவே 

சேர்மத்தின் உருகுநிலை யாகும். 

சேர்மம் திரவமாக இருந்தால் 

நிலையான (8) அதன் கொதி நிலையின் 
மூலமே அதன் தூய்மையை உறுதிப் 

படுத்தவேண்டும். கொதி நிலையை 
நிர்ணயிப்பதற்குத் திரவத்தைப் பக்கக் 

குூழாயடன்கூடிய கடினமான கண் 

ணாடிக் குழாயில் எடுத்துக் கொள்ள
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வேண்டும். பின்னர் அதைப் படத்துல் காட்டியபடி தாங்கியில் 
பொருத்தவேண்டும். குழாயின் பக்கக் குழாயோடு ஓர் ஆற்று 
கலத்தை இணைக்கவேண்டும். சோதனைக் குழாயை ஒரு து 

யிட்ட அடைப்பானால் மூடி, துளையின் வழியாக ஒரு வெப்பமானி 
யைச் செலுத்தவேண்டும். வெப்பமானியின் அடிப்பாகம் 

சோதனைக் குழாயின் பக்கக் குழாயின் வாயின் நேராக இருக்க 
வேண்டும். மற்றொரு சோதளைக் குழாயைச் சேகரிக்கும் 

குழாயாகப் பயன்படுத்தவேண்டும், அங்ககதக் திரவத்தை மஞ்சள் 
நிறச் சுவாலையால் இலேசாகச் சூடுபடுத்தி, திரவம் கொதித்து 
ஆவியாகி ஒரே சீராக வெளிவர ஆரம்பித்தவுடன் வெப்ப 

மானியில் திரவத்தின் கொதிநிலையைக் குறித்துக்கொள்ள 
வேண்டும். நிலையான இவ்வெப்ப அளவே திரவத்தின் கொதி 

நிலையாகும். 

அங்ககச் சேர்மங்களைப் தாய்மைப் படுத்தும் முறைகள் 

பாடிகமாக்குதல் (crystallisation) 

அங்ககச் சேர்மங்கள் பொதுவாக இம்முறையிலேஃய 

தூய்மைப் படுத்தப்படுகின்றன. பொருத்தமான கரைப்பானைத் 

தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் சிறந்த முறையில் சேர்மங்களைத் 

தூய்மைப் படுத்தலாம். தூய்மைப் படுத்தவேண்டிய சேர்ம 

மானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கரைப்பான் சூடாக இருக்கும் 

பொழுது அதில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையதாக இருக்க 
வேண்டும். சேர்மத்திலுள்ள அசுத்தங்கள் குளிர்ச்சியான 

கரைப்பானிலேயே எளிதில் கரையக் கூடியனவாக இருத்தல் 

வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கரைப்பான் எளிதில் 

தீப்பற்றும் தன்மையற்றதாக இருக்கவேண்டும். நீர், பென்சீன், 

கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு போன்ற கரைப்பான்களே பெரும் 

பாலும் அங்ககச் சேர்மங்களைத் தூய்மைப்படுத்தப் பயன் 
படுத்தப்படுகின்றன. 

இம்முறையைப் பென்ஸோயிக் அமிலத்தைக் (6872016 8௦10) 

உதாரணமாகக் கொண்டு விளக்கலாம். சுமார் 7 கிராம் சேர் 

மத்தை ஒர் அகன்ற சோதனைக் குழாயில் எடுத்துக்கொண்டு 
அதனுடன் சுமார் 58-10 க,செ.மீ. வாலைவடி நீரைச் சேர்க்க 

வேன்டும், பின்னர் இக்கலவையைச் சூடுபடுத்தவேண்டும். 

கரைசல் கொதிநிலைக்குச் சூடுபடுத்தப்பட்டும் திடப்பொருள் 

கரையாமல் இருக்குமானால், மேலும் சிறிது நீரைச் சேர்க்க 

வேண்டும். கரைசலைக் கொதிக்கச் செய்தவுடன் திடப்பொருள்
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முழுவதும் கரையும்வரை அவ்வப்பொழுது நீரைச் சேர்த்துச் சூடு 

படுத்திக்கொண்டே இருக்கவேண்டும். பின்னர்க் கரைசலைக் 

குளிரச் செய்யவேண்டும். சேர்மத்திலுள்ள அசுத்தங்கள் கரை 

சலிலேயே தங்கி விடுகின்றன. தூய்மையான பென்ஸோயிக் 

அமிலம் அழகான படிகங்களாக வெளிவருகின்றது. 

கரைசல் ஈன்றாகக் குளிர்ந்தவடன் 

திரவத்தைப் பிறிக்கவேண்டும், இவ் 

வாறு திரவத்தைப் பிரித்தெடுப்ப 

தற்குப் புக்கனர் tyor2ouu (Buchner 

மாச!) வடிகுழாயையும் பயன்படுத்த 
வேண்டும். பீங்கானுலான புனலானது 

துளைகளையுடைய அடிப்பாகத்தைக் 

கொண்டிருக்கிறது. இவ்வடிப்பாகத் 

இிற்குச் சரியாகப் பொருந்தும் வண் 

ணம் ஒரு வடிதாளை வெட்டி, புனலின் 

அடிப்பாகத்தின் மேல் வைத்து, 

பின்னர்' அதனைச் சிறிதளவு நீரினால் 

ஈரமாக்கிக்கொள்ளவேண்டும். இப் 
புனலானது குடுவையின் கழுத்தில் Ss 

சரியாகப் பொருந்தும் ஒரு துல ees 

யிட்ட இரப்பர் அடைப்பானை அதன் 7, புக்கனர் புனல். 2, வடிக்கும் 
அடிப்பாகத்தில் கொண்டிருக்கிறது, பம்ப்பு: 9. வடிநீர்க் குடுவை. 

குடுவையின் பக்கக் குழாயானது வடிகுழாயுடன் இணைக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. சோதனைக் குழாயிலுள்ள பென்ஸோயிக் அமிலப் 

படிகங்களுடன் கூடிய திரவத்தைப் புக்கனர் புனலில் ஊற்றி 

வடிகுழாயைத் திறந்து வைக்கவேண்டும். வடித்தல் வேகமாக 

நிகழ ஆரம்பிக்கிறது. சோதனைக் குழாயைச் சிறிதளவு குளிர்ந்த 

நீரில் கழுவி அந்நிரையும் புனலின்மீது ஊற்றவேண்டும். 

தூய்மைப் படுத்தப்பட்ட பென்ஸோயிக் அமிலத்தை மீண்டும் 

குளிர்ந்த நீரினால் சுத்தம் செய்வதன் மூலம் அதிலுள்ள 

அசுத்தங்களை அகற்றவேண்டும். புனலிலுள்ள கீர் முழுவதும் 

வடியும்வரை வடிகுழாயை வேலை செய்யச் செய்யவேண்டும். 

பின்னர்ப் புனலைக் குடுவையிலிருந்து அகற்றி ஒரு வடிதாளின் 

மேல் கவிழ்த்துப் பென்ஸோயிக் அமிலத்தை உலர்த்தவேண்டும். 

N
e
     

சுத்தம் செய்யப்பட்ட கரைசலானது சிறிதளவு குளிரச் 

செய்தவுடன் பிரியும் தன்மையுடையதாக இருந்தால், படிகங்களைப் 

பிரித்தெடுப்பதற்குச் சடுநீர்ப் புனலைப் பயன்படுத்தவேண்டும். 

அசெட்டானிலைடு (acetanilide) என்ற அங்ககச் சேர்மமானது 

இம்முறையிலேயே தரய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. சடுடீர்ப் பூன
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லானது தாமிரத்தாலான புனல் வடிவமுள்ள பாத்திரத்தால் 
சூழப்பட்ட ஒரு புனலாகும். 

நீரைத் தாமிரப் புனலில் ஊற்றிப் புன்ஸன் சுவாலையால் 
புனலின் பக்கக் குழாயைச் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் நீரைச் சூடு 

படுத்தவேண்டும். விசிறி மடிப்புகளைக் 

கொண்ட ஒரு வடிதாளைக் (fluted 
811 நஹ) கண்ணாடிப் புனலின்மீது 
பொருத்த வேண்டும். பின் புனலின் கீழ் 

ஒரு கண்ணாடிப் பீக்கரைவைக்கவேண்டும். 

பின்னர் அங்ககச் சேர்மத்தின் கொதிக் 

கும் கரைசலை (௨-ம்.) அசெட்டானிலைடு 
புனலினுள் ஊற்றவேண்டும். வடித்தலின் 

போது திரவம் சூடான நிலையிலேயே 

வைக்கப் படவேண்டும். பீக்கரிலுள்ள வடி 

நீர் குளிர்ச்சி யடையும்பொழுது வெண் 
படம் 4 ணிற அசெட்டானிலைடு படிகங்கள் வெளி 

SORTS tered வருகின்றன. 

  

அசுத்தங்கள் சேர்ந்த அங்ககச் சேர்மங்களுக்குப் பதிலாக 

இரண்டு சேர்மங்கள் சேர்ந்த கலவையாக இருக்குமானால் 

அவற்றினைப் பிரித்தெடுப்பதற்குப் பின்னப் படிகமாக்குதல் 

முறையைப் பயன்படுத்தவேண்டும். 

சேர்மத்திலுள்ள அசுத்தங்களைக் காட்டிலும் சேர்மத்தின் 

ஆவி அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குமானால் அச்சேர்மத்தினைத் 
தூய்மைப் படுத்துவதற்குப் பதங்கமாதல் முறையைப் பயன் 
படுத்தவேண்டும். 

11 I BLOW 356d 

காப்தலின் (naphthalene), ஆன்த்ராகுவினோன் (811) 780ம14- 
11018), கற்பூரம் போன்றவற்றைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு இம் 
மூறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்குப் பிரிஃல் உபகரணம் 

(Brichl’s apparatus) uweru@fog. Qa SPamer gb are 
வடிவமானதுமான உலோக டிரம்மால் ஆனது. குளிர்ந்த நீரினை 

இந்த டிரம்மின் உட்புறமாகச் செலுத்தவேண்டும். இந்த டிரம் 
மானது ஒரு முக்கோண வடிவமுள்ள தாங்கியின் மீது வைக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. ஓர் உயரமான நிக்கல் மூசையில் தூய்மைப் 

படுத்தவேண்டிய அங்ககச் சேர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனை 
டிரம்மின் மத்தியிலுள்ள துளையின்மேல் வைக்கவேண்டும். 
டிரம்மை மூடுவதற்கு அளவாக ஒரு வடிதாளை வெட்டி எடுத்து 
அதனால் டிரம்மை மூடவேண்டும். பின்னர்க் குழிவான கண்ணாடி 
மூடியால் மூசையை மூடவேண்டும், பின்னர் மூசையைப் புன்ஸன்
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சுவாலையால் சூடு செய்து டிரம்மைச் சுற்றிக் குளிர்ந்த நீரைச் 
செலுத்தவேண்டும். அங்ககச் சேர்மமானது ஆவியாகிக் கண்ணாடி 
மூடியின் குளிர்ந்த பாகத்தில் படி 

கின்றது. சில நிமிடங்கள் கழித் 
துத் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட 
அங்ககச் சேர்மத்தை வடிதாளி 
லிருந்தும், கண்ணாடி மூடியிலிருக் 

தும் சரண்டி எடுக்கவேண்டும். 

திடநிலையிலுள்ள அங்ககச் 
சேர்மங்களை மேற்கூறிய முறை 

களில் சுத்தம் செய்யலாம். திரவ 
நிலையில் உள்ள சேர்மங்களைத் மடக்கு 
தூய்மைப்படுத்துவதற்குப் பின் 1, குளிர்ந்த நீர் உள்ளே செல்லும் வழி, 
வரும் முறைகளாப் பின்பற்ற. குளிர்க்க நீர் வெளியே செல்லும் வழி. 
வேண்டும். திரவங்களைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்குப் பெரும் 
பாலும் காய்ச்சி வடித்தல் முறையே பின்பற்றப்படுகிறது. 

  

காய்ச்சி வடித்தல் 

க. என்கிற காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் எத்தில் ௮செ 
டேட்டு என்ற திரவத்தை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். படத்தில் ' 

  

படம் 6, 
3. காய்ச்சி வடித்தல் குடுவை 2, இலீபிக் ஆற்று கலம் 5. நீர் உள்ளே 
செல்லும் வழி 4, நீர் வெளியே செல்லும் வழி 5, சேகரிக்கும் குடுவை. 

காட்டியபடி ஒரு வெப்பமானியை அடைப்பானின் துளையின் 
வழியாகச் செருகவேண்டும். பின்னர்க் காய்ச்சி வடித்தல் 
குடுவையின் பக்கக் குழாயின் வழியாக இலீபிக் ஆற்று கலத்தைப் 
பொருத்தவேண்டும். இலீபிக் ஆற்றுகலத்தின் அடியில் ஒரு
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குடுவையை வைக்கவேண்டும். காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையினுள் 
சில பீங்கான் துண்டுகளைப் போடவேண்டும். பின்னர்க் 

குடுவையைச் சூடுபடுத்தவேண்டும். சத்தமான திரவம் நிலையான 

கொதிநிலையில் கொதிக்கிறது. திரவத்தின் கொதிநிலை 190“0-க்கு 
மேலிருந்தால் இலீபிக் ஆற்று கலத்திற்குப் பதிலாகச் சாதாரண 
ஆற்று கலத்தையே பயன்படுத்தலாம். (௨-ம். அனிலீனைக் 
காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் சுத்தம் செய்தல். 

சில சமயங்களில் திரவமானது அதன் சாதாரண கொதி 

நிலையில் சிதைக்கப்படுகிறது. (௨-ம், எத்தில் அசெட்டோ 
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அசெட்டேட். இம்மாதிரிச் சமயங்களில் வெளியிலுள்ள அழுத் 

தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் திரவத்தை அதன் கொதிநிலைக்கும் 
குறைவான வெப்ப நிலையில் கொதிக்கச் செய்யமுடிகிறது. இம் 

முறைக்குக் குறைந்த அழுத்தத்தில் காய்ச்சி வடித்தல் எனப் 
பெயர். ் 

தூய்மைப் படுத்தவேண்டிய திரவத்தை ஓர் இரண்டு 
கழுத்தை உடைய குடுவையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 
பின்னர்க் குடுவையை ஒரு கொதிக்கும் எண்ணெய்த் தொட்டியில் 

வைத்துச் சூடுபடுத்தவேண்டும். 3 என்பது ஒரு வெப்பமானி. 

0 என்பது மூடியுடன் கூடிய ஓர் இரப்பர் அடைப்பான். இது 
திரவம் குடுவையிலிருந்து வெளியேறுவதைத் தடுக்கிறது. 

£ என்பது திரவத்தைச் சேகரிக்கும் ஒரு காய்ச்சி வடித்தல் 
குடுவை. இதன் பக்கக் குழாய் ஒரு காலி சீசாவுடன் பாது 

காப்பிற்காக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இச் சீசாவானது ஒரு 

வெற்றிடத்தை உண்டாக்க உதவும் பம்புடனும், மேனேமீட்ட 
ருடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பம்பின் உதவியால் வெற்றி 

த்தை உண்டாக்கவேண்டும், (யின் மீதுள்ள இரப்பர்க்
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குழாயைத் திறப்பதன் மூலம் காற்றுக் குமிழ்களை த் திரவத்தினுள் 
வாங்கிக் கொள்ளவேண்டும். இது திரவம் வெளி வருதலைத் 

தடுக்கிறது. சுத்தமான திரவம் சேகரிக்கப்படுகிறது. 
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7. இரண்டு கமுத்துகளை உடைய கிளெய்சன் குடுவை. 2. வெப்பமானி. 

& இரப்பர்க் குழாய், 8, சேகரிக்கும் கலமாகப் பயன்படும் காய்ச்சி வடித்தல் 
குடுவை, &. பாதுகாப்பு சீசா. 

சில திரவங்கள் அதிக அளவு கொதி நிலையை உடையன 

வாக இருக்கின்றன. இவை நீராவியால் ஆவியாகும் தன்மை 

யுடையனவாக இருக்கின்றன. இவ்வகைத் திரவங்களை நீராவி 

யால் சாய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். & என்பது நீராவியை வெளி 

விடும் குடுவை. இது புன்சன் சுவாலையால் சூடுபடுத்தப்படு 

கிறது. குடுவையின் பக்கக் குழாயுடன் ஓர் உயரமான குழாய் 

பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இஃது ஒரு பாதுகாப்பு வால்வாகப் 

பயன்படுகிறது. ஒரு பெரிய வட்ட வடிவமான அடிப்பாகத்தைக் 

கொண்ட குடுவையுடன் 0 என்ற பக்கக் குழாயுடன் ஓர் இரப்பர்க் 

குழாயின் உகவியால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஒரு மண் 

தட்டின்மீது வைத்துச் சூடுபடுத்தவேண்டும், 9-படன் 1 என்ற 

ஓர் இலீபிக். ஆற்று கலமும், மே என்ற ஒரு போக்குக் குழாயும் 

இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 17 என்பது ஒரு திரவத்தைச் சேக 

ரிக்கும் குடுவையாகும். தூய்மைப் படுத்தவேண்டிய திரவத்தை 

-யில் எடுத்துக்கொண்டு பின் இதனை ஒரு மண்தட்டின் மீது 

வைத்துச் சூடுபடுத்தவேண்டும். நீராவியை 19-யினுள் செலுத் 

தியவுடன் அனிலீனுனது ஆவியாகி நீராவியால் கொண்டு 

செல்லப்படுகிறது. சேகரிக்கும் குடுவையில் விழும் திரவத்தில்
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பெரும் பகுதி அனிலீனாக இருந்தால் திரவம் பால்போல் 
இருக்கும். குடுவையில் விழும் திரவமானது தெளிவானதாக 

  

படம் 9. 
1. நீராவி உண்டாக்கும் கலம் 2, பாதுகாப்பு வால்வாகப் பயன்படும் குழாய் 
9. இரப்பர்க் குழாய் 4 வட்டமான அடிப்பாகத்தைக் கொண்ட குடுவை 
5. மணல் தட்டு 6. இலீபிக் ஆற்று கலம் 7, இணங்கி 8. சேகரிக்கும் குடுவை. 

இருந்தால் அதனைச் சேகரிக்காமல் விட்டுவிடவேண்டும், பின்னர் 
அனிலீனை நீரிலிருந்து ஈதரில் கரைத்துப் பிரித்தெடுக்கவேண்டும். 

பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் 

இரண்டு திரவங்கள் சேர்ந்த கலவையை இம்முறையில் பிரித் 
நெடுக்கலாம். பென்ளீன், நைட்ரோபென்ளீன் கலவையைப் 
பின்வரும் முறையில் பிரித்தெடுக்கவேண்டும். ஒரு வெப்ப 
மானியைக் கொண்டுள்ள காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் 
திரவத்தை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். சில பீங்கான் துண்டு 
களைக் குடுவையினுள் போட்டுக் குடுவையின் பக்கக் குழாயை ஓர் 
இலீபிக் ஆற்று சலத்துடன் இணைக்கவேண்டும், புன்ஸன் 
விளக்கின் மஞ்சள் நிறச் சவாலையால் குடுவையைச் சூடு 
படுத்தினால் சுமார் 80“0-இல் பென்னீன் திரவம் ஆவியாகி வெளி 
வருகிறது. சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு ஆவி வெளிவருவது 
நின்றவுடன் வெப்பம் அதிகமாவதை வெப்பமானி காட்டு 
கின்றது. வெப்பம் சுமார் 1000 ஆனவுடன் காய்ச்சி வடித்தல் 
குடுவையைச் சூடுபடுத்துவதை நிறுத்திவிடவேண்டும். இலீபிக் 
ஆற்று கலத்திற்குப் பதிலாகச் சாதாரண ஆற்று கலத்தைப் 
பொருத்தவேண்டும். பின்னர்க் குடுவையைச் சூடுபடுத்தினால் 
கைட்ரோபென்ளீன் சுமார் 106°C- Qed ஆவியாகி வெளிவருகிறது. 
இது மற்றொரு குடுவையில் சேகரிக்கப்படுகிறது. மேற்கூறிய 
இரண்டு திரவங்களின் கொதி நில்களுக்கும் இடையிலுள்ள
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வேறுபாடு அதிகமாயிருப்பதால் இவைகளைப் பிரித்தெடுப்பது 

சலபமாகும், கொதி நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு 

மிகக் குறைவாக இருந்தால் அவற்றைப் பிரித்தெடுப்பதற்குப் 
பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் முறையைப் பயன்படுத்தவேண்டும். 
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பென்ஸீன் திரவத்திலிருந்து டொலுவீனை இம்முறையால் பிரித் 

தெடுக்கலாம். அங்ககத் திரவத்தை வட்டமான அடிப் 

பாகத்தைக்கொண்ட ஒரு குடுவையில் எடுத்துச்கொள்ள 

வேண்டும். அதனுடன் சில பீங்கான் துண்டுகளைப் போட்டுக் 
குடுவையைச் சூடுபடுத்தவேண்டும். திரவங்களைப் பிரித்தெடுப்ப 

குற்குப் படத்தில் காட்டியபடி ஒரு விசேஷ பின்னக் காய்ச்சி 
வடித்தல் உபகரணக்கதைப் பயன்படுக்கவேண்டும். பென்ஸீன், 

டொலுவீன் ஆகிய இரண்டு திரவங்களும் ஒரே சமயத்தில் ஆவி 
யாகி வெளியேறுவதை இவ்வுபகரணம் தடுக்கிறது. இவ்வுப 

கரணம் ஒன்றின்மேல் ஒன்று வரிசையாக இணைக்கப்பட்ட 

பல பல்புகளக் கொண்டதாகவோ, கண்ணாடி மணிகள் நிரப் 

பப்பட்ட ஒரு நீண்ட குழாயாகவோ இருக்கலாம், இவ்வுப 

கரணத்தின் பக்கக் குழாயோடு ஓர் இலீபக் ஆற்று கலம் 
இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குடுவையைச் சூடு படுத்தியவுடன் 

பென்ஸீன், டொலுவீன் ஆகிய திரவங்கள் ஆவியாகிப் பின்னக் 

காய்ச்சி வடித்தல் உபகரணத்தின் வழியாக வெளிவருகிறது. 

இதில் எளிதில் ஆவியாகக் கூடிய பென்ஸீன் ஆவியாகவே ஆற்று 
கலத்தின் வழியாக வந்து,' சேகரிக்கும் 'குடுவையில் திரவமாக
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விமுகிறது. பென்ஸின் ஆவியுடன்கூட வெளியேறும் சிறிதளவு 
டொலுவீன் ஆவியானது திரவமாகக் குளிர்ந்து, மீண்டும் காய்ச்சி 

வடித்தல் குடிவையிலேயே வடிந்துவிடுகிறது. இவ்வாறாகக் 
காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் சுத்தமான டொலுவீனும், ஆற்று 

f 
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கலத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் சேகரிக்கும் குடுவையில் 
சுத்தமான பென்ஸீனும் சேகரிக்கப்படுகின்றன., 

கரைப்பானுல் பிரித்தெடுக்கும் முறை 

இம்முறை அங்ககத் திரவங்களையும், திடப் பொருள்களையும் 
தூய்மைப்படுத்துவதற்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுகிறது, 
இதற்குப் பெரும்பாலும் ஈதரே பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீராவி 
யால் காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட அனிலீன்-ரீர்க் உலவையை இம்முறை 
யால்தூய்மைப்படுத்தலாம். இக்கலவையைஈ தருடன் சேர்ப்பதன் 
மூலம் அனிலீளைப் பிரிக்கலாம். முதலில் இக்கலவைக்குச் சிறிது 
சோடியம் குளோரைடு உப்பைச் சேர்க்கவேண்டும். ஈதரானது 
கீரில் கரைவதைத் தடுப்பதற்கே இவ்வுப்புச் சேர்க்கப்படுகிறது. 
பின்னர் இக்கலவையை ஒரு பிரித்தெடுக்கும் புனலில் எடுத்துக் 
கொள்ளவேண்டும். புன்ஸன் விளக்குக&£ அகற்றிவிட்டுக் கலவை 
யுடன் சிறிதளவு ஈழுரைச் சேர்க்கவேண்டும். திரவக் கலவையைக்
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கொண்டிருக்கும் புனளலை ஈதரோடு சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்க 
வேண்டும், புனலில் ஆவியாகி இருக்கும் ஈதரைப் புனலின் 
மூடியைத் திறந்து வெளியேற்றி விடவேண்டும். புனலை மூடிக் 
கலவையை மீண்டும் நன்றாகக் குலுக்கவேண்டும். பின்னர்ப் 

  

படம் 12, 

புனலை ஒரு தாங்கியில் பொருத்தினால் ஈதர், நீர் ஆகிய இரண்டு 
திரவங்களும் புனலில் தனித்தனியாக இருப்பதைக் காணலாம். 

புனலின் மூடியை அடிக்கடி திறந்து ஈதர் ஆவியைப் போக்க 

வேண்டும். புனலுக்குக் கீழே ஒரு பீக்கரை வைத்து அதில் 

புனலிலுள்ள கலவையின் அடிப்பாகத்திலுள்ள நீரை வடித்து 

அகற்றவேண்டும். மேலேயுள்ள ஈதரை ஒரு கூம்புக் குடுவையி 

னுள் சேகரிக்கவேண்டும். குடுவையை ஒரு கண்ணாடித் தட்டில் 

மூடிவைக்கவேண்டும். கூம்புக் குடுவையிலுள்ள திரவத்திற்கு 
மீண்டும் ஈதரைச் சேர்த்துக் கலவையை ஒரு புனலில் எடுத்துக் 

கொண்டு நன்றாகக் குலுக்கி முன்போலவே பிரித்து ஈதரை அதே 

கூம்புக் குடுவையினுள் (சகரிக்கவேண்டும். பின்னர்க் கூம்புக் 
குடுவையீனுள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கட்டிகளைப் போட்டு, 

அனிலீன் ஈதர் கலவையை உலர்த்திக் கலவையை ஒரு கொதிக் 
கும் நீரைக்கொண்டுள்ள தண்ணீர்த் தொட்டியில் வைத்து 
ஈதரைப் பிரிக்கவேண்டும். பின்னர் அனிலீனை ஒரு காற்று ஆற்று 
கலத்தின் உதவியால் காய்ச்சி வடித்துப் பிரிக்கவேண்டும்.



5. அங்ககச் சேர்மங்களிலள்ள 
நனளிமங்களைக் கண்டுபிடித்து அவற்றின் 

எடைகள் நிர்ணயிக்கும் முறை 
காச்பண், ஹைட்ரஜன் ஆகிய. தனிமங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் 

முறைகள் 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொருள் அங்ககச் சேர்மமாக 

இருந்தால் அதில் கார்பன் நிச்சயமாக இருக்குமாதலால் அதனைக் 

கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. சிறிதளவு சேர்மத்தை ஒரு 

மூசையின் மூடியில் வைத்துச் சூடு செய்தவுடன் மூசையின் மூடி 

கரி பிடித்துவிடுகிறது. மூடியை மீண்டும் தொடர்ந்து சூடு 

படுத்தினல் கரியானது மறைந்து விடுகிறது. இதிலிருந்து 
சேர்மத்தில் கார்பன் இருப்பதை அறியலாம். சேர்மத்தில் 
உலோகங்கள் எவையேனும் இருந்தால் அவை மூடியில் உலோக 

மாகவோ, அதன் ஆக்ஸைடாகவோ, கார்பனேட்டாகவோ பின் 

தங்கிவிடும். 

ஒரு கனத்த கண்ணாடிக் குழாயை ஒரு துசாகொண்ட அடைப் 

பானால் மூடி, அந்த அடைப்பானின் வழியாக ஒரு நேர் 
கோணத்தில் வலக்கப்பட்ட போக்குக் குழாயைச் செருக 

வேண்டும். ஒரு பீக்கரில் வைக்கப்பட்டுள்ள ௪ண்ணாம்புத் 
தண்ணீரில் போக்குக் குழாயை வைக்கவேண்டும். சோதனைக்கு 

எடுத்துக்கொண்ட அங்ககச் சேர்மத்துடன் அதைப்போல் பத்து 
மடங்கு தூளாக்கப்பட்ட உலர்ந்த கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடைச் சேர்க்க 
வேண்டும். எடுத்துக்கொண்ட சேர்மம் அங்ககச் சேர்மமாக 
இருப்பதால் அதிலுள்ள கார்பளைக் கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடு கார்பன் 
டை-ஆக்ஸைடாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கிறது. இக் 
கார்பன்டை-ஆக்ஸைடு சுண்ணாம்புத் தண்ணிரைப் பால்போல் 
மாற்றுகிறது. ்
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சேர்மத்திலுள்ள ஹைடிரஜனானது நீராகமாற்றப்பட்டுச் 

சோதனைக் குழாயின் குளிர்ந்த பாகத்தில் திரவமாகச் சேகரமா 

கிறது. இத்திரவத்தை நீரற்ற தாமிர 
சல்பேட்டுடன் சேர்த்தால் அஃது 

ஊதா நிறமாக மாறுகிறது. இச்சோதனை 

கார்பளயும் ஹைடிரஜனையும் சோதிக் 

கப் பயன் படுகிறது. 

  

நைட்ரஜனைச் சோதித்தறிதல் 

அங்ககச் சேர்மத்தைச் சோடியம் 

ஹைடிராக்ஸைடு சுண்ணாம்புக் கல்லுடன் 

சேர்த்துச் சூடு படுத்தியவன் அம்மோனியா வாய வெளி 

வருமானால், கொடுக்கப்பட்டிறாக்கும் சேர்மத்தில் கைட்ரஜன் 

இருக்கிறது என அறிந்துகொள்ள வேண்டும், அம்மோனியா 

வாயுவை அதன் நெடியிலிருந்தும், சிவப்பு லிட்மஸ் தால் ஊதா 

லிட்மஸாக மாற்றுவதிலிருந்தும், அடர் ஹைடிரோகுளோரிக் அமி 

லத்துடன் வெண்ணிறப் புகை வருவதிலிருந்தும், மெர்க்கியூரஸ் 

கைட்டிரேட்டுக் காகிதத்துடன் கிரியை புரிவதிலிருந்தும் சுலபமாக 

அறிந்து கொள்ளலாம். யூரியா உப்பைச் சோடியம் ஹைடிராக் 

ஸைடு கண்ணாம்புக் கல் கலவையோடு சேர்த்துச் சூடு செய்தால் 

அம்மோனியா வாயு வெளிவருகிறது. நைட்டிரஜனைக் கொண் 

டுள்ள எல்லா அங்ககச் சேர்மங்களும் சோடியம் ஹைடிராக்சைடு- 

சுண்ணாம்புக் கல் கலவையோடு சேர்த்துச் சூடு செய்யப்படும் 

போது அம்மோனியா வாயுவை வெளிவிடுவதில்லை. 

படம் 13. 

நைட்ரஜனை அறிய லெணைனின் சோதனை (Lassaigne’s test) 

துளையிட்ட கல்நார் பாயில் ஓர் உலர்ந்த கடினமான 

கண்ணாடியாலான குழாயைச் செருகி, அதனுள் எண்ணெய் 

நீக்கப்பட்ட (சோடியம் துண்டை 
இரண்டு வடிதாள்களுக்கு இடை 

யில் வைத்து நன்றாக அழுத்திவிட 

வேண்டும்) சோடியம் துண்டைப் 
போடவேண்டும். பின்னர்ச் சோடிய ரு 

உலோகம் ஆவியாக மாறும்வரை 
சோதனைக் குழாயை இலேசாசச் ets ப 

சூடுபடுத்தவேண்டும். சோதனைக் 
குழாயின் அடிப்பாகம் நன்றாகச் படம் 72. 

சிவக்கும்வரை சூடு படுத்தவேண்டும். சூடு படுத்தப்பட்ட 

சோதனைக் குழாயின் அடிப்பாகத்தைச் சுமார் 10௧.செ.மீ, காய்ச்சி 
வடித்த நீரைக்கொண்டுள்ள ஒரு பீங்கானுல் ஆன அரைக்கும் 

2 

ச் 
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சாதனத்தில் மூழ்கச் செய்து கண்ணாடிச் துண்டுகளை நன்றாக 
அரைக்கவேண்டும். அரைக்கும் சாதனத்திலுள்ள கரைசலைச் 

சூடு படுத்துவதற்கு ஏற்ற ஒரு சோதனைக் குழாயில் எடுத்துக் 
கொண்டு கொதிக்கச்செய்து பின்னர் வடிகட்டவேண்டும், இவ் 
வடிகீருக்குச் சோடியத்தோடு காய்ச்சிய சாறு (808100 205100 
6%(7801) எனப் பெயர், இதில் ஒரு பகுதிக்கு ஒருசிறியபெரஸ் சல் 
பேட்டுப் படிகத்தைப் போட்டுக் உலவையைச் கொகதிக்கச் செய்து 
நீர்த்த கந்தகாமிலத்தைச் சேர்க்கவேண்டும். எடுத்துக்கொண்ட 
சேர்மத்தில் நைட்ரஜன் இருந்தால் ஊதா நிற வீழ்படிவோ 
நிறமோ உண்டாகும். 

சோடியமானது அங்ககச் சேர்மத்திலுள்ள கார்பனோடும் 
கைட்ரஜனோடும் சேர்ந்து சோடியம் சயனைடை உண்டாக்குகிறது. 

2Na + 2C + N, — > 2NaCN 

எஞ்சியுள்ள சோடியமானது நீருடன் சேர்ந்து சோடியம் 
ஹைடிராக்லைடைக் கொடுக்கின்றது. 

2Na + 2H.0 —> 2NaOH + H,4 

பெரஸ் சல்பேட்டானது சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் 
கிரியை புரிந்து 6(017),-ஐயும், 118,8௦0, -ஐயும் கொடுக்கிறது, 

FeSo, + 2NaOH — > Fe(OH), + Na.So, 

பெரஸ் ஹைடிராக்சைடு சோடியம் சயனைடுடன் சேர்ந்து 

கிரியை புரிந்து சோடியம் பெரோ சயனைடைப் பின்வரும் கிரியை 
களின் மூலம் கொடுக்கிறது... 

Fe(OH), + 2NaCN —> Fe(CN), + 2NaOH. 

Fe(CN), + 4NaCN — > Na,Fe(CN), 

சோடியம் பெரோ சயன டானது பெரஸ் சல்பேட்டிலிருந்து 
உண்டான பெரிக் உப்புடன் சேர்ந்து கிரியை புரிந்து “பதுவ்லை 
ee 57 (Prussian blue) உண்டாக்குகிறது. 

3Na,Fe(CN), + 2Fe.(So,); —-> Fe, {[Fe(CN),], +-6Na,SO, 

குந்தகத்தை அறிய உதவும் சேோதனே 

லெளைனின் சோதனை மூலம் கந்தகத்தையும் கண்டறியலாம். 

சோடிய உலோகச் சாற்றின் ஒரு பகுதிக்குச் சோடியம் நைட்ரோ 
புருஸைடு கரைசலைச் சேர்க்கவேண்டும். சேர்மத்தில் கந்தகம் 

் இருந்தால் ஒருவகை இள ஊதாநிறம் {violet colour) oer gee
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ஹேலோஜன்களைக் கண்டறிதல் : பெயில்ஸ்டைனின் Grr gear 
(Beilstein’s test) 

ஒரு தாமிர வலையைப் புன்ஸன் விளக்கின் ஊதா நிறச் 

சுவாலையால் சூடு படுத்தினால் பச்சை கிறச் சுவாலை உண்டாகும், 

வலையை மேலும் சிறிது கேரம் சுவாலையில் வைத்திருந்சால் 

பச்சை நிறம் மறைந்துவிடும், பின்னர் வலையில் சிறிதளவு 

அங்ககச் சேர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் சூடுபடுதக்தினால் 

சவாலையில் பச்சை நிறம் உண்டாகும். இது சேர்மத்தில் 

ஹேலோஜன் இருப்பதைக் காட்டுகின்றது. ஹேலோஜன்களைக் 

கொண்டிராத சேர்மங்களும் சில சமயங்களில் பச்சை நிறத்தை 

உண்டாக்குகின்றன. ஹேலோஜன்கலாக் கொண்டிருக்கும் பல 

சேர்மங்களும் பச்சை நிறத்தை உண்டாக்குவதில்லை, எனவே, 

இச்சோ தனையை மட்டும் ஹேலோஜன்களை அறியப் பயன்படுத்த 

முடியாது. 

ஹேலேலுனண்களை அறிமா லேஸைஷஸின் சோதனை 

முன்னால் ௯ றியபடி சோடிய உலோகச் சாற்றைக் தயாரித்துக் 

கொள்ளவேண்டும். சேர்மத்தில் நைட்ரஜனும் கந்தகமும் இல்லாம 

லிருந்தால் மேற்கூறிய சாற்றின் ஒரு பகுதிக்கு நீர்த்ச நைட்ரிக் 

அமிலத்தைச் சேர்த்துப் பின்னர் வெள்ளி நைட்ரேட்டுக் கரை 

சலைச் சேர்க்கவேண்டும். நைட்ரிக் அமிலத்தில் கரையாததும், 

அம்மோனியம் ஹைடிராக்ஸைடில் கரைவதுமான வெள்௯ைகிற 

வீழ்படிவு சேர்மத்தில் குளோரின் இருப்பதைக் குறிக்கின்றது, 

நைட்ரிக் அமிலத்தில் கரையாததும், அம்மோனியம் ஹைடிராக் 

சைடில் கடினத்துடன் கரையக் கூடியதுமான இள மஞ்சள் நிற 

வி.ழ்படிவு புரோமைடு உப்பைக் குறிக்கும். அம்மோனியம் 

ஹைடிராக்ஸைடு கைம்ரிக் அமிலம் ஆகியவற்றில் கரையாத 

மஞ்சள் நிற விழ்படிவு அயோடைடைக் காட்டுவதாகும். 

சோடியத்தோடு சேர்த்துச் சூடுபடுத்தும்போது சேர்மத்திலுள்ள 

ஹேலோஜனானது சோடியம் ஹேலைடாக மாறுகின்றது, இது 

வெள்ளி நைட்ரேட்டுக் கரைசலுடன் சேர்ந்து வெள்ளி ஹேலைடு 

கக் கொடுக்கிறது, 

2Na + X;, —> 2NaxX 

Nax + AgNO, ---> NaNO, + AgxX | 

சேர்மத்தில் நைட்ரஜனும் கந்தகமும் இருப்பதால் சோடியம் 
தோடு சேர்த்துச் சூடு செய்த சாற்றில் சோடியம் சயனை௫ும், 
சோடியம் சல்பைடும் இருக்கும், இச்சாற்றிற்கு வெள்ளி கைட்டி 
ரேட்டுல் கரைசலையும், நீர்த்த நமைட்டிரிக் அமிலத்தையும்
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சேர்த்தால் சோடியம் சயனைடானது வெள்ளி றைட்டிரேட்டுடன் 

சேர்ந்து வெண்ணிற வெள்ளி சயனைடு வீழ்படிவையும், கரைசலி 

லுள்ள சோடியம் சல்பைடுடன் சேர்ந்து கறுப்பு நிற வெள்ளி 

சல்பைடு வீழ்படிவையும் உண்டாக்கும். கரைசலில் வெள்ளி 

ஹேலைடு வீழ்படிவு உண்டாகி இருந்தால் அதன் நிறத்தை இவ் 

வீழ்படிவு மறைத்து விடுகின்றது. எனவே, சாற்றை வெள்ளி 

ஹேலைடு சோதனைகளுக்கு உட்படுத்துமுன் சோடியம் சயணைடை 
யும், சோடியம் சல்பைடையும் அகற்றிவிடவேண்டும். சாற்றிற்கு 

வெள்ளி நைட்ரேட்டுக் கரைசலைச் சேர்க்குமுன் நீர்த்த நைட்ரிக் 

அமிலத்தைச் சேர்த்துக் கொதிக்கச் செய்யவேண்டும். சோடியம் 

சயனைடும், சோடியம் சல்பைடும் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் கிரியை 

புரிந்து ஹைடிரஜன் சயனைடு, ஹைடிரஜன் சல்பைடு ஆகிய 

வாயுக்கள் வெளி வருகின்றன. 

NaCN + HNO, — > NaNO; + HCN 
712.5 ae 2ANO, எரு 2NaNO, 7 H,S% 

ஆக்ஷிஜனைக் கண்டறிதல் 

ஆக்ஸிஜனை நேரடியாகக் கண்டறியும் சோதனைகள் இல்லை. 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அங்ககச் சேர்மத்தின் பண்புகளை அறிந்து 

கொள்ளுதல் மூலம் அச்சேர்மத்தில் ஆக்ஸிஜன் இருப்பதை 

அறிந்துகொள்ளலாம். அல்லது சேர்மத்திலுள்ள கார்பன், 

ஹைடிரஜன், நைட்ரஜன் முதலியவற்றின் சதவிகித இயைபைக் 

கணக்கிடுவதன் மூலமும் கண்டறியலாம். சேர்மத்திலுள்ள 

தனிமங்களின் மொத்த சதவிகித இயைபு 109 ஆக இருக்குமானால், 

௮ச்சேர்மத்தில் ஆக்ஸிஜன் இல்லை என அறிந்துகொள்ள 

வேண்டும். இச் சதவிகித இயைபு 100-க்கும் குறைவாக இருக்கு 

மானால், இவ்வித்தியாசம் சேர்மத்தில் ஆக்ஸிஜன் இருப்பதையே 
காட்டுகிறது. 

தனிமங்களின் எடைகளை நிர்ணயித்தல் 

கார்பன்-ஹைடிரஜன் ஆகியவற்றின் எடைகளை நிர்ரையித்தல் 

சேர்மத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட எடையைக் காற்று, ஆக்ஸிஜன் 

அல்லது கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடில் முழுவதும் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்யவேண்டும். 

6-0, மே 

2H, + O. —> 2H.O 

சேர்மத்திலுள்ள கார்பன், கார்பன் டை ஆக்ஸைடாகவும, 

ஹைட்ரஜன், நீராகவும் எரிக்கப்படுகின்றன. நிரையும் கார்பன் 
டை ஆக்ஸைடையும் தனியாகச் ரேகரித்துச் சேர்மத்திலுள்ள
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கார்பன், ஹைடிரஜன் ஆகியவற்றின் சதவிகித இயைபை அறிந்து 

கொள்ளலாம். இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணத்தின் 

  

படம் 78. 

lL தாற்று 2. ஆக்ஸிஜன் 4. அடர் கந்தகாமிலம் 4, ஆக்ஸிகரணாமடைந்து 

தாமிரவலை 5, படகுக் கிண்ணம் 6. கம்பி வடிவமான தாமிர ஆக்ஸைடு 

7. எரிக்கும் உலை 8, அடர் கந்தகரமிலத்தில் மூழ்கிய பியூமிஸ் கற்கள் 

9. பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடு பல்பு 10, கால்ஸியம் குளோரைடு குழாய். . 

இரண்டு புஜங்களும் காற்று அல்லது ஆக்ஸிஐனோடு இணைக்கப் 

பட்ட 37” வடிவக் குழாயைக்கொண்டவையாக இருக்கின்றன. 

சோதனைக்குப் பயன்படுத்தப் படும் காற்று அல்லது ஆக்ஸிஜன் 

அமில அசுத்தங்களுடன் ஈரம் ஆகியவை நீக்கப்பட்டதாக இருக்க 

வேண்டும். உபகரணத்தின் வழியாகச் செலுத்தப்படும் ஆக்ஸிஜன் 

அல்லது காற்றின் வேகத்தைக் குழாயின் புதங்களிலுள்ள 

குழாய்கள் கட்டுப்படுத்தும், பின்னர் ஆக்ஸிஜன் அல்லது 

காற்றை அடர் கந்தகாமிலத்தைக் கொண்டுள்ள கழுவு Fen ler 

வழியாகச் செலுத்தவேண்டும். இச்சீசாவானது சுமார் 8 அடி 

நீளமுள்ள எரி குழாயுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொடுக்கப் 

பட்டிருக்கும் அங்ககச் சேர்மத்தில் நைட்ரஜன், கந்தகம், 

ஹேலோஜன்கள், கார உலோகங்கள், பேரியம் ஆகியவை 

'இல்லாதிருக்குமானால் எரி குழாயைப் படத்தில் காட்டியபடி 

நிரப்பவேண்டும், இக்குழாயில் தாமிர வலையும், உலர்ந்த 

பிங்கான் அல்லது சிலிகானால் ஆன-தெரிந்த எடையுள்ள அங்ககச் 

சேர்மத்தைக் கொண்டுள்ள படகுக் கிண்ணமும், கம்பி வடிவத்தி 

லுள்ள சுமாரான நீளத்தையுடைய Hyves ஆக்ஸைடும் 

உள்ளன. இவ் வெரி குழாயானது ஓர் உலையினுள் வைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இவ்வுலையானது 14 அல்லது 18 புன்ஸன் 

விளக்குகளைக் கொண்டிருக்கிறது. உபகரணத்தின் ஒவ்வொரு 

பகுதியும் காற்று அல்லது எரிவாயு செல்வதற்குத் தனித்தனியான 

இணைப்புகளைக் கொண்டதாக இருக்கின்றது. உலையின் எந்தப் 
பாகத்தையும் சீமைக் களிமண்ணால் மூடுவதன் மூலம் எரி 

குழாயின் பாகங்களின் வெப்ப நிலையைச் சீர்படுத்தலாம். எரி
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குழாயின் மற்றொரு பக்கல் குழாயானது அடர் கந்தகாமிலத்தில் 
முக்கிய ப்யூமிஸ் கற்களைக் கொண்ட ஏர குழாயடன் இணைக்கப் 
பட்டிருக்கிறது, இக்குழாயானது கால்ஸியம் குளோரைடு 
குழாயோடு இணைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைமு 
பல்புகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

தனிமங்களின் எடைகளை நிர்ணயிப்பதற்கு எரிகுழாயோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் உறிஞ்சும் சாதனத்தைத் (absorption 
apparatus) தனியாக அகற்றிவிடவேண்டும். பின்னர் ஏரி 
குழாயிலுள்ள பீங்கான் படகுக் கிண்ணத்தை அகற்றவேண்டும், பின்னர்க் காற்றை மெதுவாகச் செலுத்துவசன் மூலம் எரி 
தாயைச் சூடு படுத்தி, எரி குழாயிலுள்ள ஈரம் மற்றுமுள்ள அசுத்தங்கக் அகற்றவேண்டும். பீங்கான் கிண்ணத்தை உலர்த்தி 
அதன் எடையை அறிந்துகொள்ள வேண்டும். சிறிதளவு உலர்ந்த 
அங்ககச் சேர்மத்தைப் படகுக் கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கொண்டு 
அதன் எடையை நிர்ணயிக்கவேண்டும். எரிதலின்போது உண் 
டாகும் நீரை உறிஞ்சிக்கொள்ளும் அடர் கந்தகாமிலத்தைக் 
கொண்டுள்ள குழாயின் எடையையும், கார்பன் டை ஆக்ஸைடை உறிஞ்சிக்கொள்ளும் பொட்டாசியம் பல்புகளின் எடைகளையும் 
தனித்தனியாகக் கண்டறிந்துகொள்ளவேண்டும். பின்னர் எரி குழாயைக் குளிரச் செய்து, படத்தில் காட்டியிருக்கும் வண்ணம் 
உப்கரரணக்கின் பாகங்களை அமைக்கவேண்டும். பின்னர் எறி 
குழாயினுள் காற்றை மெதுவாகச் செலுத்தவேண்டும். கம்பு வடிவமுள்ள கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடின் கீழுள்ள விளக்குகளை முதலில் எரியச் செய்து, பின்னர் ஆக்ஸிகரணம் அடைந்த தாமிர வலையைச் சூடு செய்யவேண்டும். அதன்பின் படகுக் கிண்ணத்தின் கீழ் உள்ள விளக்கை ஏற்றவேண்டும். எரிதல் முடியும் நிலையில் இருக்கும்போது காற்றிற்குப் பதிலாக ஆக்ஸிஜன் வாயவைச் செலுத்தவேண்டும். இஃது எரிதல் வேகமாக நிகழ்வதற்கும், சேர்மம் முழுவதையும் எரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. பின்னர் 
எரிகுழாயை ஆக்ஸிஜனின் உதவியால் நன்றாகச் சூடு படுத்த வேண்டும். உறிஞ்சும் சாதனத்தை அகற்றி அதன் எடையை 
நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும், சேர்மத்திலுள்ள கார்பன், 
ஹைடிரஜன் ஆகியவற்றின் சதவிகித இயைபைக் கண்டறிய 
வேண்டும். 

கணக்கிடுதல் 

படகுக் கிண்ணத்தின் எடை =a கிராம். 
படகின் எடையும், அங்ககச் : 

சேர்மத்தின் எடையும் } ௰ கிராழ்-
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அங்ககச் சேர்மத்தின் எடை ௪ 0-ஜஐ.கிராம் 

சோதனைக்குமுன் பொட் . 

டாசியம் பல்புகளின் எடை \ = Wy aa 

சோதனைக்குப் பின் பொட் . 

டாசியம் பல்புகளின் எடை ] - ஈட கிராம் 

கரியமில வாயுவின் எடை ௫ (8-0) கிராம் 

கறியமில வாயுவின் மூலக்கூறு \ = dl Og nb 
எடை 

44 கிராம் கரியமில வாயுவில் \ _ 19 திராம் 

உள்ள கார்பனின் எடை 

உ - ஈடகிராம் கரியமில வாயு _ 12 ( , 

வில் உள்ள கார்பனின் எடை [| 44 Way ரிம் 

இதுவே 0-௨) கிராம் சேர்மத்திலுள்ள கார்பனின் எடை. 

700 கிராம் சேர்மத்திலுள்ள \ 12 (We -wy,) 100 

கார்பனின் எடை ச்ச். (b—a) 

சோ .தணைக்குமுன் “ப” குழாயின் 1) _ கிரம 

வடை. 
\ 3 

. சோதனைக்குப் பின் _ . 

0? குழாயின் எடை } = 9, கிராம் 

சோதனையின் மூலம் ் 

உண்டான நீரின் எடை | இறு (ஈட கிராம் 

நீரின் மூலக் கூறு எடை ௪ 78 கிராம் 

209 கிராம் நீரில் உள்ள 

ஹைடிரஜனின் எடை - சகிராம் 

2 ‘ 
7 (w,- ward 

ஹைட்ரஜன். 

{l 

(டு) கிராம் நீரிலுள்ள 

ஹைடிரஜனின் எடை \ 

இது (5-8) கிராம் சேர்மத்திலுள்ள ஹைடிரஜனின் எடை. 

700 கிராம் சேர்மத்திலுள்ள 'ஹைடிரஜனின் எடை 

2 (w,-—w,) 100 ப 
8 x (ba) கிராம், 

அங்ககச் சேர்மத்தில் நைட்ரஜன் இருக்குமானால் எரிதலின். 
போது நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடுகள் உண்டாகின்றன. இவ்வாச்



24 ; கரிம வேதியியல் துணைப்பாடம் 

ஸைடுகள் பல்புகளிலுள்ள பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடால் 

உறிஞ்சப்படுகின்றன. கார்பனின் சதவிகித இயைபானது 

இருக்கவேண்டிய அளவிற்கும் சற்று அதிகமாகக் காணப்படு 
கிறது. குறைக்கப்பட்ட தாமிர வலையை எடுத்துக் கொள்வதன் 
மூலம் இப்பிழையைத் தவிர்க்கலாம். குறைக்கப்பட்ட தாமிரத்தை 
முதலில் எரித்தால், எரிதலின்போது உண்டான விளைபொருள் 
களில் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இருக்குமானால் அவை செஞ்சூடா 
யுள்ள.தாமிரத்தால் நைட்ரஜனாகக் குறைக்கப்படுகின்றன. இந் 
anise ap sir பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடால் உறிஞ்சப்பட 
மாட்டாது. 

அங்ககச் சேர்மத்தில் ஹேலோஜன் இருந்தால், இஃது 
எரிதலின்போது வெளிவந்து பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடில் 
உறிஞ்சப்படுகிறது. கார்பனின் சதவிகித இயைபு மிக அதிகமாக 
இருக்கிறது. 

சேர்மத்தில் கந்தகம் இருக்குமானால் எரிதலின்போது கந்தக 
ஆக்ஸைடுகள் உண்டாகின்றன. இவை பொட்டாசியம் ஹைடி 
ராக்ஸைடு பல்புகளின் வழியாகச் செல்லும்பொழுது உறிஞ்சப் 
படுகின்றன. கார்பனின் சதவிகித இயைபு அதிகரிப்பதைத் 
தடுப்பதற்கு லெட் குரோமேட்டைக் கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடோடு 
எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். 

சேர்மத்தில் கார உலோகங்கள், பேரியம் ஆகியவை இருக்கு 
மானால், அவை எரிதலின்போது அவற்றின் ஆக்ஸைடுகளாக 
மாற்றப்பட்டுப் பின்னர் எரிதகலின்போது உண்டான கார்பன்டை- 
ஆக்ஸைடோடு சேர்ந்து கார்பனேட்டாக மாறுகின்றன, இக் 
கார்பனேட்டுகள் சூடுபடுக்தப்படும்பொழுது கார்பன்டை-ஆக் 
ஸைடை வெளிவிடுவதில்லை. எனவே, இம்மாதிரிச் சேர்மங்களில் 
கார்பனின் சதவிகித இயைபு மிகக் குறைவாகக் காணப்படும். 
எனவே, பீங்கான் கிண்ணத்திலுள்ள சேர்மத்துடன் லெட் குரோ 
மேட்டைச் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். கிரியையின்போது 
பின்வரும் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. கிரியையின் போது கார்பன் 
டை-ஆக்ஸைடு எதுவும் சேர்மக்தோடு இருப்பதில்லை. 

Na,CO,+PbCrO, —-> Na,CrO,+PbCO, 
PbCO, —> PbO+CO,4 

நைட்ரஜனின் எடையை நிர்ணயித்தல் 

இதற்கு இரண்டு முறைகள். உண்டு. 1. டியூமாஸ் முறை ச. ஜெல்டால் முறை, இ ச
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1. ூருமாஸ் முறை: எடை தெரிந்த அங்ககச் சேர்மத்தைக் 

கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடோடு சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்யவேண்டும். 

C+2Cu0 —> CO.4+2Cu 
H,+Cu0 —> Cu+H,0 

சேர்மத்திலுள்ள நைட்ரஜன் அப்படியே வெளியேறுகிறது. 

எரிதலின்போது உண்டான கார்பன்-டை-ஆக்சைடு போன்ற 

வாயுக்கள் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடு கரைசலில் உறிஞ்சப் 

படுகின்றன. நீராவியானது திரவமாகக் குளிர்கிறது. நைட்ரஜன் 

வாயு மட்டும் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடின் மேல் சேகரிக்கப் 

படுகிறது. கைட்ரஜனின் கன அளவை அளந்து அதனைத் திட்ட 

வெப்ப அளவிற்குக் குறைக்கவேண்டும். 

கிட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் 

294 லிட்டர் நைட்ரஜனின் எடை 
கிராம் மூலக்கூறு எடை 

28 கிராம் 

இவ்விதமாகச் சேகரிக்கப்பட்ட நைட்ரஜனின் எடையைக் 

கணக்கிடலாம். நைட்ரஜனின் சதவிகித இயைபையும் கண்டறிய 

லாம். கார்பன், ஹைட்ரஜன் ஆகியவற்றின் எடையை கிர்ணயிக்கப் 

பயன்படுத்தியது போன்ற ஓர் உலையையே இங்கும் பயன்படுத்த 

வேண்டும். குறைக்கப்பட்ட தாமிர வலையை எரி குழாயில் 

எடுத்துச் கொள்ளவேண்டும். கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடு கம்பிகளையும், 

சரியாக நிறுக்கப்பட்ட அங்ககச் சேர்மத்தையும் எரி குழாயினுள் 

எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். 1 என்பது ஆக்ஸிகரணம் அடைந்த 

தாமிர வலையாகும். 

எரி குழாயின் ஒரு பக்கம் ஓர் உலர்ந்த கார்பன்-டை- 

ஆக்ஸைரு சீசாவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எரி குழாயின் 

மற்றொரு பக்கம் ஸ்கிப்பின் நைட்ரோ மீட்டருடன் (801115 

றர்ர்ொர்னா) இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இஃது ஓர் அளவு குறிக் 
கப்பட்ட ௦ என்ற குழாயையும், 1 என்ற போக்குக் குழாயையும் 

புனல்போன்ற வடிவமுடைய ] என்ற வாயையும் கொண்டிருக் 

கிறது. இந்த கைட்ரோ மீட்டரானது ஒரு கனத்த அடிப்பாகத் 

துடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. 1 என்ற பக்கக் குழாயுடன் 

அதன் அடிப்பாகம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப் பக்கக் 
குழாயானது 1, என்ற பல்புடன் ஓர் இரப்பர் குழாயின் வழி 
யாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1, என்ற குழாயை ஏற்றவோ 

இறக்கவோ செய்யலாம். நைட்ரோ மீட்டரானது எரிகுழாயுடன் 

நர என்ற குழாயால் இனைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 0 என்ற
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குழாயினுள் பாதரசத்தை | ஊள்ற்றவேண்டும். இதன்மேல் அதிக. 
அளவு வீரியமுள்ள பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடு கரைசலைச் 

ர் 

(111 | பார T 

  

படம் 10. 

தூய்மையான கார்பன் டை ஆக்ஸைடு 8. அடர் கந்தகாமிலம் 9. ஆக்ஸி 

கரணமடைந்த தாமிரவலை 4, தரமிர ஆக்ஸைடு 5, அங்ககச் சேர்மமும் தாமிர 

ஆக்ஸைடும் 6, வலை வடிவமான தாமிர ஆக்ஸைடு 7. குறைக்கப்பட்ட தாமிர 

வலை 8.: அளவு குறிக்கப்பட்ட குழாய் 9. புனல் போன்ற வாய் 10, பக்கக் 

குழாய் 17, பல்பு: 12. நைட்ரோமீட்டரை எரிகுழாயுடன் இணைக்கும் பக்கக் குழாய், 

d. 

சேர்க்கவேண்டும். பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடில் பெரும் 

பகுதி யை விட்டு வெளி வரும்வரை 1, என்ற குழாயை 
இறக்கவேண்டும். ஹைட்ரோ மீட்டர் குழாயைத் திறந்து 

வைத்துக்கொண்டு உப்கரணத்தினுள் 0, வாயுவைச் செலுத்த 

வேண்டும். இவ்வாயுவால் இடப் பெயர்ச்சி செய்யப்பட்ட 

காற்றானது ஹைட்ரோ மீட்டரின் புளல்போன்ற வாயின் வழியாக 

வெளியேறுகிறது. காற்று முழுவதும் வெளியேறியவுடன் சேயை 

உயர்த்தி 6 முழுவதையும் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடால் 

நிரப்பவேண்டும். உபகரணத்தின் வழியாகக் கார்பன்-டை- 

ஆக்ஸைடுவாயுவைச் செலுத்தவேண்டும். கியூப்ரிக் ஆக்ஸைடு முழு 
வதும் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படாமல் 0யில் எந்த விதமான 
வாயுவும் சேகரமாகாது. 7, குழாயை முதலில் இறக்கி, முதலில் 

குறைக்கப்பட்டுப் பின்னர் ஆக்ஸிகரணம் அடைந்த க, 1, 0 தாமிர 
வலையைச் சூடுபடுத்தவேண்டும். எரிதல் முடிந்தவுடன் சோடியம் 

பைதார்பனேட்டைச் சூடு படுத்துவதன்மூலம் கார்பன்-டை- 

ஆக்ஸைடு. வாயுவை .உபகரணத்தின் வழியாகச் செலுத்திப் 

பின்னர் உற்பத்தியான விளை பொருட்களை நைட்ரோமீட்டரினுள் 

செல்லுமாறு செய்யவேண்டும். பின்னர் எரி குழாயைக் குளிரச் 
செய்து 1, 6 ஆகியவற்றில் இருக்கும் பொட்டாசியம் ஹைடிராக் 

ஸைடு கரைசல்களின் அளவுகளை ஒரே மாதிரியாக இருக்கச் 
செய்து பின்னர் நைட்ரஜனைச் சேகரிக்கவேண்டும்,
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கணக்கிடுதல் 

எடுத்துக்கொண்ட அங்ககச் ன ல 
சேர்மத்தின் எடை : கறட, 

சகரிக்கபபட்ட நைடரஜன் 1 = (ates . 

வாயுவின் கன அளவு J 

fC. = (POLL த 

P, மிமீ, பாதரசம் 

சோதனைச் சாலையின் வெப்பம் 

சோதனைச் சாலையின் அழுத்தம் 

சோதனைச் சாலை வெப்பத்தில்] 

16019-இன் ஆவி அழுத்தம் 10. 

திட்டவெப்ப அழுத்தத்தில் நகைட்ரஜனின் கன அளவைக் 

கணக்கிட்டுக் கொள்ளவேண்டும். 

ற, மி.மீ. ॥ 

PV. _ Po Vo 
T 2 ஜர் 

(Pi~pi)Vi _ 760 Vo ag Pad 
I+, = 273 — Vmod sour Cover Gb, 

திட்டவெப்ப அழுத்தத்தில் 22400 ௪,செ.மீ. நைட்ரஜன் 

வாயுவின் எடை 28 கிராம், 

1 29 , 
Vi. 6.04.8. எக்க ganar STO = ரர் % கிராம், 

97 கிராம் அங்ககச் சேர்மத்தி ) 29 

லுள்ள: நைட்ரஜனின், எடை { * 33400 * Vo aye. 

700 கிராம் அங்ககச் சேர்மத்தி 1 28, Vo ah 
லுள்ள நைட்ரஜனின் எடை J ~ 23400 ஏ” 

ட ; கிராம். 

_— Vo_ ் 

இ 

2. 0ஜல்டால் மூறை: நைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள பெரும் 
பாலான. அங்ககச் சேர்மங்களுக்கு இம்முறை பொருந்தாது. 
ஆயினும்.விவசரய வேதியியலில் இம்முறையையே பெரும்பாலும் 

பயன்படுத்துகிறார்கள். கைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள. ..அங்ககச் 

சேர்மதீதை அடர். கந்தகாமிலத்துடன் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினுல், 

நைட்ரஜன் முழுவதும், அம்மோனியம் சல்பேட்டாக ,மாற்றப்படு 

AM Hl: பின்னர் அம்மோனியம். சல் பேட்டுடன் சோடியம்: ஹைடி 

ராக்ஸைடுக் கரை சலைச் சேர் த்துச் சூடு படுத்தினால் அம்மோனியா
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லாயு வெளி வருகிறது. இவ் வம்மோனியாவின் எடையை அதனை 

700 க.செ.மீ, 11/10 திட்ட கந்தகாமிலத்தில் செலுத்திய பின் 

உபயோகிக்கப்படாத கந்தகாமிலத்தின் எடையை 60 க.செ.மீ- 

11/10 சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு திட்டக் கரைசலுக்கு எதிராக 

அலகிடுதல் மூலம் நிர்ணயித்துக்கொள்ளவேண்டும். இதிலிருந்து 

அம்மோனியம் சல்பேட்டிலிருந்து வெளி வந்த அம்மோனியா 

வானது சுமார் 50 ௧.செ.மீ. கந்தகாமிலத்துடன் கிரியை புரிந் 

திருக்கின்றது என அறிகிறோம். 

7000 க.செ.மீ. கந்தகாமிலமானது அம்மோனியம் சல்பேட்டி 

லிருந்து வெளியான அம்மோனியாவுடன் கிரியை புரிந்திருக் 

கிறது என்றால், சுமார் 17 கிராம் அம்மோனியா வெளி வந்திருக் 

கிறது எனவும், எடுத்துக்கொண்ட சேர்மத்தில் 14 கிராம் 

நைட்டிரஜன் இருக்கிறது எனவும் அறிகிறோம். 

சுமார் 17 கிராம் நைட்டிரஜனைக் கொண்டுள்ள சேர்மத்தை 

ஜெல்டால் குடுவையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சைனா 
குடுவையில் எடுத்துக் கொள்ள 

வேண்டும். குடுவையின் வாயி 

லுள்ள புனலின் வழியாகச் சுமார் 
1§ க.செ.மீ, வீரியமிக்க கந்தகா 

மிலத்தைச் சேர்க்க வேண்டும், 

சிறிதளவு ஸெலீனியத்தையும் 

ஒரு காப்பர் சல்பேட்டுப் படி 

கத்தையும் குடுவையினுள் எடுத் 

துக் கொள்ளவேண்டும். கூடு 
வையிலுள்ள திரவமானது முத 
லில் கருநிற மடைந்து பின்னர்த் 

தெளிவடைகிறது. பின்னர்க் குடு 

வையை ஒரு சொட்ட விடும் புன 

லுடனும், திரவம் சிதறுவதற் 
கான சாதனத்துடன் இலீபிக் 

ஆற்று கலத்துடனும், 79/10 கந்த 
காமிலத்தைக் கொண்டுள்ள ஒரு 
கூம்புக் குடுவையுடனும் இணைக்க 

வேண்டும். சிதறுவதற்கான சாத 

, னம் சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு 

கந்தகாமிலக் குடுவையில் விழுவதைத் தடுத்து விடுகிறது. 

சொட்டவிடும் புனலின் வழியாக ஜெல்டால் குடுவையினுள் 

வீரியமுள்ள சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலை அதிக அளவு 

ரசர்ச்சவேண்டும். அம்மோனியா வாயு முழுவதும் வெளிவரும் 
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வரை குடுவையிலுள்ள திரவத்தைச் சூடு படுத்தவேண்டும். 

பின்னர்க் குடுவையைக் குளிரச் செய்து உபயோகப் படுத்தப் 
படாத கந்தகாமிலம் இருக்கும் குடுவையைத் தனியாக அகற்ற 
வேண்டும். ஆற்றுகலத்தின் உள் குழாயைக் குடுவையினுள் கழுவி, 
குடுவையிலுள்ள திரவத்தைச் சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு திட்டக் 
கரைசலுக்கு எதிராக மெத்தில் சிவப்பை (1௦1151 ௦0). நிறம் 
காட்டியாகப் பயன்படுத்தித் தரம் பார்க்கவேண்டும். இதிலிருந்து 

சேர்மத்திலுள்ள நைட்டிரஜனின் சதவிகித இயைபைக் கண்டறிய 

வேண்டும். 

கணக்கிடுதல் 

எடுத்துக்கொண்ட, Cars Hairy ள் 

உடை 

ர = ர 

முதலில் எடுத்துக்கொண்ட 1 _ — 

N/1O H.SO, கன அளவு f ௫, ஐ.ம/ச.மி. 

கிரியையில் பங்கு பெறாத கந்த 

காமிலத்திற்குத்ேதேவையான 

சோடிய ஹைடிராக்ஸைடு 
கரைசல் 

- 7; க,செ.மீ. 

, உபயோகிக்கப்படாத கந்த 

காமிலம் (14/10) 

அம்மோனியா வாயுவின் 

சமான எடை 

௪ (7-7) க.செ.மீ. 

= 17 

7000 க.செ.மீ, கந்தகாமிலம் ஈ 77 கிராம் 
அம்மோனியா 

= ld Agr நைட்ரஜன் 

1000 க.செ.மீ. 1] கந்தசாமிலம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கால் 

சேர்மத்திலுள்ள நைட்ரஜனின் எடை 14 ஆக இருக்கவேண்டும், 

7000 க.செ.மீ. 14/10 கந்சககாமிலம் - 14 Agr 

5 1-4 ‘3 
14¢.Q¢.8.N/10 sé garda \ = F000 கிராம் 

(8-3 க.செ.மி. 3/0 கந்த 1) _ 14(Vi-Vs) 
காமிலம், ~ 1000 
கிராம் சேர்மத் arar . 
mee \ அலறல் 

700 கிராம் அங்ககச் சேர்மத்தி 
லுள்ள நைட்ரஜனின் எடை 

இநுவே சேர்மத்திலுள்சா நகைட்ரஜனின் சதலிகித இயைபு. 

Ge... 

= 100x x. 
WwW



1. 

40 கரிம வேதியியல்--துணைப்பாடம் 

சேம்மத்திலுன்ன ஹேலேோலஜன்களின் எடையை நிர்ணயித்தல் 

-. . இதற்குக் கேரிய்ஸ் முறை (0வர்ப5 method): பயன்படுத்தப் 
படுகிறது. தெரிந்த. எடையுள்ள அங்ககச் சேர்மத்தை ஹேலோ 
.ஜன்கள் அற்ற வீரியமிக்க நைட்ரிக் அமிலத்துடன் சில வெள்ளி 
DOBLE FL Get படிகங்களைப் போட்டு அழுத்தத்தில் சூடு படுத்தி 

(னல், ஹேலோஜன் முழுவதும் வெள்ளி ஹேலைடாக மாற்றப்பட்டு 
விடுகிறது. இதனை வடித்துப் பிரித்து, நன்றாகக் கழுவி, உலர்த்திப் 
ன். நிறுக்கவேண்டும். ஒரு கிராம் மூலக்கூறு எடை வெள்ளி 
ஹேலைடு-உண்டாகி இருந்தால் சேர்மத்தில் ஒரு கிராம் அணுஎடை 
ஹேலோஜன் இருந்திருக்கவேண்டும். 0:2- இலிருந்து 0:9 கிராம் 
வரை நன்றாக உலர்த்திய அங்ககச் சேர்மத்தை ஓர் எரி குழாயில் 
எடுத்துக்கொண்டு அதன் எடையைச் சரியாக நிறுத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். இதனைச் சுமார் 9 ௧.செ.மி. வீரியமுள்ள Melis 
அமிலத்தையும், வெள்ளி நைட்ரேட்டு படிகத்தையும் கொண்டுள்ள 
கேரியஸ் குழாயினுள் செலுத்தவேண்டும், இக்குழாய் மிருது 
வான சோடா கண்ணாடியாலானது. கனத்த சுவர்களையுடையது 
மாய் இருக்கிறது. இதன் வாயை மெல்லிய குழாயாக இழுத்து 
முதீதிரை இடவேண்டும். பின்னர் இதனைப் படத்தில் காட்டியபடி 

  

படம்: 78, . 

பாம். உலையில் வைத்து உலையில் வெப்பம் சுமார் 750₹0- இலிருந்து 
200”0 வரை உஷ்ணப்.படுத் தளேண்டும். கேரிய்ஸ். குழாயை இவ் 
வெப்பத்தில் சுமார் 5- இலிருந்து. 4.மணி"வரை' வைக்கவேண்டும். 
பின்னர் வெப்பத்தைச் சுமார் 2600 அ திகரிக்கச் செய்யவேண்டும். 
பின்னர் இதனைக் குளிரச் ' செய்து : கொளுதிதிய விளக்கை



அங்ககச் சேர்மங்களிலுள்ள--எடைகளை நிர்ணயிக்கும் முறை gi 

முத்திரையிட்ட .கேரியஸ் குழாயினருகே கொண்டு: செல்ல 
வேண்டும். குழாய் உலையிலிருக்கும்பொழுதே அதன் வாயைத் 
திறக்கவேண்டும். பின்னர்க் குழாயை உலையிலிருந்து நீக்கிக் 
குழாயிலிருக்கும் பொருளைப் பழுப்பு நிறக் காகிதத்தால் மூடப் 

பட்ட ஒரு பீக்கரில் ஊற்றவேண்டும். கேரியல் குழாயைக் காய்ச்சி 
வடித்த நீரில் கழுவி, கழுவிய நீரையும் பீக்கரிலேயே ஊற்ற 

வேண்டும். வடித்தலுக்கு ஏதுவாக அமைக்கப்பட்ட அடிப் 
பாகத்தைக் கொண்ட மூசையில் வெள்ளி ஹேலைடை வடித்து 

நீரால் கழுவி, உலர்த்திப் பின் நிறுக்கவேண்டும், இதிலிருந்து 
சேர்மத்திலுள்ள ஹேலோஜனின் சதவிகித இயைபைக் 

கணக்கிட வேண்டும். 

அ.ங்ககச் சேர்மத்தின் எடை ௪ ஏகிராம் 

வெள்ளி குளோரைடின் எடை - ந கிரரம் 

வெள்ளி குளோரைடின் கிராம்) _ 7294 கிராம் 
மூலக்கூறு எடை # 

வெள்ளி குளோரைடிலுள்ள ) ல ் = 35% : 

குளோரினின் எடை f oe ene 

7425 கிராம் வெள்ளி : 
குளோரைடில் உள்ள - சச்சி கிராம் 

குளோரினின் எடை 

%கிராம் வெள்ளி குளோரைடில்) : 68: 

உள்ள குளோரினின் எடை \ - 1435 * are 

ல கிராம் அங்ககச் சேர்மத்தி 1 ச்ச : 
லுள்ள குளோரினின் எடை J 1435 ணை கிராம் 

200 கிராம் சேர்மத்திலுள்ள cy 

குளோரினின் எடை \ = Ww. x 100 கிராம் 

கந்தகத்தின் எடையை நிர்ணயித்தல் 

அங்ககச் சேர்மத்திலுள்ள கந்தகத்தின் எடையை நிர்ணயிப் 
“பதற்குக் கேரியஸ் முறையையே பின்பற்றுகிறார்கள். .. தெரிந்த 

எடையுள்ள கந்தகத்தைக் கொண்டுள்ள அங்ககச் சேர்மத்தை 
வீரியமுள்ள நைட்ரிக் அமிலத்துடன் சேர்திது ஈல்லி அழுத்தத்தில் 
சூடு செய்தால் கந்தகமானது கந்தகாமிலமாக ' மாற்றப்பட்டு 

விடுகிறது. இதனுடன் சிறிதளவு பேரியம்: 'குளோரைடைச் 
சேத்தால் பேரியம் சல்பேட்டாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறது. இந்தப்



ந்த் கரிம வேதியியல்....துணைப்பாடம் 

பேரியம் சல்பேட்டை வடித்துக் கழுவி உலர்த்திப் பின் கிறுக்க 

வேண்டும். ஒரு கிராம் மூலக்கூறு எடை பேரியம் சல்பேட்டு 
(2988) இருக்குமானால் அதில் ஒரு கிராம் அணு எடை கந்தகம் 

இருக்கவேண்டும். 

முன் போலவே 0-9 முதல்0:9கிராம் வரை அங்ககச் சேர்மத்தைச் 

சரியாக நிறுத்து ஓர் உஷ்ணப் படுத்த உதவும் குழாயினுள் 
எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். இக்குழாயை முன் போலவே சூடு 
படுத்திப் பின் குளிரச் செய்து விளக்கின் உதவியால் குழாயின் 

வாயைத் திறந்து குழாயிலுள்ளவற்றைக் காய்ச்சி வடித்த நீரைக் 

கொண்டுள்ள ஒரு மிக்கரில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

குழாயை நன்றாகக் கழுவி, கழுவிய நீரையும் பீக்கரிலேயே 

எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். பீக்கரில் உள்ள கரைசலுக்கு 

மேலும் நீரைச் சேர்த்துச் சூடு படுத்திக் கொதிக்கச் செய்து, பின் 

பேரியம் குளோரைடு கரைசலை அதனுடன் சேர்த்தால் பேரியம் 
சல்பேட்டு வீழ்படிவாகப் படிகிறது. இதனை வடித்துக் கழுவி 
உலர்த்தி நிறுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

கணக்கிடுதல் 

எடுத்துக்கொண்ட சேர்மத்தின் எடை - ஏகிராம் 

சோதனையின் மூலம் கிடைத்த பேரியம் கிராம் 
சல்பேட்டின் எடை 

பேரியம் சல்பேட்டின் மூலக்கூறு எடை = 993 கிராம் 

7 கிராம் மூலக்கூறு எடை பேரியம் சல் = 32 Agr 

பேட்டிலுள்ள கந்தகத்தின் எடை 

% கிராம் பேரியம் ண்ட னை 33422 

கந்தகத்தின் எடை 

ஃ 100 கிராம் பேரியம் சல்பேட்டிலுள்ள 
கந்தகத்தின் எடை 

இதுவே சேர்மத்திலுள்ள கந்தகத்தின் சகவிகித இயைபாகும். 

படை 
௪ நுகிரரம் 

கணக்கு 

கந்தகத்தைக் கொண்டுள்ள தர் அங்ககச் சேர்மத்தின் 0-0865 
கிராம் எடை கேரியஸ் எடை நிர்ணயத்தில் 0:1165 கிராம் 

பேரியம் சல்பேட்டைத் தருகின்றது. இச் சேர்மத்திலுள்ள 
கந்தகத்தின் சதவிகித இயைபைக் கணக்கிடு, இச்சேர்மத்தி 
லுள்ள கார்பன், ஹைடிரஜன், றைட்ரஜன் ஆகிவற்றின் சதவிகித



அங்ககச் சேர்மங்களிலுள்ள--எடைகளை 

இயைபுகள் முறையே 47:62%, 2047%, 

முற்றுறு வாய்பாட்டைக் கணக்கிடு. 

பேரியம் சல்பேட்டின் 

கூறு எடை 

954 கிராம் 1880,-இல் உள்ள 

கந்தகத்தின் எடை 

0:1768 கிராம் $௨50,-இல் 
உள்ள கந்தகத்தின் எடை 

ண், 

| 
| 

நிர்ணயிக்கும் முறை 38 

8:097% என்றால் அதன் 

= 1874-824 64 

௪ 399 கிராம் கந்தகம் 

0:01601கிராம் கந்தகம் Il 

இதுவே 0-086ச கிராம் அங்ககச் சேர்மத்திலுள்ள கந்தகத் 

தின் எடை 

இச்சேர்மத்திலுள்ள 
தின் சதவிகித இயைபு 

கந்தகத்] 

200 கிராம் சேர்மத்திலுள்ள 

கார்பன், ஹைடிரஜன், கைட் 

ரஜன், கந்தகம் ஆகியவற்றின் 

கூட்டுத் தொகை 

எனவே, சேர்மத்திலுள்ள 

ஆக்ஸிஜனின் சதவிகிக 

இயைபு பின் வருமாறு 

0-01601 x 100 
0-0865 

18°£9%, ॥ 

72 24 கிராம் 

il 200-722: 2ம4கிராம் 

  

  
  

  

  

  

  

= 27-746% 

முதல் கட்டத்தி 
னிமம் சதவிகித சதவிகித இயைபு லுள்ள எண் 

வர்மக் இயைபு அணு எடை மிகக்குறைவான 
எண் 

P62 

கார்பன் 41-62 EO! அன 6 
12 

ஹைடிரஜன் | £047 ee = 4047 7 

மீதி 

கந்தகம் 18-49 7s =0-578 I 

& 

நைட்ரஜன் 8-097 a =0°578 L 

sa iy 27746 
ஆக்ஸிஜன் 47746 7 =1-74 8       
  

அங்ககச் சேர்மத்தி 

3 
ன் முற்றுறு வாய்ப்பாடு - C.H;NSO,;



4, சேர்மங்களின் முற்றுருவாய்பாடும், 
மூலக்கூறு வாய்பாடும், அமைப்புக் 

குறி வாய்பாடுகளும் 
மே, என்பது மீதேனின் முற்றுரு வாய்பாடு. மே்,0, 1--0-- 

ஆகியவை முறையே குளுகோஸ், ஹைடிரஜன் பெராக்ஸைடு 
ஆகியவற்றின் முற்றுறா வாய்பாடாகும். எனவே, முற்றுறா 
வாய்பாடு மிக எளிமையான தொளன்றாகும். மேற்கூறிய 

உதாரணங்களிலிருந்து ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டி 

லுள்ள தனிமங்களின் அணுக்களின் சரியான எண்ணிக்கையை 

அஃது எப்பொழுதும் கூறுவதில்லை என அறிகிறோம். ஹைடிரஜன் 

பெராக்ஸைடின் மூலக்கூறு வாய்பாடானது அச்சேர்மத்தில் 

இரண்டு ஹைடிரஜன் அணுக்களும், இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக் 
களும் உள்ளன என்பதைக் காட்டவில்லை, சேர்மங்களிலுள்ள 

தனிமங்களின் அணுக்களின் விகிதத்தை மட்டுமே மூலக்கூறு 

வாய்பாடு காட்டுவதாக இருக்கிறது. ஹைடிரஜன் பெராக் 

ஸைடின் முற்றுரு வாய்பாட்டிலிருந்து அதில் ஹைடிரஜனும் 
ஆக்ஸிஜனும் 7 :1/ என்ற விகிதத்தில் அமைந்திருக்கின்றன என 

அறிகிறோம். 

முற்றுரு வாய்பாட்டை வருவிக்கும் முறையை ஏற்கெனவே 

அறிந்திருக்கிறோம். அதாவது தனிமங்களின் சதவிகித இயைபை 

அவற்றின் அணு எடையால் வகுத்து, வகுத்து வந்த எண்களை 
அவற்றின் மிகச் சிறிய எண்ணால் மீண்டும் வகுப்பதன் மூலம் 

கிடைக்கும் எண்கள் சேர்மத்திலுள்ள தனிமங்களின் அணுக் 

களின் விகிதங்களைக் காட்டுவதாக இருக்கின்றன. 

மூற்றுரு வாய்ப௱ட்டை வருவிக்கும் முறையைப் பின் வருமாறு 

விணக்கலாம் 

60:1% கார்பன், 19:989% ஹைடிரஜன் (17), 2666% ஆக்ஸிஜன் 

(0.) ஆகிய தனிமங்களைக் கொண்டுள்ள சேர்மத்தின் முற்றுரு 
வாய்பாட்டை வருவி.
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இதைப் பின்வரும் அட்டவணையின் மூலம் விளக்கலாம், 

  

  

  

  

  

முன்னால் உள்ள 
கட்டதிதில் உள்ள 

தனிமம் | சீதிவிகித சதிவிகித இயைபு Gam 2 
இயைபு | அணுஎடை “வற்றின் மிகச் 

சிறிய எண் 

ரல் , 601. 501, 
கார்பன் 60:7 ட = 5-01 ar = 3 

13 33 38 
ஹைடிரஜன் | 4844 a = 18°88 a =7:979 

2666. 167 
ஆக்ஸிஜன் 26°66 167 1°67 ன் =1       
  

சேர்மத்தின் முற்றுரு வாய்பாடானது C,H,0 

மூலக்கூறு வாய்பாடு ; 

H.2Os, C.H,,0,, CH, ஆகியவை ஹைடிரஜன் பெராக்ஸைடு, 

குளுகோஸ், மீதேன் ஆகியவற்றின் மூலக்கூறு வாய்பாடாகும். 

ஒரு சேர்மத்திலுள்ள தனிமங்களின் அணுக்களின் சரியான 

எண்ணிக்கையை அதன் மூலக்கூறு வாய்பாட்டிலிருந்து 
அறியலாம். இது முற்றுரு வாய்பாட்டைப் போன்றோ (௨-ம்: 

மீதேன் பே, முற்றுறு வாய்பாட்டின் எளிய மடங்குகளாகவோ 
(உ-ம் 110.) இருக்கலாம். இஃது அதன் முற்றுரு வாய்பாட்டைப் 

போல் இரண்டு மடங்காகும். பேம,,0௦இஃது அதன் முற்றுரு 
வாய்பாட்டைப்போல் ஆறு மடங்காகும். மூலக்கூறு வாய் 

பாட்டைச் சேர்மத்தின் மூலக்கூறு எடையிலிருந்தும், அதன் 

சதவிகித இயைபிலிருந்தும் கணக்கிடவேண்டும். குளுகோஸின் 
முற்றுரு வாய்பாடு 011,0 ஆகும். அதன் மூலக்கூறு எடை 160, 
அதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு யாது ? 

முற்றுரு வாய்பாடு =CH,O0 

மூலக்கூறு வாய்பாடு-ப3, 0, 

மூலக்கூறு எடை =(12+2+16)n . 

மூலக்கூறு வாய்பாடு- (011,0),-வ்.,0,-80௩-190, ந 6
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பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து சேர்மங்களின் மூலக்கூறு 

வாய்பாட்டிற்கும், முற்றுரு வாய்பாட்டிற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை 

அறிந்து கொள்ளலாம். 

  

  

    

6162) 129 
பொருளின் | 5 | Ss ட் 

ள் aa 238% 8 | 8 குறிப்பு 
SESE & 8S | 8@éE 

a 6 | 2 De 

| | மீதேன் | CH,| 16 | 16 மூலக்கூறு வாய் 
| பாடு முற்றுரு வாய் 

பாட்டை ஒத்திருக் 
| கிறது. ் 

எத்திலீன் 01, Id | 28 | மூலக்கூறு வாய் 
| | பாடு முற்றுறு வாய் 
| பாட்டைப் போல் 
| இரண்டு மடங்கு 

அசெட்டிலீன்| CH 18 26 3 
பென்ஸீன் | CH 18 78 மூலக்கூறு வாய்பாடு 

| முற்றுரு வாய்பாட் 
டைப் போல் ஆறு 
மடங்கு 

குளுகோஸ் பே. 380 | 180 ஸ் 
} |     
  

மேற்கூறிய உதாரணங்களிலிருந்து அசெட்டிலீனும் பென் 
ஸீனும் ஒரே முற்றுரு வாய்பாட்டைக் கொண்டிருக்கின்றன என 
அறிகிறோம். ஆனால் அவற்றின் மூலக்கூறு . வாய்பாடு 
Cagarme. sone gnenmGut C,H», C,H, ஆகும். பென்ஸினின் 
மூலக்கூறு வாய்பாடானது அசெட்டிலீன் மூலக்கூறு வாய் 
பாட்டின் மூன்று மடங்காகும். இவ்விரு சேர்மங்களும் பல்பகுதிச் 

.. சேர்க்கைப் பொருள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அசெட்டி 
லீப் பென்ஸீனாக மாற்றுவதற்குப் பல்பருதிச் சேர்க்கைக் 
கிரியை (ழ௦130071881100) எனப் பெயர். 

அங்ககச் சேர்மங்களின் மூலக்கூறு எடைகள் 

ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டை நிர்ணயிப்ப 
தற்கு அதன் முற்றுரு வாய்பாட்டை அறிந்திருப்பதுடன் அதன் 
மூலக்கூறு எடையையும் அறிந்திருக்கவேண்டும். அங்ககச் சேர்
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மங்களின் மூலக்கூறு எடைகளை நிர்ணயிக்கும் முறைகளை இங்குச் 
சுருக்கமாக விவரிக்கலாம். எடுத்துக்கொண்ட சேர்மம் எளிதில் 

ஆவியாகக் கூடியதாக இருந்தால் அதன் எடையை விக்டர் மேயர் 

முறையில் எளிதில் நிர்ணயிக்கலாம், எடை தெரிந்த சேர்மத்தை 

விக்டர் மேயர் உபகரணத்தில் ஆவியாக்கிய பின், இவ்வாயுவை 

அதன் சமகன அளவு காற்றை, அளவு குறிக்கப்பட்டுள்ள குழாயி 

விருந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யச் செய்யவேண்டும். இதனைச் 

சோதனைச் சாலை வெப்பத்திற்குக் குளிரச் செய்து அதன் கன 

அளவைக் குறித்துக் கொள்ளவேண்டும். சோதனைச் சாலை 

வெப்பத்தில் சேர்மமானது வாயு நிலையில் இருக்கவேண்டுமானால், 

அதன் கன அளவு காற்றின் கனஅளவிற்குச் சமமாக இருக்க 

வேண்டும். இவ்விவரங்களிவிருந்து சேர்மங்களின் ஆவி அடர்த்தி 

மைக் கணக்கிடவேண்டும். அவி அடர்த்தியை இரண்டால் 

பெருக்கினால் சேர்மத்தின் மூலக்கூறு எடை கிடைக்கிறது. 

(உ-ம்) விக்டர் மேயர் முறையில் ஒரு சேர்மத்தின் ஆவி 

அடர்த்தியை நிர்ணயித்ததில் 00899 கிராம் திரவமானது 27-6°C. 

வெப்பத்திலும், 762:1 மி.மீ, அழுத்தத்திலும் 29-4 க.செ.மீ. ஈரக் 

காற்றை இடப்பெயர்ச்சி செய்தது. திரவத்தின் மூலக்கூறு 

எடையைக் கணக்கிடு (9760-இல் நீராவியின் அழுத்தம் 

975 மி.மீ). 

திரவத்தின் எடை - ஆவியின் எடை = 0:0899 Arr. 

இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்ட காற்றின் 

கனஅளவு - ஆவியின் கன அளவு = 294 6.0.8. 

சோதனைச் சாலையின் வெப்பம் = 97:60. - (978-976) & 
= 300-6°A. 

276” 6-இல் நீராவியின் அழுத்தம் - 27-77 மி.மீ. 

காற்றின் அழுத்தம் - 762:7 - 27-7 = 73844 DAG. 

திட்ட வெப்ப அழுத்தத்தில் ஆவியின் கனஅளவான 
பின்வருமாறு கணக்கிடப் படவேண்டும். 

P = 7844 18.8, P, = 760 is. 

Vea 9-4¢.0e.8. V.= ? 

T= 8006¢A .- To = 273°A. 

இம்மதிப்பீடுகளைப் பின்வரும் சமன்பாட்டில் பதிலீடு செய்ய ன் 

வேண்டும்.
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734-47 25-4 76007, 
800-6 ~ 273 

734-44 29-4%278 9 
kes nse ~~ OOS eae. 

Bw Camb & 25-8 ௧.ச௪.மீ. 1 0-0399 Br 
வாயுவின் எடை ழ் ் 

திட்ட வெப்பகிலையில் 1000 ௧.ச_.மீ.] 0:0899 அராம் 
ஹைடிரஜனின் எடை J 

திட்ட வெப்படிலையில் 228 ௧.97.மி. ] 0:0899 x 258 
ஹைடிரஜனின் எடை ர. 1000 ~ ச் (ச 

கிரரம் 

ஆல் அடர்த்தி - . 
திட்ட வெப்ப அழுத்தத்தில் 2-9 ௧.செ.மீ. ஆவியின் எடை 

திட்ட வெப்ப அமுத்தத்தில் 22-49 ௧.செ.மீ, ஹைடிரஜனின் எடை 

0-0899 1000 
~ 60899 x 25-8 1000 95g ~ 2877 

அவோகாட்ரோவீன் கற்பிதக் கொள்கைப்படி 2% ஆவி அழுத்தம் 

மூலக்கூறு எடை 

திரவத்தின் மூலக்கூறு எடை 206 86:77 = 77°54, 

சேர்மம் எளிதில் ஆவியாகாததாகவோ, எளிதில் கிதையும் 
தன்மையுடையதாகவோ இருந்தால் இம்முறை பயன்படாது. 
எளிதில் ஆவியாகாத பொருளை ஒரு கரைப்பானில் கரைத்தால் 
அதன் கொதிநிலை சற்று அதிகரிக்கிறது. எளிதில் ஆவியாகச் 
சேர்மத்தின் ஒரு மூலக்கூறு எடையை 100 கிராம் கரைப்பானில் 
கரைத்தால் உண்டாகும் திரவத்தின் கொதிநிலை ஏற்றத்திற்கு 
மூலக்கூறு கொதிகிலை ஏற்ற எண் (61ஸர்101 of boiling point 
00151811) அல்லது திரவத்தின் பெல்லியோஸ் கோபிக் நிலை 
எண் என அறிகிறோம். இதளை % என்ற எழுத்தால் குறிக்க 
வேண்டும். குளுகோஸ், சர்க்கரை, யூரியா ஆகியவற்றின் 
மூலக்கூறு எடைகள் முறையே 180, 549, 60 ஆகும். 100 கிராம் 
தண்ணீரில் தனித்தனியே 180 கிராம் குளுகோஸ், 449 கிராம் 
சர்க்கரை, 60 கிராம் யூரியா ஆகியவற்றைக் கரைத்தால் BS 
கரைசல்களின் கொதிநிலை ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. 
அதாவது (100 ):, எந்தக் கரைசலுக்கும் 18-யைக் கணக்
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கிடலாம். சில திரவங்களின் 100 கிராமில் கொதிநிலை ஏற்ற 

எண்கள் பின் வருமாறு: 

  

  

திரவம் | 700 கிராமில் 18-யின் மதிப்பு 

| 

சத்தில் ஆல்கஹால் 11-5 

அசெட்டோன் 770 

பென்ஸின் 26:7 

210 BT 

  

700 கிராம் கரைப்பானால் கரைக்கப்படும் கரைபொருளின் 

எந்த ளடை திரவத்தின் கொதி நிலையை % அளவு ஏற்றமடையச் 

செய்கிறதோ அந்த எடையே அதன் மூலக்கூறு எடையாகும். 

(உ-ம்) 42:77 கிராம் நீரில் கரைக்கப்பட்ட 7:927 கிராம் 

யூரிதேன் ஆனது நீரின் கொதிரிலையை 0-081₹0. ஏற்றமடையச் 

செய்கிறது. யூரிதேனின் மூலக்கூறு எடை யாது? 

43-77 கிராம் நீரிலுள்ள யூரி 
elias nin = 1297 Agr 

700 கிராம் கரைப்பாவில் \ _ 1°227 x 100 ரம் 

உள்ள யூரிதேனின் எடை 43°77 

700 கிராம் கொதிநிலையை 

0:09” 0. ஏற்றுவதற்குத் 7:927%107 
தேவையான யூரிதேனின் [3:77 ராம் 

எடை. 

1700 கிராம் நீரின் கொதி 

நிலையை LCG gH | _ 1-227 x 100 x 8-1 நிஜாம் 

வதற்குத் தேவையான 43°77 x 0°081 

யூரிதேனின் எடை 
=1765 Agr 

யூரிதேனின் மூலக்கூறு எடை = 1765 கிராம். 

எளிதில் ஆவியாகாத ஒரு சேர்மத்தைக் குறிப்பிட்ட கரைப் 

பானில் கரைத்தபின் அதன் உருகு நிலையை கிர்ணயித்தால் அது 

சற்றுக் குறைந்திருப்பதை அறியலாம். 180 கிராம் குளுகோஸ்,
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942 கிராம் சர்க்கரை, 60 கிராம் யூரியா ஆகியவற்றை 100 கிராம் 
எடையுள்ள நீரில் கரைத்தால் இக்கரைசல்களின் உருகுநிலை 
ஒரே அளவில் குறைக்திருப்பதை அறியலாம். இந்த எண்ணிற்குக் 
கிரையோஸ் கோபிக் 9% crest (cryoscopic constant) அல்லது 
உருகுநிலை Gone; cra (depression in the freezing point 
constant) எனப்பெயர். 

_ RT 
~ 1007 

R=aru 8% crait (gas constant). அதன் மதிப்பு 2 கிராம் ' 
கலோரிகள், 7- தனி வெப்ப அளவில் கரைப்பானின் உருகு நிலை, 
[-கரைப்பானின் புணர்வு மறைவு வெப்பம், ஒரு கிராமிலுள்ள 
கலோரிகள். 

சில கரைப்பான்களின் 100 கிராம் அளவில் அவற்றின் 
உருகுநிலை எண்கள் ; 

  

  

கரைப்பான் | 100 கிராமில் 178-யின் மதிப்பு 

அசெட்டிக் அமிலம் | 39 

பெள்ளீன் | 50 
சைகிலோ ஹெக்ஸனேன் 20:2 

ஹைட்ரோபென்ஸீன் 69 

  

ஒரு-கரைபொருளின் எந்த எடையானது 100 கிராம் கரைப் 
பானில் கரைத்தபொழுது அதன் உருகுநிலையை 18 அளவு (உருகு 
நிலை குறைவு எண்) குறைக்கின்றதோ, அந்த எடையே அந்தக் 
கரையொருளின் மூலக்கூறு எடையாகும். 

(உ-ம்) சுத்தமான பென்ளினின் உருகுநிலை - 2:42:௦0, 
2098 Ayr பென்ஸால்டிஹைடு கரைக்கப்பட்டுள்ள கரை சலின் உருகுநிலை 4220. பென்ஸால்டிஹைடின் மூலக்கூறு 
எடையைக் கணக்கிடு (பென்னீனின் 1£-யின் மதிப்பு), 

100 கிராம் பென்ஸீனில் உள்ள 
பென்ஸால்டிஹைடின் எடை 

உருகுகிலையில் ஏற்படும் தாழ்வு - (544-அகீகி) = 1°C, 

- ௪093
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700 கிராம் கரைப்பானில் உருகு 

நிலையை அதனைவிட 1 குறைப் |(_ 2099 கிராம் 

ப.தற்குத் தேவையான கரை 

பொருளின் எடை 

720 கிராம் கரைப்பானில் உருகு 

நிலையை 50“0-க்குக் குறையச் 2098 x 50 
<a =n 2 கிராம் 

செய்யத் தேவையான கரை 1 

பொருளின் எடை 

- 79265 கிராம் 

பென் Dg QD. MPO Fa L ் 
பைன்ஸால்பிறைடின் மூ உறு! 1) 70-02 கிராம். 

எடை ் J 

அங்கக அமிலத்தின் மூலக்கூறா எடை 

பின்வரும் சோ தளைகளின் மூலம் கிடைக்கும் புள்ளி விவரங் 

களிலிருந்து அங்கக அமிலங்களின் சமான எடையைக் கணக்கிட 

லாம், இவ்விதம் கிடைத்த அங்கக அமிலத்தின் சமான எடையை 

அதன். உப்பு மூலத் திறன் எண்ணால் பெருக்கினால் அமிலத்தின் 

மூலக்கூறு எடையை அறியலாம். ் 

நீரில் கரைக்கப்பட்ட (சுமார் 0-9 கிராம்) அங்கக அமிலத்தை 

ஒரு கூம்புக் குடுவையினுள் எடுத்துக்கொண்டு அதனை ஒரு 

திட்டமான காரக் கரைசலுக்கெதிராகப் பினாப்தலின் நிறம் 

காட்டியைப் பயன்படுத்தித் தரம் பார்க்கவேண்டும். 1000 

க.செ.மீ. N சோடியம் ஜைடிராக்ஸைடுடன் முழுமையாகக் 

கிரியை புரிவதற்குத் தேவையான அமிலத்தின் எடையைக் 

கணக்கிடவேண்டும். இஃது அமிலத்தின் சமான எடைக்குச் 

சமமாக இருக்கவேண்டும். அமிலத்தின் உப்பு மூலத்திறன் 

எண்ணிவிருக்து அதன் மூலக்கூறு எடையைக் கணக்கிடலாம். 

(உ-ம்) உப்பு மூலத்திறன் எண்ணை இரண்டாகக் கொண் 

டுள்ள அங்கக அமிலத்துடன் கிரியை புரிவதற்கு 58:8 க,செ.மீ. 

74/0 சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு தேவையாக இருக்கிறது. 

அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடையாது 2 

36.06.18, N/10G i 33°38 க.செ.மீ. 14/ சஷி ரன அரக கை 

ஹைடிராக்ஸைடு 
அமிலம் 

83-3 க,செ.மீ. 11 சோடியம் \ 
‘ =0:21x1 i : 

ஹைடிராக்ஸைடு x 0 கிராம் அங்கக 

அழிலம்
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Sd ௧,செ.மி. 71 சோடியம் | _ 0-97 = x 1000 Agri 
ஹைடிராக்ஸைடு J 83°38 . 

அங்கக அமிலம். 

ஃ 2000 ௧.செ.மீ. 11 சோடியம்) _ 9:281%10%1000 கிராம் 
ஹைடிராக்ஸைஞு J B33 

. அங்கக அமிலம் 

அங்கக அமிலத்தின் சமான Ve 82008 கிராம் அங்கக எடை J 
அமிலம் 

- 9 
அமிலத்தின் உப்பு மூலத் 

திறன் எண், \ 

அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடை = 2x69-06 = 126-12 

8ரில் கரையாத அங்கக அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடையைப் 
பின்வரும் முறையில் தீர்மானிக்கலாம். 

சுமார் ஒரு கிராம் பொருளை ஒரு பீக்கரில் எடுத்துக்கொண்டு 
அதனுடன் 10-15 ௧.செ.மீ. நீரைச் சேர்க்கவேண்டும். பின்னர் 
அம்மோனியம் ஹைடிராக்ஸைடுக் கரைசலைப் பிக்கரில் ஊற்றி 
ஈன்றாகக் குலுக்கவேண்டும். அம்மோனியம் உப்பின் கரைசல் 
உண்டாகிறது. கரைசலில் அம்மோனியாவின் மணம் உண்டானதும். 
அம்மோனியா வாயு சேர்ப்பதை நிறுத்திக் கொள்ளவேண்டும். 
கரைசலைக் கொதிக்கச் செய்து அதிக அளவில் கரைந்திருக்கும் 
அம்மோனியா வாயுவை வெளியேற்ற வேண்டும். பின்னர்க் 
கரைசலைக் குளிரச் செய்து அதனுடன் வெள்ளி நைட்ரேட்டுக் 
கரைசலைச் சேர்க்கவேண்டும். அங்கக அமிலத்தின் வெள்ளி உப்பு வீழ்படிவாகப் படிகிறது. பின்னர் இதனை வடித்து, கழுவி, 
உலர்த்தி, நிறுக்கவேண்டும். சுமார் 0-5 1 கிராம் அளவு வெள்ளி 
உப்பை ஒரு மூசையில் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். மூசையை 
முதலில் இலேசாகச் சூடு செய்து, பின்னர் அதிகமாகச் சூடு 
செய்யவேண்டும். இப்பொழுது அங்கக அமிலத்தின் வெள்ளி 
உப்பானது சிதைக்கப்படுகிறது. மூசையில் வெள்ளியான து 
பின் தங்கி விடுகிறது. மூசையை ஒரு குளிர வைக்கும் சாதன த்தில் 
வைத்துக் குளிரச் செய்து பின்னர் நிறுக்கவேண்டும். மூசையின் 
அடுத்தடுத்த இரண்டு எடைகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்வரை 
மூசையைச் சூடு செய்தலையும், குளிர வைத்தலையும் மறுபடியும் 
மறுபடியும் நிகழ்த்தவேண்டும். இதனால் வெள்ளி உப்பானது மிழூமையாகச் சிகைக்கப்படுகிறது. ஒரு சமான எடை வெள்ளி 108 கிராம்) யைக் கொண்டுள்ள வெள்ளி உப்பின் ஏடையைக்
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கணக்கிடவேண்டும், வெள்ளி உப்பின் சமான எடை — வெள்ளி 

யின் சமான எடை-ஹைடிரஜனின் சமானஎடை- அங்க அமிலத் 

தின் சமான எடை. அமிலத்திலிருந்து வெள்ளி உப்பு உண்டான 

பொழுது ஒரு சமான எடை ஹைடிரஜனை ஒரு சமான எடை 
வெள்ளியானது இடப்பெயர்ச்சி செய்திருக்கவேண்டும். அமிலத் 

தின் சமான எடையை அதன் உப்பு மூலச் திறன் எண்ணால் 

பெருக்கினால் அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடை கிடைக்கும். 

(உ-ம்) ஓன்றை உப்பு மூலத் திறனாகக் கொண்டுள்ள ஓர் 

அமிலத்தின் 09868 கிராம் வெள்ளி உப்பைச் சூடு படுத்திச் 

சிதைத்தால் 0:7669 கிராம் நிலையான எடை வெள்ளியைக் 
கொடுத்தது. அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடையைக் கணக்கிடு. 

02565 கிராம் வெள்ளி உப்பில் 0:1849 கிராம் வெள்ளி 

கிடைக்கிறது. 

ஃ LOS Agri i _ 0:2565 ள் உல 
இவெள்ளியானது = 0:79“ 708கிராம் வெள்ளி உப்பி 

லிருந்து கிடைக்கிறது, 

= 166-9 கிராம் 

வெள்ளி உப்பின் 1 = 166-9 Agri 

சமான எடை ர் 

அமிலத்தின் சமான _ 769.109.-1-29:9 கிராம் 
டை 

அமிலத்தின் உப்பு டர 

மூலத்திறன் எண் 
அங்கக அமிலத்தின்) =59:9 Agri 

மூலக்கூறு எடை J 

அங்கக காரத்தின் மூலக்சஉறூ டை 

இவ்வமிலங்களோடு வெள்ளி ஐைடட்ரேட்டுக் கரைசல்ச் 

சேர்த்தால் சுத்தமான வெள்ளி வீழ்படிவாகப் படிகிறது. 

அங்ககக் காரங்களைக் குளோரோபிளாட்டினிக் அமிலத்தோடு 

சேர்த்துச் சூடு செய்தால் நீரில் இலேசாகக் கரையும் உப்புகள் 

உண்டாகின்றன. இவ்வுப்புகள் மிகவும் சுத்தமான நிலையிலேயே 

இருப்பதுடன் அதிக அளவு சூடு படுத்தியவுடன் பிளாட்டி 

னத்தைக் கொடுக்கின்றன. அங்ககக் காரங்களின் மூலக்கூறு 

எடைகளை நிர்ணயிக்கப் பொருத்தமானவையாக இருக்கின்றன. 

சிறிதளவு அங்ககக் காரத்தை (1:1) நீர்த்த ஹைடிரோ 

குளோரிக் அமிலத்தில் கரைக்கவேண்டும். 10% நீரில் கரைக்கப்
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பட்ட குளோரோ பிளாட்டினிக் அமிலத்தை வீழ்படிவு உண் 
டாவது நிற்கும்வரை சிறிது சிறிதாக மெதுவாகச் சேர்க்க 
வேண்டும். பின்னர் வீழ்படிவை வடித்துக் கழுவி உலர்த்த 
வேண்டும். சுமார் 0:20:58 கிராம் உப்பை ஒரு மூசையில் 

எடுத்துக்கொண்டு அதன். எடை நிலையாக இருக்கும்வரை 
அதனைச் சூடுபடுத்தவேண்டும். மூசையில் எஞ்சியிருக்கும் 
பிளாட்டினத்தின் எடையைக் கணக்கிட்டு அறியவேண்டும். இப் 
புள்ளி விவரங்களிலிருந்து அங்ககக் காரத்தின் மூலக்கூறு 
எடையை நிர்ணயிக்கவேண்டும். என்பது காரத்தின் சமான 

எடையாக -இருந்தால் அஃது உப்பு மூலக் திறன் இரண்டுள்ள 
குளோரோ பிளாட்டினிக் அமிலத்துடன் கிரியை புரிந்து 

நஙு, . என்ற. குளோரோ பிளாட்டினேட்டைக் கொடுக் 

கின்றது. ந31:01,-இன் எந்த எடையானது 192 கிராம் 
பிளாட்டினத்தைக் கொண்டிருக்கிறதோ, அந்த எடையே அதன் 
மூலக்கூறு எடையாகும். இவ்வெடையைச் சோதனையின் முடிவு 
களிலிருந்து அறிந்து. கொள்ளலாம். இதனை % என வைத்துக் 
கொள்வோம். 

B,H,PtCl, =x 

B,=x-H,PtCl,-Qer pote m cron 

=X~ (2419546 x 85:5) | | 

=x- 410 

B=x- 410+2.



5. அநிககச் சேர்மங்களிளன் அமைப்பு 
வாய்பாடு. 

அ௮ங்ககச் சேர்மங்களில் ஐஸோமெரிசம் சாதாரணமாகக் 

காணப்படுவதால், ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டி 

லிருந்து அதன் பண்புகளை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமன்று. 

எனவே, மூலக்கூற்றிலுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் 

ஒன்றோடொன்று எவ்விதம் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவும், 

பிணைப்புகளின் தன்மை யாதெனவும் அறிந்திருத்தல் அவசியம். 

- ஒரு சேர்மத்தின் அமைப்பு வாய்பாட்டி (structural formula) 

லிருந்து ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூற்றிலுள்ள வெவ்வேறு DONDE 

களையும், அவற்றின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையையும், அவை 

ஒன்றோடொன்று எவ்விதம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்ப 

தனையும் அறிவிக்கும் வாய்பாட்டினையே அதன் அமைப்பு வாய் 

பாடு என அழைக்கின்றோம். ஒரு சேர்மத்தின் அமைப்பு வாய் 

பாட்டினை. அறிந்து கொள்வதற்குப் பின் வருவனவற்றை அறிந் 

திருத்தல் அவசியம். . 

எல்லா அங்ககச் சேர்மங்களிலும் கார்பனின் இணைதிறன் 

கான்காகவே இருக்கிறது. 9 கார்பனின் பல அணுக்கள் ஒன்றோ 

டொன்று இணைக்கப்பட்டு, நீண்ட சங்கிலியைப் போன்ற அமைப் 

புடைய மூலக்கூறுகளையும், வளையம் போன்ற அமைப்புடைய 
மூலக்கூறுகளையும் உண்டாக்குகிறது. இப்பண்பானது கார்பன் 

ஒன்றிற்கு மட்டுமே உரித்தானதாகும். ஒரு மீதேன் மூலக் 

கூற்றினை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் அமைப்பு வாய்பாட்டைப் 

பின்வருமாறு எழுதலாம். இதற்கு ஓவ்வொரு தனிமத்தின் 
இணை திறனையும் அதன் தனிம அணுக்களுக்கும் மற்ற அணுக் 
களுக்கும் இடையே கோடிட்டுக் காட்டவேண்டும். 

i 
H—C—H 

| 
H
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எத்தில் ஆல்கஹாலின் அமைப்புக் குறியீட்டைப் பின் 
வருமாறு எழுதலாம். 

H H 
I | 

ட றம 

நூர் 
ச 

மீதேன் மூலக்கூற்றிலிருக்து ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவை 

நீக்கினால் மெத்தில் மூலம் கிடைக்கிறது, அதனைப் பின் வருமாறு 
குறிக்கலாம், 

ர் | 
a a H,C—a4 0a 8 CH, 

H 

இணைதிறன் மெத்தில் மூலத்தின் ஒரு பிணைப்பின் இறுதியில் 
மட்டும் அணுவோ மூலமோ இல்லா திருக்கிறது. இதனை ஓரின 

திறனுள்ள குளோரின், புரோமின், அயோடின் ஆகிய அணுக் 

களின் மூலம் பூர்த்தி செய்யலாம். 

H 
| 

H—C—Cl abo g CH,Cl Gung de GCorrmsr@G 
| 
H 

H H 

To Be HO 

i i 
மெத்தில் புரோமைடு மெத்தில் அயோடைடு. 

Cher அமைப்பு வாய்பாடு 17-01 ஆகும். இதிலிருந்து ஒரு 
ஹைடிரஜன் அணுவை நீக்கினால் ஓரிணை திறனுள்ள —O—H 
மூலம் உண்டாகிறது. இம்மூலமானது மெத்தில் மூலத்தின் 
இணை திறனைப் பூர்த்தி செய்கிறது. 

i 
ead soos CH,—OH 

H



௮ங்ககச் சேர்மங்களின் அமைப்பு வாய்பாடு 4? 

ம் மூலம் ஆல்கஹாலுக்கே உரிய அடையாளமாகக் 

கருதப்படுகிறது. 

ச் 
அம்மோனியாவின் அமைப்பு வாய்பாடு 145 

இதிலிருந்து ஓரு ஹைடிரஜன் அணுவை நீக்கி விட்டால் 

ஓரிணை திறனுள்ள ஒரு மூலம் உண்டாகிறது, இம்மூலத்திற்கு 
AEC மூலம் எனப்பெயர் இதன் இணை திறன் ஒன்றாக இருத் 

தலால் இது மெத்தில் மூலத்தோடு சேர்ந்து மெத்தில் அமினைக் 
கொடுக்கிறது. 

ப லு = 

H- C— N% அல்லது பெ புபு, 
| S 

H பு 
மெத்தில் அமீன் 

ஹைடிரஜன் சயனைடு என்ற சேர்மத்தின் அமைப்பு வாய் 

பாடு H—-C=N. இதிலுள்ள சயனைடு பிரிவு மெத்தில் மூலத் 

தோடு சேர்ந்து மெத்தில் சயணடைக் கொடுக்கிறது. 

சங்கிலியைப் போள்ற திறந்த அமைப்புடைய 

அங்ககச் சேர்மங்களிள் வகைகள் 

கார்பன், ஹைடிரஜன் ஆக்ஸிஜன் போன்ற சில தனிமங்கள் 

மட்டுமே பல நூற்றுக்கணக்கான அங்ககச் சேர்மங்களை உண் 
டாக்குவது அங்கக வேதியியலின் சிறப்பியல்பு. இவற்றுள் 

சிலவற்றின் அமைப்பு வாய்பாடுகள் இங்குத். தரப்பட்டிருக் 

கின்றன... 

SW os ol 

இரண்டு மெத்தில் ஆல்கஹால் மூலக்கூற்றிலிருந்து ஒரு நீர் 

மூலக்கூற்றை மீக்கினால் டை. மெத்தில் ஈதர் என்ற சேர்மம் 
உண்டாகிறது. 

H,C—O—H-+ H—O—CH,—>H—O—H-+CH,—O—HC, 

ஒரு மூலக்கூறு மெத்தில் ஆல்கஹால், ஒரு மூலக்கூறு எத்தில் 

ஆல்கஹால் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு நீர் மூலக்கூற்றினை நீக்கினால் 
மெத்தில் எத்தில் ஈதர் என்ற சேர்மம் உண்டாகிறது. 

H,C—O—H+ H—O—CH, —> H—-O—H-+ CH,;,—O—CH, 

ஒரே ஆல்கஹாலின் இரண்டு மூலக்கூற்றிலிருந்தோ, இரண்டு 

“கை ஆல்கஹால்களின் இரண்டு மூலக்கூறுகளிலிருந்தோ ஒரு
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Br மூலக்கூற்றினை நீக்கினால் உண்டாகும் சேர்மத்திற்கு ஈதர் 
எனப் பெயர். இவ்வகைச் சேர்மங்களை 0-8 என்ற பொது 
வாய்பாட்டால் குறிக்கலாம். 

(1) முதல் வகை ஆல்கஹால்கள் (மாமர &1௦௦1௦18) 

இவ்வகை ஆல்கஹால்களில் ஆல்கஹால் இன த்சைக் குறிக்கும் 

0 பிரிவானது முதல் வகைக் கார்பன் ௮ணுவோடு அல்லது 

ஓரிணை கார்பன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Cag 
எந்தக் கார்பன் அணுவோடும் இணைக்கப்படாத, ஒரே ஒரு 

கார்பன் அணுவோடு மட்டும் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் 

கார்பன் அணுவிற்கு முகல் வகைக் கார்பன் அணு எனப்பெயர். 

01,014 என்பது முதல் வகை ஆல்கஹாலின் பொதுவான 

வாய்பாடு. (௨-ம்) மெத்தில், எத்தில், புரோபைல் ஆல்கஹால்கள். 

(2) அத் வகை ஆல்கஹால்கள் (Secondany alcohol) 
(உ-ம்). ் 

11 

cH,—¢_cH, ஐஸோபுரோபில் ஆல்ஹகால் 

O-n 
11 . 

டட வ. மெத்தில் எத்தில் கார்பினால் 

ol 
H 

R—C—R' துன வாய்பாடு. 

உ 
ஆல்கஹாவின் சிறப்புப் பிரிவான--011] ஆனது மேற்கூறிய 

ஆல்கஹால்களில் இரண்டாம் வகைக் கார்பன் அணுவோடு 

இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கேரடியாக இரண்டு கார்பன் அணுக் 
களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பன் அணுவிற்கு இரண்டாம் 

வகைக் கார்பன் அணு அல்லது wit கார்பன் அணு எனப் 

உ ய ர 8 

பெயர். oe ட்டா ர. என்பது இரண்டாம் வகை ஆல்கஹாலின் 

i 
iS Hog 

அமைப்பாகும். இதன் இணைகிறன் 4. 

சீ 

in i:
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பொதுவான வாய்பாடாகும். 

H 

(3) மூன்ரும் வகை ஆல்கஹால்கள் (1814௨0 alcohol) 

R 

t - மு என்பது இவ்வகை ஆல்கஹால்களின் ச் 
௦0 

CH, 

CH3-4C -~OH டிரய் மெத்தில் கார்பினால் 

3 ஐ 

5550-00 என்பது பொதுவான வாய் 
R in பாடு. 

இவ்லகை ஆல்கஹால்களில் ஆல்கஹால் G@harar—OH 
ஆனது மூன்றாம் வகைக் கார்பன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக் 

கிறது. கேரடியாக மூன்று கார்பன் ௮அணுக்களோடு இணைக்கப் 

பட்டிருக்கும் அணுவிற்கு மூன்றாம் வகைக் கார்பன் அணு அல்லது 
முவ்வீணை கார்பன் அணு எனப்பெயர். 

RA 
R'S C-0O-H என்பது மூன்றாம் வகை ஆல்கஹாலின் 
R" அமைப்பாகும், இசன் இணைதிறன் 

மூன்றாகும். 

R 

R'YC- OH என்பது இதன் பொதுவான வாய் 

R” முல்விஊ பாடாகும். 
ஆல்கஹால் 

ஆல்டி.ஹைடுகள் (Aldehydes) 

முதல் வகை ஆல்கஹால்களை இலேசாக ஆக்ஸிகரணம் 
அடையச் செய்தால் முதல் வகை ஆல்கஹால்கள் உண்டா 

கின்றன. - 
4
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H—CH,—O—H-+[0] —> H.0+HCHO 
மெத்தில் ஆல்கஹால் — அல்லது 

ஃ ௦2 2 8௦ 

பாண்மால்டூஷஹைட 

R 
ஃ வை 

மூளி னி ஆல்டிஹைடின் பொதுவான வாய்பாடு. 

ஆல்டிஹைட 

R__ 
at ே-0-வின் ஆல்டிஹைடு பிரிவான இணை திறன் 1. 

H 

ஆக்ஸிகரண த்திற்குப் பின் உண்டாகும் அமிலத்திலிருக்து 

ஆல்டிஹைடுகள் அவற்றின் பெயர்களைப் பெறுகின்றன. (௨-ம்) 

பார்மால்டிஹைடு ஆக்ஸிகரணம் அடைந்தவுடன் பார்மிக் 

அமிலத்தையும் அசெட்டால்டிஹைடு அசெட்டிக அமிலத்தையும் 

உண்டாக்குகிறது. கீடோன்கள் (1$6(0068) இரண்டாம் வகை 

ஆல்கஹால்களை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் கீடோன்கள் 

உண்டாகின்றன. இரண்டாம் வகை ஆல்கஹாலிலிருந்து ஹைடி 
ரஜனை நீக்கினால் கீடோன் உண்டாகிறது. 

H 
| [0] 

CH ன மணை னை கலை +H,0 

oH ॥ 
அசெட்டோன் 

H 
| 

R—C—R'+-[O] —> R-~—C—R'+H.0 
| 

OH 

>C=0 என்பது கீடோனின் அமைப்பாகும். இதன் 

R இணை திறன் 2 

RY 0-0 என்பது இதன் வாய்ப்பாடாகும். 

கீவான்கஸ் 

இவை பண்புகளில் ஆல்டிஹைடுகளை ஒத்திருக்கின்றன.



8 Pbk ot i 4 i 
அங்ககச் சேர்மங்களின் அமைப்பு வாய்பாடு él 

அமிலங்கள் 

ct? அல்லதட 60011 : இதற்குக் கார்பாக்ஸில் 
“O-H 

பிரிவு எனப் பெயர். ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திலுள்ள கார் 
பாக்ஸில் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கையே அந்த அமிலத்தின் உப்பு 

மூலத்திறன் எண்ணாகும். ஓர் உப்பு மூலத்திறன் எண்ணைக் 

கொண்டுள்ள அமிலங்களின் ஒரியல்புள்ள வரிசை : 

HCOOH பார்மிக் அமிலம் 

CH,—COOH அசெட்டிக் அமிலம் 

ரே. று 0௦௦0 புரோபியானிக் அமிலம் 

R—COOH என்பது பொதுவான வாய்பாடு 

C,,;H,, COOH. என்பது பால்மிடிக் அமிலம் 

C,,H;,;COOH ஸ்டியரிக் அமிலம் 

இவற்றிற்குக் கொழுப்புச் சத்துள்ள அமிலங்கள் எனப் 

பெயர். இவை கொழுப்புகளிலும் எண்ணெய்களிலும் பபரும் 

பாலும் காணப்படுகின்றன. 

COOH 
| 
COOH 
COOH 

| 
CH, மெலோனிக் அமிலம் 

ஆக்ஸாலிக அமிலம் 

| 
COOH 
CH,COOH 

| 
CH, COOH 

இவை உப்பு மூலத்திறன் இரண்டுள்ள அமிலங்கள், — 

ஸக்ஸினிக் அமிலம் 

உப்புகள் 

ஓர் அமிலமானது காரத்துடன் கிரியை புரியும்பொழுது 
உப்புகள் உண்டாகின்றன. 

அமிலம்-டகாரம் அ உப்பு -ட்நீர் 

HCOOH+NaOH -— > HCOONa+H,0 
சோடியம் பார்மேட்டு 

CH, COOH+KOH —> CH,;COOK+H,0 
பொட்டாசியம் அசெடேட்டு
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அம்மோனியம் அசெடேட்டு, கால்ஸியம் பார்மேட்டுப் 
போன்றவை இவ்வகை உப்புகளே. 

எஸ்டர்கள் (Esters) 

ஓர் அமிலமானது ஆல்கஹாலுடன் கிரியை புரியும்பொழுது 
எஸ்டரும் நீரும் உண்டாகின்றன. 

  1001-11-00. 2 HCOOCH;+H.,0O 
அமிலம் ஆல்கஹால் எஸ்டர் நீர் 

CH,COOH+HO—CH.—CH, *--—= CH,—COO—CH, 
—CH;+H.0O 

மெத்தில் பார்மேட்டு 

எஸ்டர் உண்டாதல் ஒரு மீளும் கிரியை: எஸ்டர்கள் கறுமண 
(Lor arenas. 

அமிலக்குஊவோரைடுகள் (Acid chlorides) 

அமிலத்திலுள்ள ஆல்கஹால் பிரிவைக் குளோரைடினால் இடப் 
பெயர்ச்சி செய்தால் அமிலக் குளோரைடுகள் உண்டாகின்றன. 
தூய்மையான அமிலங்களை 01,, 01,, தயோனைல் குளோரைடு 
(44௦01 00107106) ஆகியவற்றுள் ஏதாவது ஒன்றுடன் கிரியை 
புரியச் செய்தால் அமிலக் குளோரைடுகள் உண்டாகின்றன. 

ம் 

ன் 261100011- PCI, —> 8CH,—COCI-+H,PO, 

ஆ 

டசி 

அளிட்டைல் பாஸ்பரஸ் 

குளோரைடு அமிலம் 

(படி பயக 5 படட —> CH,—CO—Cl+ POCI,+HCI 

பசீ 
3 

* “, 00050௦, —-> CH,—CO—CI+S0.+HCI4 

ste டல் குளோரைடு என்பது ஒரு முக்கியமான 
அமிலக் குளோரைடாகும். 

அரமீல அணன்ஹைடிரய்டுகள் (Acid anhydrides) 

அமிலத்திலிருந்து நீர். நீக்கப்பட்டபின் எஞ்சியிருக்கும் 
சேர்மத்திற்கு அன்ஹைடிரய்டு எனப்பெயர், அங்கக அமிலங் 
களில் அன்ஹைடிரய்டுகளும் காணப்படுகின்றன, கந்தக 
அமிலத்திலிருந்து நீர் நீக்கப்பட்டபிள் எஞ்சி இருப்பதற்கு 
ஸல்பூரிக் அன்ஹைடிரய்டு (50) எனப்பெயர். 2 திரரம் 
மூலக்கூறு அசெட்டிக் அமிலத்திலிருந்து 7 கிராம் மூலக்கூறு 
டீரை நீக்கினால் அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டு உண்டாகிறது.
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CH3 — CO| CHs— CO 
= 

CHs —COO CH3— CO 
அசெட்டிக அன்ஹைடிரய்டு 

௩-0 >o 
R—CO 

அன்ஹைடிரய்டின் பொதுவான வாய்பாடு 

70 + Hed 

அசெட்டிக அமிலம் 

அமில அமைடுகள் (௦08 amides) 

அமிலத்திலுள்ள --011 பிரிவை —~NH, என்ற பிரிவால் 

இடப்பெயர்ச்சி செய்தால் அமில அமைடுகள் உண்டாகின்றன. 

அசெட்டிக அமிலத்தை அம்மோனியாவுடன் சேர்த்துச் சூடு 

செய்தால் அம்மோனியம் அசெடேட்டு உண்டாகிறது. 

CH,—COONH, —> CH,--CONH,+H.0 

அம்மோனியம் அசெடேட்டைச் சூடு செய்தால் அஃது 

அசெட்டமைடாகவும் நீராகவும் சிதைக்கப்படுகிறது. 

அமீண்கன் (காாம்ா௦) 

இவை அம்மோனியாவிலிருந்து வருவிக்கப்படுகின்றன. 

அம்மோனியாவிலுள்ள ஹைடிரஜன் அணுக்க ஆல்கைல் பிரிவு 

களால் இடப்பெயர்ச்சி செய்கால் முதல் வகை அல்லது ஓரிணை,. 

இரண்டாம் வகை அல்லது ஈரிணை, மூன்றாம் வகை அல்லது 

முவ்விணை அமீன்கள் உண்டாகின்றன. 

அல்லது H 
வொ a“ 

H or 2 க. R - NHe 

23) HC wor sof ws மு.தல் வகை அமீன் 
(Primary amine) 

R R . a” 14, [1] அல்லது 5 அல்லத NH 

இரண்டாம் வசை அமீன் 
R R ( Secondary amine ) 

ட N ™ 
Ro R—N> 89-11 என்பது 
R" R' மூன்றாம் வகை அமீன் 

னி ( Tertiary + amine ) 2
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பதிலீடு செய்யப்பட்ட, அமிலங்கள் (8019110120 80146) 

அசெட்டிக் அமிலத்திலுள்ள ஆல்கைல் பிரிவினை ஒரு 
ஹைடிரஜன் அணுவை —NH, பிரிவால் இடப்பெயர்ச்சி செய் 
தால் உண்டாகும் விர பொருள் 0்,--00011 அமீனோ அசெட்டிக் 
அமிலமாகும். | 

NH, 

இதேபோல் ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவை -011 பிரிவால் 
பதிலீடு செய்தால் அதற்கு ஹைடிராக்ஸி அசெட்டிக் அமிலம் 
ever oie குளோரைடால் இடப்பெயர்ச்சி செய்தால் குளோரோ 
அசெட்டிக அமிலம் எனவும் பெயர். இவ்வகை அமிலங்களிலுள்ள 
சார்பன் அணுக்களைக் கார்பாக்ஸில் பிரிவிற்கு அவற்றின் 
அருகாமையை ஒட்டி ம. எனப் பிரிக்கலாம், 

உதாரணம்: CH.—CH,—-COOH 
| 
NH. 

8 அமீனோ புரோபியுனிக அமிலம்



6. பாரபிள்கள் (ககர) 

கார்பன், ஹைடிரஜன் ஆகியவற்றால் ஆன சேர்மங்களே 

நிகவும் எளிமையானவை. இவை அனைத்தும் ஹைடிரோ 

கார்பன்கள் என்ற ஓரியல்புள்ள வரிசை இன த்தைச் சேர்ந்தவை, 
இவற்றுள் சிலவற்றின் பெயர்களும் வாய்பாடுகளும் கீழே தரப் 

பட்டிருக்கின்றன, 

பப. மீதேன் 

CH, ஈதேன் 

கு. புரோபேன் 

௦௫. பியூடேன் 

C,H,, Quer Geir 

௫, ஹெக்லேன் 

இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த சேர்மங்களின் பொதுவான வாய் 
ur@ Cent? பாரபின்க௧கள் என்பதற்குக் குறைந்த அளவு 

நாட்டமுடையவை எனப் பொருள்படும். இவை மந்தமானவை. 
இவற்றுள் பெரும்பாலானவை தொழிற்சாலைகளில் முக்கியத் 

துவம் வாய்ந்த எரிபொருள்களில் காணப்படுகின்றன. முதல் 

நான்கு ஹைடிரோ கார்பன்களின் பெயர்களும் அவற்றின் 

அமைப்பையோ பண்பையோ விளக்க மாட்டா; அவை வெறும் 

சிறப்புப் பெயர்களே. அவற்றின் பெயர்கள் *ஏன்' என்ற 

மூடிவை உடையனவாக இருக்கின்றன. ஐந்திலிருந்து மற்ற 

ஹைடிரோ கார்பன்களின் பெயர்களும் முதல் கான்கிளைப் 
போன்றே முடிகின்றன. ஆனால் அவற்றின் பெயர்களின் 

ஆரம்பம் அவற்றிலுள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக் 

கையைக் குறிப்பதாய் இருக்கின்றது, பென்டேன் என்ற பெயர் 

அம்மூலக்கூற்றில் ஐந்து கார்பன் அணுக்கன் இருக்கின்றன 

என்பதைக் குறிக்கின்றது. இதைப் பேரலவே ,,, சே,
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னெ. ஆகியவற்றிற்கு முறையே ஹெக்ளேன், ஹெப்டேன், 

. ஆக்டேன் என்ற பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 

பாரயின்களிறயை யோ உள்ள ஐஷஸோமெரிஸம் 

மீதேன், ஈதேன் புரோபேன் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று 

மட்டுமே இருக்கின்றது. ஆனால் பியூடேனில் எத்தனை வகைப் 

பியூடேன்கள் உள்ளன என்பதைக் காட்டப் பின் வரும் முறை 

யைப் பின்பற்றவேண்டும் முதலில் பியூடேனுக்கு முன்னால் உள்ள 

ஹைடிரோ கார்பனாகிய புரோபேவின் அமைப்பை எழுதிக் 

கொள்ளவேண்டும். பின்னர் இதிலுள்ள ஒரு ஹைடிரஜனை நீக்கி 

வீட்டு மெத்தில் மூலத்தை எத்தனை வகையில் பதிலிடு செய்யலாம் 

என அ௮றியேீண் டும், 

CH, .CH,.CH,, 

(1) CH,.CH,.CH,.CH,-¢rgrgou Guj@roir 

(2) CH,—CH.CH,,-™Ger Guj@rer 

CH, 

இவ்வகையாக இரண்டு பியூடேன்கள் உள்ளன. அடுத்து 
எத்தனை வகைப் பென்டேன்கள் உள்ளன எனப் பார்ப்போம், 

ஒவ்வொரு வகைப் பியூடேனிலிருந்தும் ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவை 

நீக்கிவிட்டு அதளை மெத்தில் மூலத்தால் பதிலீடு செய்யவேண்டும். 

இதனை எத்தனை வகையில் செய்யமுடியும் எனப் பார்க்க 
வேண்டும். 

4 3 2 1 

CH,.CH,.CH..CH,-¢7 grgonr QujGroar 

(1). CH, .CH, . CH, .CH. .CH,-#7 gr rer Queir@roir 

(2) CH, .CH, .CH—CH,-9@er Queir@teir 

| 
CH, 

9, 4 கார்பன் அணுக்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஹைடி 

ரஜன் அணுக்களை மெத்தில் மூலத்தால் இடப்பெயர்ச்சி செய் 
காலும் மேலே காட்டியிருக்கும் சேர்மங்களே உண்டாகும். 

மே. ரு .ம்,-ஐசோ பியூடேன் 

CH,



பாரபின்கள் த 

2 பே, ரு... .-இஃது இரண்டாம் வகைச் சேர் 
ரு சேர்மத்தைப் போன்றதே. 

3 

CH, 
| 

CH.,—C—CH, —> யோ பென்டேன் 

| 
CH, 

மூன்று வகைப் பென்டேன்௧கள் உள்ளன என இதிலிருந்து 

அறிகிறோம். கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப் 

பாரபின்களிடையே உள்ள ஐஸோமெர்களின் எண்ணிக்கையும் 

அதிகரிக்கின்றது. ஹெக்ஸேன்௧களில் ஆறுவகை ஹெக்ஸேன் 

களும், 200 கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட ஹைடிரோ கார்பனில் 

286279 வகை ஐஸோமெர்களும் உள்ளன. 

பொதூவாண தயாரிக்கும் முறைகள் 

(2) தாமிர- துத்தகாக இணைவும் ஆல்கஹாலும் கிரியை 

புரிவதன் மூலம் உண்டாகும் பிறவிநிலை ஹைடி.ரஜனல் ஆல் 

கைல் ஹேலைடுகள் குறைந்தால் ஹைடிரோ கார்பன்கள் 

உண்டாகின்றன. 

CH, .1+2H —> CH, +HI 
CH, . CH, Br+-2H —> CH, . CH,-+HBr 
CH, .CH,.CH,.Cl+2H —>CH,.CH,.CH,+HCI 
RX+2H —-> R—H+HX (X=Cl, Br 

பாரபின் அல்லது ]). 

(2) கொழுப்புச் சத்துள்ள அமிலத்தில் சோடியம் உப்பையும், 
சுண்ணாம்புக் கல்லையும் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினால் பாரபின்கள் . 
உண்டாகின்றன. 

CH,COONa-+ NaOH — > CH,4+Na,CO, 

CH,.CH,COONa+ NaOH ரோ. +Na3CO, 
RCOONa+ NaOH — > R—H% +Na,CO; 

மீதேனைத் தவீரப் பிற பாரபயின்களைத் தயாரிக்க உதவும் பொது 

முறைகள் 

(1) ஒரே ஆல்கைல்ஹேலைடின் இரண்டு மூலக்கூறுகளையோ, 

இரண்டு வகை ஆல்கைல்ஹேலைடுகளின் இரண்டு மூலக்கூறு
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ககசாயோ உலர்ந்த ஈதரின் முன்னிலையில் சோடியத்துடன் 
சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் பாரபின்கள் உண்டா 

கின்றன, இக் கிரியைக்கு வர்ட்ஸ் கிரியை (470715 1768201101) 

எனப்பெயர். 

RX+2Na+X.R ——> 2NaX+R—R 

RX+2Na+X.R!'—> R—R'+2NaX (X=Cl, Br, I) 

(5) கொழுப்புச் சத்துள்ள அமிலத்தின் பொட்டாசியம் 
உப்பை மின்னாற் பகுத்தலுக்கு உட்படுத்துதல் மூலம் பாரபின் 
களைப் பெறலாம், இக் கிரியைக்குக் கோல்பே கிரியை எனப் 
பெயர். 

CH,COO|K எதிர்மின்முளை 
CH,COO/K 2K+2H,O -— > 2KOH+H.4 

, கேர்மின்முளை 

CH;—CH,;+2C0O.% 

ஹைடிரஜன் வாயுவானது எதிர்மின் முனையிலும், கார்பன் 
ஆக்ஸைடு பாரபின் கலவை நேர்மின் முனையிலும் வெளிவரு 
கின்றன. 

(2) ஆபூரித ஹைடிரோ கார்பனோடு ஹைடிரஜனைக் கிரியை 

புரியச். செய்தாலோ, அசெட்டிலீன் வாயுவோடு நிக்கலின் 

முன்னிலயில் சுமார் 1400 வெப்பத்தில் ஹைடிரஜனைக் கிரியை 
புரியச் செய்தாலோ பாரபின்கள் உண்டாகின்றன. 

CH, H CH, 
{ + [> | 
CH. H CH; 

எத்திலீன் . 

C-H H CH, 
| + | —> I 
C-H H CH, 

அசெட்டிலீன் 

CH, H CH, 
i ர 
CH. H CH, 

பாரபின்களின் பொதூவான சூணங்கள் 

இவை ஓர் ஒரியல்புள்ள வரிசையை உண்டாக்குகின்றன. 
அறை வெப்பத்தில் முதல் நான்கும் வாயுக்களாக இருக்கின்றன. 

அவற்றை அடுத்து வருபவை திரவங்களாகவும், மற்றவை திடப்
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பொருள்களாகவும் காணப்படுகின்றன, பாரபின் மெழுகானது 

பாரபின்களின் கலவையாகும். இவை வீரிய மிக்க கைட்ரிக 

அமிலம், அடர்கந்தக அமிலம், புரோமின் நீர், பொட்டாசியம் 

பர்மாங்கனளேட்டுப் போன்றவையோடு சாதாரண நிலையில் கிரியை 
புரியமாட்டா, முதலிலுள்ள ஹைடிரோ கார்பன்கள் காற்றில் 

ஊதா நிறச் சுவாலையுடன் எரிந்து கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடையும் 

நீரையும் கொடுக்கின்றன. 

CH,+20, —> CO,#+2H20 

இவை ஆக்ஸிஜனோடு வெடிச்சத்தத்துடன் எரிந்து கார்பன்- 

டை-ஆக்ஸைடையும் நீரையும் கொடுக்கின்றன. எல்லா ஹைடிரோ 

கார்பன்களுக்கும் பொதுவான இக்கிரியை அவற்றின் அளவறி 

இயல்பையும் (volumetric composition), வாய்பாட்டையும் 
மிர்ணயிக்கப் பயன்படுகிறது. பாரபின்களாப் பூரிதஹைடிரோ 

கார்பன்கள் எனவும் அழைக்கலாம், கார்பன் அணுவின் கான்கு 

இணை திறன்களும் பிற அணுக்கள் அல்லது மூலங்களால் பூரித 

மாச்கப்படுகின்றன. கார்பன் அணுக்களிடையே ஒன்றிற்கு 

மேற்பட்ட பிணைப்புகள் கிடையா. இவை பதிலிட்டுக் கிரியையில் 

மட்டுமே பங்கு பெறுகின்றன. சேர்க்கைக் கிரியைகளில்பங்கு பெற 

மாட்டா. ஒருபாரபின் மூலக்கூற்றில் வேறொரு தனிமத்தையோ 

தனிமங்களையோ சேர்க்கமுடியாது. ஏதாவது ஒரு தனிமத்தை 

ஹைடிரோ கார்பனோடு சேர்க்க வேண்டுமென்றால் அதிலிருந்து 
ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவை நீக்கிய பிறகே வேறொரு தனிமத்தை 

அதனோடு சேர்க்கவேண்டும். இவ்வகைக் கிரியைக்குப் பதிலீட் 

டுக் கிரியை எனப்பெயர், ஊடுருவிச் செல்லும் குரிய வெளிச்சக் 

தில் குளோரினோடு மீதேனைச் சேர்த்தால் மீதேனிலுள்ள கான்கு 

ஹைடிரஜன் அணுக்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பதிலீடு செய்யட் 

படுகின்றன. 

CH,+Cl, —>CH;ClI+HCl 
மெத்தில் குளோரைடு 

ரே. ——> CH.Cl,+HCl 
மெத்திலீன் குளோரைடு 

கே. ம் —> பநேடே ௩0! 
குளோரோ பார்ம் 

கேம், ய் -௮ CCl,+HCl 
கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு 

புரோமினும் இதைப்போலவே மெத்தில் புரோமைடு | 

மெத்திலீன் புரோமைடு, புரோமோபார்ம், கார்பன் டெட்ரர 

பூரோமைடு.
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மீதேன் அல்லது சதூப்புநில வ௱யு (821875 ஐ58) 

சேறு நிறைந்த குளம் அல்லது நீர் தேங்கி இருக்கும் இடங் 
களைக் கலக்கினால் மீதேன் வாயு வெளி வருகிறது. குளத்திலுள்ள 
செடி கொடிகள் பாக்டீரியாக்களால் சிதைக்கப்படுவதால் மீதேன் 
வாயு உண்டாகிறது. இவ்வாயு நிலக்கரிச். சுரங்கங்களிலும் 
பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. கரி வாயுவில் சுமார் 40 சதவிகித 
மும், குடலிலிருந்து வெளி வரும் வாயுவிலும் இது காணப்படு 
கிறது. 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

Ll. கார்பனும் ஹைடிரஜனும் நேரடியாகச் சேர்தல்: 

7200“0-க்குச் சூடு செய்யப்பட்ட கார்பனின் மீது ஹைடிரஜன் 
வாயுவைச் செலுத்தினால் மீதேன் வாபு உண்டாகிறது. 

C+2H, —> CH, 

£. மெத்தில் அயோடைடைத் துத்தகாகத் தாமிர இணைவு, 
அலுமினியம் பாதரச இணைவுடனும், மெத்தில் ஆல்கஹாலுடனும் 
குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் மீதேன் வாயு உண்டாகிறது. 

CH,I+2H —> CH,4 +HI 

  

  

      
  

  

படம் 19. 

1. அலுமினிய-பாதரச இனைவு 2. மெத்தில் அயோடைடு--மெத்தில் ஆல்க 

ஹால் 3. உறை கலவையில் வைக்கப்பட்டுள்ள *0” குழாய் 4. மீதேன் வாயு. 

அலுமினிய-பாதரச இணைவை ஒரு கூம்புக் குடுவையினுள் 
எடுத்துக்கொண்டு மெத்தில் அயோடைடு மெத்தில் ஆல்கஹால் 
கலவையை ஒரு விடுபுனலின் வழியாக மெதுவாகச் செலுத்த 
வேண்டும். குளிர்ச்சியான நிலையிலேயே மீதேன் வாயு வெளி 
வருகிறது. உறைய வைக்கும் கலவையைக் கொண்டுள்ள ஒரு
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“0” குழாயின் வழியாக வாயுவைச் செலுத்துவதன் மூலம் வாயுவி 
ள்ள மெத்தில் அயோடைடைப் பிரித்து விடலாம். தூய்மைப் 
படுத்துப்பட்ட வாயுக் கலவையை நீரின் மீது சேகரிக்கவேண்டும். 
இதனை அடர் கந்தக அமிலத்தின் வழியாகச் செலுத்துவதன் 
மூலமாக உலர்த்திப் பின் பாதரசசக்கின் மீது சேகரிக்கவேண்டும். 

9. புதிதாக உருகச் செய்து குளிர வைக்கப்பட்ட சோடியம் 
அசெடேட்டுச் சுண்ணாம்புக்கல் கலவையைச் சூடு செய்வதன் மூலம் 

மீதேன் வாயுவைத் தயாரிக்கலாம். சோடியம் அசெடேட்டுச் 

சண்ணாம்புக்கல் கலவையை 4 என்ற விகிதத்தில் ஒரு தாமிரக் 
குடுவையில் எடுத்துக்கொண்டு சூடு செய்தால் மீதேன் வாயு 

வெளி வருகிறது... இவ்வாயு நீரின் மேல் சேகரிக்கப்படுகிறது. 

யமி 1001-2 ம்.4 00. 

  

  

படம் 20, 

4. அலுமினியம் கார்பைடை ஒரு வட்டமான அடிப்பாகத்தை 
உடைய குடுவையில் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். பின்னர்க் 
குடுவையை இலேசாகச் சூடு செய்யவேண்டும். வெளி வரும் 
மீதேன் வாயுவை நீரின்மேல் சேகரிக்கவேண்டும். அலுமினியம் 
ஹைடிராக்ஸைடு இதன் மற்றொரு விக்பொருளாகக் கிடைக் 
கிறது, 

ALC, +/2H,0 —3> 4A1(OH),, +3CH,4 

LAWS 

இஃது ஒரு மணமற்ற சுவையற்ற நிதமற்ற வாயு. நீரில் 
இலேசாகக் கரையும் தன்மையுடையது. காற்றில் ஊதா நிறச்
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சுவாலையுடன் எரிந்து கார்பன்டை ஆக்ஸைடையும் நீரையும் 

கொடுக்கிறது. 

சே, 20, -2 ௦0,428௦ 

இஃது ஆக்ஸிஜனுடனும் சேர்ந்து இதே விளரபொருள்களையே 
கொடுக்கிறது. இஃது ஒரு பாரபினாக இருத்தலால் நிலையானதும், 
மந்தமானதுமாக இருக்கிறது. இவ்வாயுவை அடர் கந்தகாமிலம் 
வீரிய மிக்க கந்தகாமிலம், அடர் நைட்ரிக அமிலம், புரோமின் நீர், 

பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுக் கரைசல் ஆகியவைகளினூ டே 
கொப்புலிக்கச் செய்தால் எவ்விதமாறுதலும் நிகழ்வதில்லை, 
ஊடுருவிச் செல்லும் சூரிய வெளிச்சத்தில் குளோரின், புரோமின் 

ஆகியவற்றோடு பதிலீட்டுக் கிரியைகளில் ஈடுபடுகிறது. குளோரி 
ஜஷோேடு மெத்தில் குளோரைடு, அல்லது மோனோ குளோரோ 

மீதேனையும், குளோரோபார்ம் அல்லது டிரய் குளோரோ 

மீதேனையும், கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு அல்லது டெட்ரா 

குளோரோ மீதேனையும் கார்பன் உண்டாக்குகிறது. 

உயயே௱கங்கள் 

இவ்வாயுவிற்குத் தொழிற்சாலைகளில் எந்த முக்கியத்துவமும் 
கிடையாது. இவ்வாயுவானது எரி பொருளாகப் பயன்படுகிறது. 

#Gaar (Ethane) 

இவ்வாயுவும் இயற்கையான வாயுக்களிலும், கரி வாயுவிலும் 
அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 

தயாரிக்கும் பொ௱தூவான முறைகள் 

1. துத்தகாகத் தாமிர இணைவு, அலுமினிய பாதரச இணைவு 

ஆகியவற்றுள் ஏதாவதொன்றுடன் எத்தில் ஆல்கஹாலைச் 

சேர்த்து இவற்றின் உதவியால் எத்தில் அயோடைடைக் குறைத் 
தலுக்கு உட்படுத்தினல் ஈதேன் வாயு உண்டாகிறது. 

CH, .CH,I1+2H —> CH,;—CH, -+-HI 

2. புதிதாக உருக்கிக் குளிர வைத்த சோடியம் அசெடேட்டுச் 
சண்ணாம்புக்கல் கலவையைச் சூடு செய்தால் ஈதேன் வாய 
உண்டாகிறது. 

CH,—CH,—COONa+NaOH —> CH,—CH,-+Na,CO,
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9. உலர்ந்த ஈதரின் முன்னிலையில் மெத்தில் அயோடைடைச் 

சோடியத்துடன் கிரியை புரியச் செய்தால் ஈதேன் வாயு 
உண்டாகிறது. 

CH,1+2Na+ICH, —-> CH,—CH, +2Nal 

  
படம் 27, 

1. ஈதரில் வைக்கப்பட்டுள்ள சோடியம் 8. மெத்தில் அயோடைடு 
3. ஆவிமிள்கொதிப்பு ஆற்று கலம் 4. ஈதேன் 5, நீர், 

4. பலமான பொட்டாசியம் அசெடேட்டுக் கரைசலை மின்னாற் 
பகுத்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் ஈதேன் வாயுவைத் 
தயாரிக்கலாம் (கோல்பே முறை). நேர்மின் முளையில் ஈதேன் 
வாயுவுடன் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடும் இம்மின்னாற்பகுத்தலின் 
போது வெளி வருகிறது. வீரியமிக்க பொட்டாசியம் ஹைடிராக் 
ஸைடு கரைசலினுள் வாயுவைச் செலுத்துவசன் மூலம் கார்பன்- 
டை-ஆக்ஸைடு நீக்கப்படுகிறது.
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மே. Coo kK எ திர்மின்முனை 

CH, .COO|K 2K+2H,0 —>2KOH+H.4 

கேர்மின்முனை 

CH,—CH,+2CO24. 
  

பண்புகள் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற மணமற்ற வாயு. மீரில் இலேசாகக் 

கரையும் தன்மையுடையது. மீதேகப் போன்று இது மந்தத் 

தன்மையுடையது. ஈதேன் காற்றில் ஊதா கிறச் சுவாலையுடன் 

எரிகின்றது. 

2C,H,+70, —> 4CO,4 +6H,O 

ஆக்ஸிஜனோடு சேர்ந்து வெடிச் சத்தத்துடன் எரிகிறது. 

குளோரின் அல்லது புரோமினோடு குரிய வெளிச்சத்தில் 

பதிலீட்டுக் கிரியைகளில் பங்கு பெறுகிறது. 

CH,—CH, +Cl, —> CH,—CH,—Cl+HCl 

இக்கிரியையானது CCl,.CCl, (ஹெக்ஸாகுளோரோ 

ஈதேன்) உண்டாகும்வரை தொடர்ந்து நிகழ்ந்துகொண்டே 

இருக்கிறது. புரோபேனும், பியூடேனும் இயற்கை வாயுவிலும், 

பெட்ரோலியம் வாயுவிலும் ஏராளமாகக் கிடைக்கின்றன. இஃது 

எஃகிரும்பாலான உருளைகளில் சேகரிக்கப்பட்டு விற்கப்படு 

கின்றது. புரோபேனை ஏதாவது ஒரு பொது முறையில் தயாரிக்க 

லாம். (௨-ம்) புரோபைல் அயோடைடு, ஐஸோபுரோபைல் 

அயோடைடு ஆகியவற்றைப் பிறவி நிலை ஹைடிரஜனால் குறைத்த 

லுக்கு உட்படுத்தினால் புரோபேன் வாயு உண்டாகிறது. 

CH,,.CH,.CH,1+2H —-> CH, .CH,-CH,;+HI 

CH, .CH.CH,+2H —> CH; .CH,.CH,+HI 

| 
I 

இஃது ஒரு நிறமற்ற வாயு. இது காற்றில் ஈதேனைக் 

காட்டிலும் பிரகாசமான சுவாலையுடன் எரிகிறது. 

CH, . CH, . CH, +50. —> 5CO,4 +4H,0 

பிற பாரபின்களைப்போன்று இதுவும் மந்தத்தன்மை 
வாய்ந்ததே. குளோரினோடும், புரோமினேடும் சேர்ந்து பதிலீட்டு 

விளைபொருளைக் கொடுக்கிறது.



பாரபின்கள் 65 

ம னா, சே. மே .Cl+HCI 
H,—CH,—CH,—_. —>CH,—CH.CH,-+HCl. 

Cl, 
Cl 

பியூடேன் 

சாதாரண பிரூடேன் 

இது வுர்ட்ஸ் கிரியையின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

இரண்டு எத்தில் அயோடைடு மூலக்கூற்றை உலர்ந்த ஈதரின் 

முன்னிலையில் சோடியத்தோடு கிரியை புரிந்து சாதாரண 

பியூடேனைக் கொடுக்கிறது. 

சாதாரண பியூடேன் 

CH; பே மடப். பே, ஆம். மே 
மேூ,-பே,- அ 

இஃது ஒரு நிறமற்ற, மணமற்ற வாயு. இதுவும் பிற பாரபின் 

களைப் போன்று மந்தத் தன்மையுடையதே. 

ஐஸெயியூடேன் 

ஐஸோபியூடேன் அயோடைடைப் பிறவிநிலை ஹைடிர்ஜனைக் 

கொண்டு குறைத்தலுக்கு உட்படுத்திவல் ஐஸோபியூடேன் 

உண்டாகிறது. 

CH; . CH. CH.I+[?H] —> CH. ca CH;+ HI 

CH; CH, 
ஐஸோபியூடேன் 

இச்சேர்மமானது அதன் கொ திகிலையில் மட்டுமே சாசாரண 

பியூடேனிலிருந்து வேறுபடும் தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. 

இதனுடைய இரசாயனப் பண்புகளில் இது சாதாரண 

பியூடேனையே ஓத்திருக்கிறது. 

பெனண்டேன்கள் 

இயற்கை வாயுக்களிலும், பெட்ரோலியம் வாயுக்களிலும் 

இவ்வாயு பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. பொருத்தமான 

ஆல்கைல்ஹேலைடுகளைக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் 

இப்பென்டேன்களைத் தயாரிக்கலாம். இவை வேறுபட்ட பெளதிக 
நிலை எண்களை உடையன. சாதாரண பென்டேன் அதிக அளவு 

கொதி நிலையையும், கில்களையுடைய சங்கிலி போன்ற திறந்த 

அமைப்பை உடைய பென்டேன்கள் மிகக் குறைந்த அளவு கொதி 

5
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நிலையையும் உடையனவாக இருக்கின்றன. சாதாரண பென் 
டேன் 96“0-இலும், ஐஸோபென்டேன் 28“0-இலும் நியோபென் 
டேன் 99-20-இலும் கொ திக்கின் றன. 

பேட்ரோலியம் 

பெட்ரா? என்றால் மலை என்றும், * ஒலியம்” என்றால் 

எண்ணெய் என்றும் பொருள்; இஃது உலகிலேயே அதிர்ஷ்ட 
மிக்க புகுதிகளில் அதிகமாகக் கிடைக்கிறது, உருஷ்யா, 
அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அதிக அளவு பெட்ரோலியத்தை 

உற்பத்தி செய்கின்றன. பூமியின் உட்பகுதியில் பெட்ரோலியம் 

உண்டாகிறது எனப் மென்டலீப் கருதிஞர். தற்காலக் கருத்து 

களின்படி பெட்ரோலியமானது அங்ககப் பொருள்களிலிருந்தோ, 
பாதி பிராணி வர்க்கங்களிலிருந்தும் பாதி தாவரவர்க்கங்களி 

லிருந்துமோ உண்டாகலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. 

பெட்ரோலியம் உற்பத்தியாகும் முறையைத் தெளிவாக 

அறிந்துகொள்ள முடியாவிட்டாலும் அதன் அமைப்பை அறிந்து 
கொள்வது சாத்யமாகும். இது பல ஹைடிரோ கார்பன்களின் 

கலவையாகும். இதனுடைய நிறமானது அஃது எந்த நாட்டி 

லிருந்து கிடைக்கிறதோ அதனைப் பொருத்ததாகும். இதனைப் 

பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்துவகன் மூலம் உண் 

டாகும். பகுதிகள் விலை மதிப்பற்றவையாகும். பெட்ரோலியம்- 
ஈதரும், பெட்ரோலும் 750“0-இல் வரும் உபயோகமுள்ள பகுதி 
களாகும். அதிக அளவு வெப்பத்தில் வெளிவரும் பகுதிகள் 

மண்ணெண்ணெயையும், மசகு எண்ணெயையும் கொண்டிருக் 

கின்றன. பெட்ரோலியம் தொழிற்சாலையில் பாரபின் மெழுகு 
ஒரு முக்கியமான உபவில பொருளாகும்.



7. இபூரிதறஹைடிரோகார்பள்கள் (0144௦2) 

இவை அபரித ஹைடிரோ கார்பன்கள் இனத்தைச் சேர்ந்த 
ஓரியல்புடைய வரிசையைக் கொண்டுள்ள சேர்மங்களாகும். 

ம. ய, எத்திலீன் அல்லது ஈதீன் 

ரூ. பாரு, புரோபிலீன் அல்லது புரோபின் 

பே... மூ... பியூட்டிலின் அல்லது பியூட்டீன் 

பேரி, என்பது பொதுவான வாய்பாடு 

ஒவ்வொரு மூலக்கூறு அபூரித ஹைடிரோ கார்பனும் 

அதணப் போன்ற கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் 

கொண்ட பூரித ஹைடிரோ கார்பனைக் காட்டிலும் இரண்டு 

ஹைடிரஜன் அணுக்களைக் குறைவாகக் கொண்டிருக்கிறது. 
இவ்வகை ஹைடிரோ கார்பன்க௧களின் பெயர்களில் பூரித 

ஹைடிரோ கார்பன்களின் பெயர்களிலுள்ள *ஏன் ' என்ற 
முடிவிற்குப் பதிலாக ஈன் ' என்ற முடிவைக் கொண்டவையாக 

இருக்கின்றன. 3 

C.H,-#G gar; ,0,-ஈதீன். 

இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த முதல் சேர்மமான--011, இன்னும் 

கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை, பாரபின்களைப் போல் அல்லாமல் இவை- 

வீரியமிக்கவையாக இருக்கின்றன. ஈதினின் அமைப்பு வாய்பாடு 

சே... அருகருகே உள்ள இரண்டு கார்பன் அணுக் 
களிடையே ஓர் இரட்டைப் பிணைப்புக் காணப்படுகிறது. இப் 

பிணைப்பால் கார்பன் அணுக்களின் இணைதிறன் பூர்த்தியாகிறது. 

இவ்வாய்பாட்டிலிருந்து ஈதினிலுள்ள ஓவ்வொரு கார்பன் 

அணுவும் நான்கு இனைதிறனைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. 

ஓலிபின்கனிடையே காணப்படும் ஐஸேோமெரிசம் 

எத்திலீனில் ஒரே ஒரு எத்திலீன் மட்டுமே காணப்படுகிறது: 
அதேபோல் புரோபிலினில் மே, 00-00. ஒரேஒரு புரோபி
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லீன் மட்டுமே காணப்படுகிறது. இனி, பியூடீன்களில் எத்தனை 
வகைப் பியூடீன்கள் காணப்படுகின்றன என அறிவோம். இதனை 

அறியப் பியூடீனின் அமைப்பு வாய்பாட்டை எழுதிக்கொள்ள 

வேண்டும். அருகருகேயுள்ள இரண்டு கார்பன் அணுக்களோடு 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு ஹைடிரஜன் அணுக்களை அகற்ற 

வேண்டும். பின் இவ்விரண்டு கார்பன் அணுக்களிடையே ஓர் 

இரட்டைப் பிணைப்பைப் புகுத்த வேண்டும், இதனை எத்தனை 

வழிகளில் செய்யலாம் என அறியலாம். 

  

CH,.CH,.CHy,. CH, 
  

சாதாரண பியூடேன் 

(1) 004,.பே.. பேரு, எத்தில் எத்திலீன் அல்லது 

பியூடீன்-1, 

2௫, ர... சமபக்கமுள்ள டை மெத்தில் 

எத்திலீன் அல்லது பியூடீன் -2. 

(8) CH, .CH. CH, ஐலோபியூடேன். 
| 
மே, 

இவ்வகையாக மூன்று பியூட்டீன்கள் காணப்படுகின் தன. 

இவற்றை வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்வதற்கு இவை 

ஒவ்வொன்றையும் ஓஸோனோடு கிரியை புரியச் செய்து நீரேற்ற 

லுக்கு உட்படுத்தினல் அதனதன் ஓஸோனைடு உண்டாகிறது. 

இவற்றிலிருந்து உண்டான ஆல்டிஹைடையும், கீடோனையும் 
அறிந்துகொள்ளவேண்டும். பின்னர்ப் பியூட்டீனை அறிந்து 
கொள்வது சாத்யமாகும். ஒஸோனைடை நீரேற்றலுக்கு உட் 

படுத்தும்பொழுது எந்தப் பியூட்டீனைனது பிரோப்பனால்டிஹைடை 

யும் பார்மால்டிஹைடையும் கொடுக்கின்றதோ அதுவே 

பியூட்டீன்-1, 

பழ .பப,.00௦ 4௮௦4௦ அப்டி 

  டர்டி 0 0, 4 தெ ——> CHy CHa. CH ப > 

௦ ௦ 
௦ ‘Oo ஸா டு 

வந்தப் பியூட்டினின் ஓஸோனானது நீரேற்றலின்போது அசெட் 

டால்டிஹைடைக் கொடுக்கிறதோ அதுவே பியூட்டீன்-2.
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CH3-CH=CH-CHs + 03 —> Chee AEDs 

௦ ட H20-2CH3- CHO + 

௦ ? H2O0 

எந்தப் பியூட்டீனனது நீரேற்றலின்போது அசெட்டோனையும் 

பார்மால்டிஹைடையும் கொடுக்கின்றதோ அது 2 மெத்தில் 

புரோ பீன்-] என அழைக்கப்படுகிறது. 

CHs ஆ இ ௦ H 
py CHe+ O3 CH3” |; | I 

= O ol பூ,௦ 

0 

& Ghe C=0+H20,.+HCHO: 

பார்மால்டிஹைடு 013” அசெட்டோன் 

எத்திலீன் (145126) 

தயமறிக்கும் முறைகள் 

1, எத்தில் ஆல்கஹாலை அடர் கந்தக அமிலத்தோடு கிரியை 
புரியச் செய்வதன் மூலம் அதிலுள்ள நீரை அகற்றி எத்திலீன் 

வாயுவைத் தயாரிக்கலாம். 

100.க்குக் கீழே 
CH, .CH,.OH+H,SO, #——s CH,.CH,.HSO,+H,0. 

| 

4 ம | 
தனியாகவோ அடர் எத்தில் ஆல்க நீருடன் சேர்த்துச் 

கந்தகாமிலத்துட ஹாலைச் சுமார் சூடு செய்தல் 
னோ சுமார் 160°C 140°C-EGE சூடு 

வெப்பத்திற்குச் சூடு படுத்துதல் nee —_ 
செய்தால் எத்திலீன் Teen 
வாயு உண்டாகிறது. CH; -CH,.0. 

CH, .CHs; 
CH, +H,SO,. 
I 
CH.+H.SO4 

  

  

எத்தில் ஆல்கஹாலைச் சுமார் 1600 வெப்பத்தில் அதிக அளவு 
அடர் கந்தக அமிலத்தோடு சேர்த்துச் சூடு செய்தால் எத்திலீன் 
வாயு உண்டாகிறது, வட்டமான அடிப்பாகத்தைக் கெரண்ட
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குடுவையில் தனி ஆல்கஹாலையும் அடர் கந்தக அமிலத்தையும் 

7:2 என்ற அளவில் கலந்து சூடு படுத்தவேண்டும். திரவத்தின் 
மேல் பாகம் ஒருவகைப் படலத்தால் மூடப்படுவதைத் தடுப் 

பதற்கும், எத்திலீன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கும் சிறிதளவு 
மண் அல்லது நீரற்ற அலுமினியம் சல்பேட்டைச் சேர்க்க 
வேண்டும். ஒரு வெப்ப மானியைத் திரவத்தில் மூழ்குமாறு செய்ய 
வேண்டும். குடுவையை ஒரு மணல் தட்டின்மீது வைத்துச் சூடு 

படுத்தவேண்டும். சுமார் 160“ வெப்பத்தில் எத்திலீன் வாயு 

வெளிவர ஆரம்பிக்கிறது. இவ்வாயுவில் கலந்திருக்கும் கந்தக- 
ை--ஆக்ஸைடைக் கழுவு சீசாவிலுள்ள வீரிய மிக்க பொட்டாசியம் 

அல்லது சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலின் வழியாகச் 

செலுத்துவதன் மூலம் அகற்றப்படுகிறது. இவ்வாயுவை நீரின் 

மேல் சேகரிக்கவேண்டும். எத்திலீன் வாய் வெளி வருவது 

நின்றவுடன் எத்தில் ஆல்கஹால் அடர் கந்தகாமிலக் கலவையை 

(1:1) சொட்டவிடும் புனலின் வழியாகச் சொட்டவிடவேண்டும். 
வெளி வரும் அதிக அளவு எத்திலீன் வாயுவைச் சேகரிக்க 
வேண்டும். 

  

படம் 22, 

C.H,—O—H-+H,S0, =—> C.H,—HSO, +H—OH 
C.H,—HSO, —> C.H,4+H.SO. 

இச்சமன்பாட்டின்படி உபயோகப் படுத்தப்பட்ட கந்தகா 

மிலம் அனைத்தும் மீண்டும் வெளி வந்துவிடுகிறது. எனவே, சிறி 

தளவு கந்தகாமிலத்தைக் கொண்டே எத்தில் ஆல்கஹாலிலுள்ள 
நீரினத் தொடர்ச்சியாக அகற்றுவது சாத்யமாகிறது. கந்தகா 
மிலம் ஓர் ஆக்ஸிகரணியாக இருத்தலால் கிரியையின்போது சிறி
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தளவு கந்தகாமிலம் வீணாகிறது. சிறிதளவு எத்திலீன் வாயு 

வானது ஆக்ஸிகரணமடைகிறது. கந்தகாமிலமானது கந்தக-டை- 

ஆக்ஸைடாகக் குறைக்கப்படுகிறது. 

சத்தில் ஆல்கஹால் ஆவியை அலுமினியம் ஆக்ஸைடு, 

தோரியம் ஆக்ஸைடு அல்லது பாஸ்பாரிக் அமிலத்தில் மூழ்கச் 

செய்த புயூமிஸ் கற்கள் ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்றினைக் 

கொண்ட, சிவக்கச் சூடு படுத்தப்பட்ட சோதனைக் குழாயினுள் 

செலுத்தினால் ஆல்கஹாலிலுள்ள நீரானது நீக்கப்பட்டு எத்திலீன் 

வாயு வெளிவருகிறது. 

C,H,OH —> H,C-=+CH, +H—O—H 

எ” என்ற குடுவையிலுள்ள ஆல்கஹாலைக் கொதிக்கச் செய் 

கால் உண்டாகும் ஆவியை அலுமினியம் ஆக்ஸைடைக் கொண் 

டிள்ள எரி குழாயான ப9:.யினுள் செலுத்திப் “பி. யைச் சூடு 

படுத்தவேண்டும். எத்திலீன் வாயுவானது வெளியேறி நீரின் 

மேல் சேகரிக்கப்படுகிறது, 

பயியயயபு 
ந ப ப 

  

படம் 23, 

7, ஆல்கஹால் 2, அலுமினியம் ஆக்ஸைடைக் கொண்டுள்ள எரி 

குழாய் 8. விளக்குகளின் வரிசை... 

இவ்விதமாகத் தயாரிக்கப்படும் எத்திலீன் அது தயாரிக்கப் 

படும் பொதுவான முறையை விளக்குவதாக அமைகிறது. ஒரு 

ஹைடிராக்ஸைடு பிரிவைக் கொண்டுள்ள ஆல்கஹாலிலிருந்து 

நீரை நீக்கினால் ஒலிபீன் உண்டாகிறது. 

அதிக 
-> CH,—CH=CH,+H,0 

அளவு 
அடர் 11,500. 

  1, CH,—CH.—CH,—OH 

2. எத்தில் ஹேலைடை ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட 

பொட்டாகியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் 

மூலம் எத்திலீன் வாயு உண்டாகிறது. ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்
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பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடாவது அங்ககச் சேர்மத்தி 
லிருந்து ஹைடிரஜன் ஹேலைடை நிக்குகின்றது. 

  
  

I 1 | 
H—-—C—H BAVsanr eer H—C+KBr+H.O 

| | +KoH > | 
H—C—Br கரைக்கப்பட்ட 19-௦0 

| | 
H H 

ஒரு வட்டமான அடிப்பாகத்தைக் கொண்ட குடுவையில் ஆல்க 
ஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடி ராக்ஸைடு இருக் 
கிறது. சொட்ட விடும் புனலின் வழியாக எத்தில் புரோமைடு 
அல்லது அயோடைடு சொட்ட விடப்படுகிறது. இதனால் வெளி 
வரும் தூய்மையான எத்திலீன் வாயுவானது நீரின்மேல் 
சேகரிக்கப்படுகிறது. இம்முறை ஒலிபீன்களைக் தயாரிக்க உதவும் 
பொதுவான முறையாகும், 

புரோபிலீன் 
CH, .CH,.CH, .Br+KOH—>CH,—CH=CH,+KBr 

(ஆல்கஹாலில் +H,O 
கரைக்கப்பட்ட) 

தொழிற்சாலை மூறை 

பெட்ரோலியம் ஆவியைச் சிதைத்தலின் மூலமோ எத்தில் 
ஆல்கஹால் ஆவியைச் சுமார் 55050 வெப்பத்தில் சூடு படுத்தப் 
பட்ட அலுமினியம் ஆக்ஸைடின் மீது செலுத்துவசன் மூலமோ 
தயாரிக்கலாம். 

சேர், 4.௦ 

பண்புகள் 

இனிமையான மணமுடைய நிறமற்ற வாயு, காற்றைவிட 
இலேசானது; நீரில் சிறிகளவு கரையும் தன்மையுடையது. 

aiflas cd (Combustion) 

காற்றில் மஞ்சள் நிறச் சுவாலையுடன் எறிந்து கார்பன்-டை 
ஆக்ஸைடையும் நீரையும் கொடுக்கிறது, 

C,H,+80, —> 200,48௦ 

பிற ஹைடிரோ கார்பன்களைட் போன்று ஆக்ஸிஐனோடு 
சேர்ந்து கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடையும் நீரையும் வெடிச்சத்தத் 
துடன் உண்டாக்குகிறது,
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சேர்க்கைக் கிரியைகள் (01101 1₹6க௦11௦18) 

இஃது ஓர் அபூரித ஹைடிரோ கார்பன். கார்பனின் நான்கு 

இனை திறன்களும் அணுக்கள், மூலங்கள் ஆகியவற்றால் இணைக்கப் 
படாததால் இரண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கும் இடையே ஓர் 

இரட்டைப் பினைப்புக் காணப்படுகிறது. எனவே, இச்சேர்மம் 
ஒலிபின்களுக்கே உரித்தான சேர்க்கைக் கிரியைகளில் ஈடுபடு 

கிறது. 

(1) ஹைடிரஜனுடன் கிரியை: 140“0 வெப்பத்தில் பிளாட் 

டினம் அல்லது நிக்கலின் முன்னிலையில் இரண்டு ஹைடிரஜன் 

அணுக்கள் ஒலிபீனுடன் சேர்ந்து பூரித ஹைடிரோ கார்பனன 

ஈதேனைக் கொடுக்கின்றன. 

CH, H 
| +] —> CH,—CH, 
CH, H ஈதேன் 
எத்திலீன் 

CH; CH, 
| 11 | 
CH +1 —> CH, 
I H | 
CH. CH; 
புரோபிலீன் புரோபேன் 

(2) புரோமினுடன் கிரியை: பாரபின்களைப் போலல்லாமல் 

ஒலிபீன்கள் புரோமின் நீரை நிறமற்றதாகச் செய்கின் றன. 

இக்கிரியையின்போது ஹைடிரஜன் புரோமைடு வெளி வருவ 

தில்லை. இனிமையான மணத்தை உடைய, நிறமற்ற எண்ணெயைப் 

போன்ற எத்திலீன் டை புரோமைடு உண்டாகிறது. 

CH, Br CH,—Br 
| +/ — | 
CH, Br CH.—Br 

ஹைடிரஜன் புரோமைடை வெளியேற்றாது குளிர்ந்த நிலையி 

லேயே எல்லா அபூரித அங்ககச் சேர்மங்களும் புரோமின் 

கரைசலை நிறமற்றதாக மாற்றுகின்றன. எனவே, இக்கிரியை 

சேர்மங்களின் அபூரித நிலையை அறிந்துகொள்ளப் பயன்படுகிறது. 

CH; CH; 
| Br | 
CH + | — > CHBr 
| Br | 

நே
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(3) குளோரினுடன் கிரியை: எத்திலீன் வாயுவைக் குளோரி 

னுடன் கலந்து இக்கலவையைச் சூரிய வெளிச்சத்தில் வைத்தால் 

நிறமற்ற எண்ணெய் போன்ற எத்திலீன் டை குளோரைடு 

4.01, உண்டாகிறது. இதற்கு டச்சு திரவம்” (Dutch liquid) 

எனப்பெயர், 

   

CH, 01 CH,—Cl 
si | 

CH, Cl CH,—Cl 

CH,—CH =CHy+Cl, —> CH,;—CHCI—CH,Cl 
எண்ணெய் போன்ற திரவ 
மான புரோபிலீன் டை 
குளோரைடு 

இச்சேர்மங்கள் எண்ணெய் போன்ற திரவங்களை உண்டாக்கு 

வதால் அவை ஒலிபீன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. 

(4) ஹைடிரஜன் ஹேலைடுகளுடன் கிரியை ; எத்திலீன் வாயு 

வானது. ஹைடிரஜன் ஹேலைடுகளஞடன் சேர்ந்து எத்தில் 
மஹலைடைக் கொடுக்கின்றது. 

CH, H மே க- Br, I) 

i ae | my | A 

எத்தில் ஹேல்டு 

ஹைடிரஜன் அயோடைடுடன். இக்கிரியை வேகமாக நிகழ் 
கிறது. பிற. தலிபீன்களும் இம்மாதிரிக் கிரியைகளில் ஈடுபடு 
கிள்றன... சேர்க்கை பிள் வருமாறு நிகழ்கிறது, 

பதணர்பும்மல் etirere 

அட CH,—CHI. CH, : 
- இலோபுரோபில் saps sf 

| டம CH, + HCl — 
சோ. ம... 

    

Onpa pu சேர்க்கைக் கிரியைகள். ஹரர்க்கோனிகாஃப் விதி' 
(Maskowni f's rule) crerm. GABE. நிகழ்கின்றன. 
இவ்விதியின்படி சேர்க்கைக் கிரியையி. போது எதிர்மின்னேற்ற 

முடைய ரஜஹேலோஜன் . அணுவானது. குறைந்த. . அளவு 
ஹைடிா ஐன். அணுக்களைக் கொண்ட கார்பன் அணுவோடு சேரு 

கிறது. ஹைடிரஜன் குளோரைடு, அயோடைடு சம்பந்தப்பட்ட 
yi aa சேர்க்கைக் கிரியைகள் இவ்விதியின்படியே நிகழ் 
ன்றன, 
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ஆனால் ஹைடிரஜன் புரோமைடுடன் நிகழும் கிரியைகள் 

சற்று வேறு விதமாகக் காணப்படுகின்றன. தூய்மையான 

நிலையில் ஒலிபீனானது ஹைடிரஜன் புரோமைடுடன் ₹மார்க்கோனி 

காஃப்? விதியின்படியே சேருகின்றது. ஆனால் ஹைடிரஜன் 

பெராக்ஸைடைப் போன்ற ஒரு ஆக்ஸிகரணி கலந்திருப்பின் 

கிரியை நேர் மாறாக நிகழ்கிறது. இதற்குப் பெராக்ஸைடு விளைவு 

(௭௦314௦ 617601) எனப்பெயர். 

CH,.CH- CH,+HBi—~>CH;,: CHe. CH, Br 

(5) கந்தகாமிலத்துடன் கிரியை: அடர் அல்லது வீரியமிக்க 

கந்தகாமிலத்துடன் THEA OE I சேர்க்கைக் கிரியைகளில் 

ஈடுபடுகிறது. 

பே CH; 
1 | - | | 

CH, HSO, CH,.HSO, 

கந்தகாமிலம் இவ்விதமாக எத்திலீன் உறிஞ்சவதற்குப் 

பயன்படுகிறது. எத்தில் ஹைடிரஜன் சல்பேட்டை நீருடன் 

சேர்த்துச் சூடு படுத்தினால் அது கந்தகாமிலத்தையும் எத்தில் 

ஆல்கஹாலையும் உண்டாக்குகிறது. 

CH,.CH.. HSO,+H,0—>CH,. CH. OH+H,.SO,4 

இவ்விதமாக நீரானது TEAC DIL மறைமுகமாகச் 

சேர்க்கப்பட்டு எத்தில் ஆல்கஹால் உண்டாகிறது. 

(6) காரத்தில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் பர்மாங்க 

னளேட்டுடன் கிரியை: எத்திலீன் வாயுவானது காரத்தில் கரைக் 

கப்பட்ட பொட்டாசியம் பர்மாங்களேட்டுக் கரைசலை நிறமற்ற 

தாகச் செய்கிறது. நீருடன் கூடிய பழுப்பு நிற வீழ்படிவுடன் 

இரண்டு ஆல்கஹால் பிரிவுககாக் கொண்ட எத்திலீன் கிளைக் 

காலும் (௦113:1216 ஹீ௦௦1) உண்டாகிறது. 

௦, நேரு: 
>| 
CH.OH 

இக்கிரியை அபூரித நிலையைக் கண்டறிய உதவுகிறது. 

  CH, - CH,+H—O—H+[0] 

(5) ஓஸோனுடன் கிரியை: ஓலோனுடன் எத்திலீன் 

சேர்க்கைக் கிரியைகளில் ஈடுபடுகிறது. ஓஸோனஞனது இரட்டைப் 

பிணைப்பை முறித்து எத்திலீன் ஓஸோனை டை உண்டாக்குகிறது. 

இதனை நீராற் சிதைத்தலுக்கு உட்படுத்தி, அதன் மூலம்
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உண்டாகும் ஆல்டிஹைடு அல்லது கீடோனிலிருந்து இரட்டைப் 
பிணைப்பின் அமைப்பைப் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து 
கொள்ளலாம். 

CH> CH2-CH2 எத்திலீன் Qe on sur 
ft “+ Gg—» 4 \ 
CH." ~° Oo ௦0 

௫ 
H,C பே, 

| | 
௦ 1௦ 

o™ + HO —> 2HCHO + H,0, 
பார்மால்டிஹைடு 

கந்தகமோஜே குளோரைடு எத்திலீனுடன் கிரியை புரிக்து 
மஸ்டர்ட் வாயுவை (81870 8889) உண்டாக்குகிறது. 

CH, S—cCl CH,—S—CH. ay +] — sj 7% as CH, S—Cl CH;Cl CH.Cl 

உயயோகங்கள் 

பழங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், செயற்கை முறையில் பழுக்கச் 
செய்வதற்கும் இவ்வாயு பயன்படுகிறது. மஸ்டர்ட் வாயு, 
எத்திலீன் கிளைக்கால், பல் வைத்தியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மயக்க மருந்தான நோவோகெய்ன் (௭௦14008106) ஆகியவை 
தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. 

எத்திலீன் அமைப்பு 

இதனுடைய சதவிகித இயைபிலிருந்து இதன் முற்றுரு 
our ditt @—CH,—sr ar அறிகிறோம். இதன் மூலக்கூறு எடை 29. எனவே, இதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு 01... இதிலிருந்து TEAC MG அமைப்புப் பின்வருமாறு இருக்கலாம் என ஊகிக் 
கிரோம். 

முதல் அமைப்பில் ஒரு கார்பன் அணுவானது இரண்டு இண திறன்களைக் கொண்டதாயும், இரண்டாவது அமைப்பில் இரண்டு கார்பன் அணுக்களும் மூன்று இணை திறன்களைக் கொண்டவை 
H 

11 | 
| C—H H—C—H (1) | (2) 
| C—H 
H | 

H
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யாகவும் இருக்கின்றன. எனவே, இவ்விரண்டு அமைப்புகளும் 

எத்திலீனுக்குப் பொருந்தமாட்டா. எனவே, பின்வரும் அமைப்பு 

கள் பொருந்துமா எனப் பார்ப்போம். அணுக்களோ பிரிவுகளோ 

1 I 
H—C—H —C—H 

| (8) | (4) 
iH —C—H 

| | 
H 

இணைக்கப்படாத பிணைப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படாத இணை 

திறன்கள் (172௦ 4810004165) எனப் பெயர். மூன்றாவது அமைப்புச் 

சரியாக இருக்குமானால் எத்திலீனுடன் குளோரின் சேரும் 

H 
| 

H—C—H 

பொழுது உண்டாகும் சேர்மமானது | என்ற எத்திலீ 
உ 

Cl 

டன் குளோரைடானது வேறு முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

இச்சேர்மத்தின் பண்புகள் எத்திலீனும் குளோரினும் சேருவதால் 

உண்டாகும் சேர்மத்தின் பண் புகளிலிருக்து வேறுபட்டுக் காணப் 

படுகிறது. எனவே, இச்சேர்மத்திற்கு 9-ஆவது அமைப்புப் 

பொருக்தாது. 2-ஆவது அமைப்பின்படி எத்திலீனுடன் குளோரின் 

H 
| 

Cl—C—H 
சேருவதால் உண்டாகும் சேர்மமானது | என்ற 

Cil—C—H 
| 

11 

அமைப்பைக் கொண்டதாக இருப்பதால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டி 

ருக்கிறது. 4-ஆவது அமைப்பானது அருகருகேயுள்ள இரண்டு 

கார்பன் அணுக்களிடையே மட்டும் அபூரித நிலை சாணப்படுவதன் 

காரணத்தை விளக்கவில்லை. இதனையும், ஒலிபினின் பிற பண்பு 

களையும் விளக்குவதற்கு அருகருகேயுள்ள இரண்டு கார்பன் 

அணுக்களின் பயன்படுத்தப்படாத இணை திறன்களும் ஒன்றோ 

டொன்று சேருவதன் மூலம் ஏற்கெனவே இருக்கும் பிணைப்பைத் 

தவிரப் புதிதாகவும் ஒருபினைப்பு உண்டாகிறது.
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இதனை இரட்டைப் பிணைப்பு, ஒலிபீனின் 
H பிணைப்பு, எத்திலீனின் பிணைப்பு என 

| அழைக்கின்றோம். அங்ககச் சேர்மங்களில் 
AC ~~ அல்லது இரட்டைப் பிணைப்புக் காணப்படும் இடம் 
H—c -—~—! 1] சத்றுப் பலஹீனமான இடமாகக் காணப் 

| | படும். மூலக்கூறானது இவ்விடத்தில் 
11 11--0 எளிதில் பிளந்து விடுவதால் சேர்க்கைக் 

கிரியைகள் எளிதில் நிகழ்ந்துவிடுகின் 

| தின. எத்திலீனனது ஹைடிரஜனோடு 
[| கிரிவயய புரியும்போழுது இரட்டைப் 

பிணைப்பு முதலில் பிளக்கப்பட்டுப் 
பிணைப்பில் ஈறபடாத இரண்டு இணைதிறன்களை உண்டாக்கு 
கிறது. சேர்க்கைக் கிரியை இவ்விணைதிறன்களில் வேகமாச 
நிகழ்வழன் காரணமாக ஈதேன் உண்ட TADS 

i H H 

Tee f= H ன 
| — | ௩ [௮ 

வவட H—Cc— H a 
| 
H H | H



8, அசட்டிலீன்௧ள் (Acetylenes) 

இதன் மூலக்கூறு வாய்பாடு 1... என்ற 
பொதுவான வாய்பாட்டைக் கொண்ட ஓரியல்புள்ள வரிசையில் 

இது முதல் இடம் பெறுகிறது. இவை அபூரிக ஹைடிரோ 
கார்பன்களைவிட அதிக அபூரித நிலையில் இருக்கின்றன. 

அசட்டிலீள் 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

7, இரண்டு கார்பன் மின் தண்டுகளுக்கிடையே ஹைடிரஜன் 

வாயு நிறைந்த சூழ் நிலையில் ஒரு மின் வில்லை இயக்கினால் 

அசெட்டிலீன் உண்டாகிறது. 

2C+H. —> C.H, - Q cals 

இஃது ஒரு வெப்பம் உள் வாங்கும் கிரியை. இம்முறையில் 

தயாரிக்கப்படும் அசெட்டிலீனின் அளவு மிகக் குறைவாக இருத்த 

லால் இம்முறையில் சோதளைச் சாலையில் இவ்வாயுவைத் 

தயாரிக்க முடியாது. 

2. கால்ஸியம் கார்பைடைச் குளிர்ந்த நீருடன் கிரியை புரியச் ae 

செய்வதன் மூலம் இவ்வாயு தயாரிக்கப்படுகிற து. 

5 மிட CH 
Calm + — Ca(OH) + Ml 

‘© H-O-H * இலி 

இம்முறை அசெட்டிலின் தயாரிப்பதற்கு உகந்த முறையாக 

இருந்தாலும் இம்முறையில் தயாரிக்கப்படும் அசெட்டிலின்
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தூய்மையற்றதாக இருக்கிறது. இவ்வாயுவை அம்மோனியம் 

ஹைடிராக்ளலைடில் கரைக்கப்பட்ட கியூப்ரஸ் குளோரைடினுள் 

  

படம் 2d, 

7. நீர் 9, கால்ஸியம் கார்பைடு 

செலுத் தினால் ஒரு செம்பழுப்பு நிறமான கியூப்ரஸ் WOE Lb. GOD 

உண்டாகிறது. 

C—H C—Cu 
| +2cucl —> jj! +2HCl 
C —H C—Cu 

2NH,+2HCl —> 2NH,Cl 

அசுத்தங்கள் வெளியேறிய பின் கியூப்ரஸ் அசெட்டிலைடை 

நீர்த்த ஹைடிரோ குளோரிக அமிலத்துடன் சேர்த்துச் சிதைக்கச் 

செய்தாலோ பொட்டாசியம் சயனைடுடன் சேர்த்துச் சூடு படுத்தி 

ஞலோ அசெட்டிலின் வாயு உண்டாகிறது. 

Cu,C,+2KCN+2H,0 —> 2CuCN+2KOH 

+H—C=C—H 

2CuCN+6KCN —> 2K,Cu(CN), 
இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளையும் சேர்த்தால் 

Cu,C,+8KCN+2H.0 —> 27KOH+C.Hef 
+2K,Cu(CN). 

3. எத்திலின் டை புரோமைடுடன் ஆல்கஹாலில் கரைக்கப் 

பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடைக் கிரியை புரியச் 

செய்தால் அசெட்டிலீன் உண்டாகிறது, வட்டமான அடிப் 

பாகத்தைக்கொண்ட குடுவையில் ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட 

பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.



அசெட்டிலீன்கள் 
si 

பின்னர்ச் சொட்டவிடும் புனலீன் வழியாக் எத்திலீன் டை 

புரோமைடைச் சொட்டவிடவேண்டும். வெளி வரும் சுத்தமான 

அசெட்டிலீனானது நீரின்மேல் சேகரிக்கப்படுகிறது. ் 

        

  

! படம் 24, 

7, ஆல்கறறாவில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடூ 

9, எத்திலின் டை புரோமைடு 8. Br ம். அசெட்டிலின் 

பண்புகள் 

தூய்மையான நிலையில் மரைமற்ற நிறமற்ற வாயு. ஆனால் 

சால்சியம் சார்பைடிலிருந்து வெளி வரும் வாயுவானது பூண்டு 

வாசனையுடையதாக இருக்கிறது. காற்றைவிட இலேசானது. 

நீரில் சிறிது கரையும் தன்மையுடையதாசவும், அ௮செட்டோனில் 

எளிதில் கரையும் தன்மையுடையதாகவும் இருத்தலால் இதனை 

அழுத்தத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும், குளிரச் செய்வதன் 

மூலமும் திரவமாக்கிச் சேகரித்து வைப்பது அபாயகரமான 

தாகும். அசெட்டோனில் முக்கிய சிறு துவாரங்கள் கொண்ட, 

Ashwer (Kieselguhr) erog@ உருளைகளில் எடுத்துக்கொண்டு 

அவற்றினுள் அசெட்டிலீன் வாயுவைச் செலுத்தவேண்டும். 

பெரும் பகுதி அசெட்டிலின் அசெட்டோனில் கரைந்துவிடுகிறது. 

இம்முறையில் அசெட்டிலிளைச் சேகரித்து வைப்பது அபாயகர 

மழ்றதாகும். 

1, எறித்தல்: காற்றில் மஞ்சள் நிறச் சுவாலையுடன் எரிந்து 

கார்பன்டை ஆக்ஸைடையும், நீரையும் உண்டாக்குகிறது. 

204, 4௪0, 4 ௮ 200, 4 +2H,0 
6
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சரியான அளவு ஆக்ஸிஜனோடு சேர்ந்து எரியச் செய்வதன் 
மூலம் அதிக வெப்பத்தையுடைய சுவாலையை உண்டாக்குகிறது. 

உலோகங்களை வெட்டி ஓட்டவைப்பதற்கும், பிளவுகளை அடைப்ப 

SHG (welding 0021௧11008) ஆக்ஸி-அசெட்டிலீன் ஊது உலை 

அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிற ஹைடிரோ 

கார்பன்களைப்போல் ஆக்ஸிஜன் வாயுவில் வெடித்துக் கார்பன் 

டை ஆக்ஸைடையும் கீரையும் உண்டாக்குகிறது. 

2. சேர்க்கைக் கிரியை: பின்வரும் காரணங்களால் இது 
ஓர்... அபூரித ஹைடிரோ கார்பனாகக் கருதப்படுகிறது. 
(2) கார்பனின் மான்கு இணை திறன்களும் அணுக்களாலோ, மூலங் 
களாலோ இணைக்கப்படவில்லை. (2) கார்பன் அணுக்களிடையே 

இரட்டைப் பிணைப்புக் காணப்படுகிறது. (8) இது சேர்க்கைக் 

கிரியைகளில் ஈடுபடுகிறது. எத்திலீனவிட அதிக அபூரித 
நிலையில் இது காணப்படுகிறது. 

8. ஹைடிரஜஐனுடன். கிரியை?  அசெட்டிலீன் வாயுவை 
ஹைடிரஜன் வாயுவுடன் தூளாக்கப்பட்ட நிக்கலுடன் கிரிமை 

புரியச் செய்தால் ௮ஃது எத்திலினையும் ஈதேனையும் உண்டாக்கு 
கிறது. 

C—H H CH, 
|ு * )/- 
டய H CH, 

CH, H CH, 
|| +|— | 
CH, H CH, 

4, குளேோரினூடன் கிரியை? அசெட்டிலின், குளோரின் 
ஆகிய இரண்டு வாயுக்களையும் *கிஸில்குர்ரின்' முன்னிலையில் 

சேரச் செய்யலாம். 

CH Cl CH—Cl @@etn ar mr 
ti +|[ —- | குளோரைடு. 
டம் Cl CH—Cl 

கம... Cl பேய், அசெட்டிலீன் டெட்ரா 
| ௩.1 | குளோரைடு அல்லது 
C—H—Cl Cl CH—Cl, வெஸ்ட்ரான், 

வெஸ்ட்ரான் திரவத்திற்குக் தீப்பற்றி எரியும் தன்மை கிடை 
பாது. அதிக அளவு கொதிநிலையை உடையதாக இருக்கிறது. 
கொழுப்புகளையும், இரப்பரையும் கரைப்பதற்குக் கரைப்பாளுகப்
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பயன்படுகிறது. புரோமினுடன் அசெட்டிலீன் சேர்க்கைக் கிரியை 
களில் ஈடுபடுகிறது. 

C—H Br CHBr Br CHBr, 
| + | —> fl 3 ழி வண] 
C—H Br CHBr Br CHBr; 

5. ஹைடிரஜன். ஹேலைடுடன். கிமியை? ஹைடிரஜன் 

ஹேலைடுகளஞுடன் அசெட்டிலீன் சேர்க்கைக் கிரியைகளில் ஈடுபடு 

Hogs (HX.X=Cl, Br, I). 

சேறு 4H CH, 
|!| + | — > | வீல் புரோமைடு 

C—H Br CHBr 

CH? H CH; 
| ௩ [௮] எத்திலிடீன் டை புரோமைடு 
CHBr Br கேரா, 

0. காரத்தில் கரைக்கப்பட்டு பொட்டாசியம் பற்மாங்க 
னேட்டுடன் கிரியை? மேற்கூறிய பர்மாங்கனேட்டை நிறமற்ற 

தாக மாற்றி அசெட்டிலின் வாயு ஆக்ஸாலிக் அமிலமாக ஆக்ஸி 

கரணமடைகிறது. 

C—H COOH 
li] + 20. —> | ஆக்ஸாலிக் அமிலம். 
C—H COOH 

7. நீருடன் கிரியை: கொதிக்கும் நீர்த்த கந்தகாமிலத் 
தோடு மெர்க்கியூரிக் சல்பேட்டைச் சேர்த்து அதனுடன் அசெட்டி 
லீன் வாயுவைச் செலுத்தினால் அசெட்டால் டிஹைடுஉண்டாகிறது. 

CH H பே ஐசோ CH3 
ih +t bom? tu வலைத் | : 

C-H OH CHOH})@vfe4 CHO 
$B, t அடைகிறது 

வினைல் ஆல்கஹால் அசெட்டால் 

டிஹைடு 

அசெட்டால் டிஹைடு எளிதில் அசெட்டிக அமிலமாக ஆக்ஸி 

கரணமடைகிறது. இதனை எத்தில் ஆல்கஹாலாகவும் குறைக்க 

லாம். மேற்கூறிய முறையில் உண்டான அமிலத்தையும், எத்தில் 

ஆல்கஹாலையும் கிரியை புரியச் செய்தால் எத்தில் அசெடேட்டு 

உண்டாகிறது. எத்தில் அசெடேட்டிலிருந்து பல முக்கியமான 

அங்ககச் சேர்மங்கள் உண்டாகின்றன. எனவே, ௮செட்டிலீன் 

வாயுவானது அங்ககச் சேர்மங்களைத் தயாரிப்பதற்குத் தேவை 

யான ஒரு முக்கியமான கரணியாகக் காணப்படுகிறது. '
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CH,COOH — CH3-CH;0H 
அசெட்டிக் ௮மிலம் 2 TSB 

௩ ு 7 ஆல்கஹால் 

CH3COOCesH; +HeO 

எத்தில் அசெடேட்டு 

ல. uvtug ss Caritas (Polymerisation) 

அசெட்டிலீன்வாயுவை ஒரு செஞ் சூடு செய்யப்பட்ட சோத 

னைக் குழாயினுள் செலுத்தினால் பென்சீன் உண்டாகிறது. 

8C,H, ==> C,H,   

அசெட்டிலீனின் முற்றுறு வாய்பாடு 014 ஆகும். பென்சீவின் 

முழ்றுறா வாய்பாடும் அதுவேயாகும். பென்சீனின் மூலக்கூறு 

எடை அசெட்டிலீனின் மூலக்கூறு எடையில் எளிய மடங்குகளாக 

இருக்கும், பென்சீன் அசெட்டிலினின் பாலிமர் அல்லது பல் 

பகுதிச் சேர்மம் ஆகும், இக் கிரியைக்குப் பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் 

கிரியை எனப்பெயர். இஃது ஒரு மாறும் கிரியையாகும் (702751016 

reaction). இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சேர்மங்கள் 

இன்று சேர்ந்து இச்சேர்மங்களின் முற்றுரு வாய்பாட்டைப் 

போன்ற வாய்பாட்டினையுடைய ஒரு சேர்மத்தின் ஒரு மூலக் 

கூற்றினை உண்டாக்கும் கிமியைக்குப் பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் 

கிரியை எனப் பெயர், இதன் மூலக்கூறு எடை கிரியையில் 
பங்கு பெற்ற எளிய மூலக்கூறுகளின் எடைகளின் மடங்குகளாக 

இருக்கும். 

உலோக அசெட்டிலைடுகளை உண்டாக்குதல் 

அசெட்டிலீனில் உள்ள ஹைடிரஜன் அணுக்கள அமிலத 

தன்மையுடையனவாக இருக்கின்றன. இவைககா உலோ 

கங்களால் பிரதியீடு செய்யலாம். அம்மோனியாவில் கரைக்கப் 

பட்ட கியூப்ரஸ். குளோரைடுடன் கிரியை புரியும்பொழுது, 
உலர்ந்த நிலையில் வெடிக்கும் தன்மையுடைய செம்பழுப்பு நிற



அசெட்டிலீள்கள் 

மான கியூப்ரஸ் அசெட்டிலைடை உண்டாக்குகிறது. இதைப் 
போலவே அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி கைட் 
ரேட்டுக் கரைசலுடன் வெள்ளி அசெட்டிலைடு வீழ்படிவை 
உண்டாக்குகிறது, 

C—H சேயே 
| + CuCl, —> fi J + 2HCI 
C—H C--Cu 
2NH, + ?7HCl — > 2NH,Cl 

C—H C—-Ag | 

C—H C—Ag 
அமி + 2HNO; ——+> 2NH,NO, 

இவ்வசெட்டிலைடிகள் நீர்த்த அமிலங்களால் Nw GEL GID 
கின்றன. 

  

| ௧௪ பேபி C—H 

ul + அணித் i +2 Agcl | 
C-lAg CIKH  C—H       

உபயோகங்கள் 

எஃகு இரும்பை வெட்டுவதற்கும், உலோகங்களில் ஏற்பட் 

டுள்ள பிளவுகளை ஒட்டுவதற்கும் ஆக்ஸி-அசெட்டிலீன் சவாலை 

பெருமளவிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அசெட்டால் டிஹைடு, 

வெஸ்ட்ரான் போன்றவற்றைச் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

நீரால் பாதிக்கப்படாத துணிகள் தயாரிப்பதற்கும், நீரினிடையே 

செல்லும் தந்திக் கம்பிகளுக்குப் பாதுகாப்புகள் தயாரிப்பதற்கும், 

பிளாஸ்டிக்குகள், பெயின்டுகள் போன்றவற்றைச் - தயாரிப்ப 

தற்குத் தேவையான மூலப் பொருள்களான வினைல் சேர்மங்களை 
குயாரிப்பதற்கும் அசெட்டிலீன் வாயுவை, அமிலங்கள், ஆல்க 
ஹால்கள், பினால்கள், அமீன்கள் ஆகியவற்றோடு கிரியை புரியச் 
செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கலாம். பியூட்டாடையீன், அல்லது 

குளோரோ பிரின் போன்ற அங்ககச் சேர்மங்களிலிருந்து 

செயற்கை முறையில் இரப்பர் தயாரிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக 

அசெட்டிலீனிலிருந்து மிச எளிதாகத் தயாரிக்கலாம், அசெட்டி 
லீனின் பல் பகுதிச் சேர்க்கையால் மிகவும் வீரியமுள்ள வகயம் 
போன்ற அமைப்பை உடைய சைக்கிளோ ஆக்டா டெட்ராஈன் 

(cyclo octa tetraene) போன்ற ஹைடிரே கார்பன்கள் 

தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. கிரியை நிக்கலின் முன்னிலையில் 

நிகழ்கிறது. இவ்விதமாக அசெட்டிலீன் பல முக்கியமான 

பொருள்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது,
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ஹைடிரோகாம்பன்களின் அமைப்பும் அவற்றின் வரங்பஈடும் 

ஒரு பூடியாமீட்டர் குழாயில் தெரிந்த கன அளவுடைய 
ஜைடிரோ கார்பனை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இதை அதிக 
அளவு ஆக்ஸிஜனோடு கலந்து வாயுக் கலவையின் ஆரம்பக் கன 

அளவை அறிந்து கொள்ளவேண்டும், கடத்தும் சுருளின் 
(induction coil) aPurs Der சக்தியைச் செலுத்த வெடிச் 
சத்தத்துடன் பின்வரும் இரசாயனக் கிரியை நிகழ்கிறது. 

CXHY + (K+ 7) 0. —> XC0, 6 3 1,0 

வாயுவைச் சோதனைச் சாலை வெப்பத்திற்குக் குளிரச் செய்து 
அதன் கன அளவைக் குறித்துக்கொள்ளவேண்டும். இரண்டு கன 
அளவுகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடானது ஹைடிரே 
கார்பனுக்கும் ஆக்ஸிஜனுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கிரியையின் 

காரணமாக ஏற்பட்டதாகும், ஒரு பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடு 
குச்சியை யூடியோ மீட்டரினுள் போட்டால் வாயுவிலுள்ள 
கார்பன் டை ஆக்ஸைடைப் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடு 
உறிஞ்சிக் கொள்வதால் யூடியோ மீட்டரிலுள்ள பாதரசத்தின் 
அளவு உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. இவ்விபரங்களிலிருக்து 
சேர்மங்களின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டை அறிந்து கொள்ளலாம். 

(உ-ம்) 10 ௧,செ.மீ. மீதேன் ஹைடிரஜன் வாயுக் கலவையை 

90 ௧,செ.மீ. ஆக்ஸிஜனுடன் சேர்த்து வெடிக்கச் செய்து குளிரச் 
செய்தால் எஞ்சியுள்ள வாயுவின் கனஅளவு 97 ௧,செ.மீ. முதலில் 

எடுத்துக்கொண்ட வாயுக் கலவையின் கனஅளவு இயையைக் 
கணக்கிடு. 

வாயுக் லைவையிலுள்ள மீதேனின் கன அளவை ந எனக் 

கொண்டால் கலவையிலுள்ள ஹைடிரஜனின் கன 

அளவை (1090-0 ௧.செ.மீ. எனக் கொள்ளவேண்டும். 

CH, + 20, —> CO, 4 + 2H.O 
x@.@Fi8. க க௧.செ.மீ. x 6.06.18. 

2H, +O. — > 2H.0 
190 — 

(10 — x) —   

ஆரம்ப நிலயில் சமன்பாட்டின் இடக் கைப் பக்கமுள்ள 

வாயுக்களின் ஆரம்பக் கன அளவு, 

10-% ன் 3. - ரீதி த,செ.மீ, HXT2KH(I0-x)+ SSX =  
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சமன்பாட்டின் வலக் கைப் பக்கமுள்ள வாயுக்களின் கன 
அளவு (சோதனைக்குப் பின்) -% க.செ.மீ. (வாயுக்களின் 
கன அளவோடு ஒப்பிடும் பொழுது நீரின் கன அளவு 
மிகக் குறைவாக இருக்கும்) 

த் 3) 
உடகன அளவுக் குறைவு - > + 15-—x 

கணக்கின்படி கன அளவில்) 

ஏற்பட்ட குறைவு 

“அமத 

க.செ.மீ, 

j= 49-91 ௧.செ.மீ. 

- 19 ௧.செ.மீ. 

ஆ 4 882 19 அல்லது 1 8 

வாயுக் கலவையிலுள்ள மீதேனின் கன அளவு-8 ௧.செ.மீ. 
ஹைடிரஜனின் கன அளவு-இ௧,செ.மி. ” 

பாரயின்கள், எத்திலீன், அசெட்டிலீன் ஆகியவற்றை 

வேறா படுத்தியறிய உதவும் சே£தனைகள் 

  

  

  

சோதனை] | பாரபின்கள் எத்தினை cepa eer 

1. சவாலை பிரகாச மற்ற| பிரக £ ச(மஞ்சள் Ans 
சுவாலையுடன் | முள்ள சுவா(தை உடையதும் 
எரிகின்றது | லையுடன் எரி।கரியுடன் கூடி 

கின்றது. யதுமான சுவா 
லையடன் எரி 
கின்றது. 

9. புரோமின் எந்தவிதக் | நிற மற்றதா கிற மற்றதா 
கீர் கிரியையும் | கிறது, கிறது. 

நிகழவில்லை 

3. நீர்த்தகாரத் | எந்தவிதக் நிற மற்றதா 
தில் கரைக்கப் | கிரியையும் | நிற மற்றதா கிறது, 
பட்ட பொட்டா | நிகழவில்லை கிறது, 
சியம் பர்மாங்க 
னேட்டுடன் 

சீ. அம்மோனி। எந் த வி. த| எந்த விதக்| இலேசான மஞ் 
யாவில் கரைக் | மான கிரியை | கிரியையும்|சளுடன் வெண் 
கப்பட்ட வெள் | யும் நிகழ | நிகழவில்லை, (ணிற வெள்ளி 
ளி கைட்ரேட் | வில்லை அஸிட்டிலைடு 
டுக் கரைசல் வீழ்படிவு உண்       டாகிறது.



9. ஆல்கைல் ஹேல்டுகள் 
ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் எல்றால் என்னவென்று இவ்வத்தி 

யாயத்தில் அறிந்து கொள்வேசம். பாரபின்களில் உள்ள ஒரு 
ஹைடிரஜன் அணுவை ஹேலோதன் அணுவால் பதிலீடு செய்யப் 
பட்ட சேர்மங்கள் அல்கைல் ஹேலைடு என அழைக்கப்படு 
கின்றன. 

ஹைடி,ரே கம்பல் ஆல்கைல் ஹேலை௫ 

ப, மீதேன் ்.0! மெத்தில் குளோரைடு, 
CH;—CH,, #@ sair CH,—CH,—Br எத்தில் 

புரோமைடு. 
பேப், ரு CH,—CH,—CH.—1 

புரோபேன் புரோபில் அயோடைடு 
₹-- 17 பொதுவான 78-20 ஆல்கைல் ஹேலைடு, 

வாய்பாடு 

இவற்றை ஒரு 014 பிரிவைக் கொண்ட ஆல்கஹால்கள், 
ஹேலோஜன் அணுக்களைக் கொண்ட அமிலங்கள் ஆகியவற்றின் 
எஸ்டர்கள் எனக் கருதலாம், 

ஆல்கைல் 

ஹேலைடு 

ஆல்கைல் ஷேலைடுகணிடையே ஐஸோமேரிஸம் 
மெத்தில், எத்தில் ஆகிய ஹேல்டுகளிடையே ஐலோ 

மெரிஸம் காணப்படுவதில்லை. 0,714. 01 என்ற ஆல்கைல் ஹேலைடு 
பின்வரும் இரண்டு ஐஸோமெர்களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. 

(1) CH,—CH3—CH;—Cl-y@grenuic குளோரைடு 
(2) டட ரெ ஒசோபுரோபில் குளோரைடு 

CI
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பொதாவான தயாரிக்கும் முறைகள் 

7. ஹேலோஜன், ஹைடிரோ கார்பன் ஆகியவற்றிடையே 

ஏற்படும் பதிலீட்டுக் கிரியை: ஊடுருவி வரும் சூரிய வெளிச் 

சத்தின் முன்னிலையில் மீதேன் வாயுவானது குளோரினுடன் 

சேர்ந்து மெத்தில் குளோரைடை. உண்டாக்குகிறது. 

CH,+Cl, —> CH,Cl+HCl 

gamsd sGurm_Oxer gs தயாரிக்கும்பொழுது உண் 

டாகும் ஹைடிரஜன் அயோடைடை அயோடிக் அமிலம், மெர்க் 

கியூரிக் ஆக்ஸைடு ஆகியவற்றின் உதவியால் ஆக்ஸிகரணம் 

அடையச்செய்து அகற்றிவிடவேண்டும். அல்லது ஆல்கைல் 

ஹேலைடானது ஹைடிரஜன் அவயோடைடால் பாரபினாகக் 

குறைக்கப்பட்டுவிடும். 

சமக 

புரியச் செய்வதால் ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் உண்டாகின்றன. 

ரூ, ரு நா... மேரே... எத்தில் அயோடைடு, 

9. ஹைடிரஜன் : ஹேலைடுகளுடன் ஒலிபின்களைக் கிரியை 

9. ஆல்கஹால்களாப் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு, 

டிரய் குளோரைடு அல்லது தயோனைல் குளோரைடுடன் கிரியை 

புரியச் செய்தால் ஆல்கஹாலிலுள்ள --011 பிரிவானது 

குளோரின் அணுவால் பதிலீடு செய்யப்படுகிறது. 

சேரர், —>C.H,Cl+HC1+POCI, 

2, றப், சயாம், படநட, 

C.H,OH+SOCI, —> C.H;CI+S0. 4 +HCl 

குளோரின் அணுவைச் சேர்ப்பதற்குத் தயோகல் குளோ 

ரைடே உகந்த கரணியாகும். கிரியையின்போது உண்டாகும் 

மற்ற இரண்டு விலபொருள்களும் வர்யுக்களாதலால், அவை 

எளிதில் அகற்றப்பட்டுத் தூய்மையான எத்தில் குளோரைடைத் 

தயாரிப்பது சாத்தியமாகிறது. ஹைடிரஜன் ஹேல்டிற்குப் 

பதிலாக உலோக ஹேலைநமுகளையும் அடர் கந்தகாமிலத்தையும் 
பயன்படுத்தலாம், கந்தகாமிலம் சிறந்த நீரகற்றியாகப் பயன்படு 

கிறது. 

பெொதாவ௱ான பண்புகள் 

பெளதீகம், மெத்தில் குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடு 

ஆகியவை சாதாரண வெப்பத்தில் வாயக்களாகும். இவற்றை
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அடுத்து வருபவை திரவங்களரகவும், அவற்றையும் அடுத்து 
வருபவை திடப் பொருள்களாகவும் காணப்படுகின்றன. திரவ 
நில்யிலுள்ள ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் இனிமையான மணத்தை 
புடையனவாயும், 8ீரில் எளிதில் கரையும் BOT OD LDU] OLLI GOT OUT 
யும், கீரைவிடக் கஊனமானவையாயும் காணப்படுகின்றன. அங்கத் 
திரவங்களில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையனவாக இருக் 
கின்றன, அயோடைருகள், புரோமைடுகக&க் காட்டிலும் 
கனமானவையாகவும், புரோமைடிகள் குளோரைடுகளைக் காட்டி 
ஓம் அதிக கனமுள்ளவையாகவும் காணப்படுகின்றன. மூலக்கூறு 
எடை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இவற்றின் கொதிநிலைகளும் 
அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் இவற்றின் அடர்த்திகள், எடை 
அதிகரிக்க அதிகரிக்கக் குறைகின்றன. 

இரசாயனம் 

இச்சேர்மங்கள் அதிக வீரியமுள்ளலவ. இவற்றிலுள்ள குளோரின் அணுக்களைப் பிற அணுக்கள் அல்லது பிரிவுகளால் 
பதிலீடு செய்வது சாத்தியமாகும். பல முக்கியமான அங்ககச் 
சேர்மங்களைத் தயாரிப்பதற்கு இவை ஆரம்பப் பொருள்களாக 
விளங்குகின்றன. 

சேர்மங்கள் தயாரிப்பதில் ஆல்கைல் ஜஹேலைடுகளின் உய 
யோகங்கள் 

எத்தில் அயோடைடை உதாரணமாகக் கொண்டு ஆல்கைல் 
ஹேலைடுகளின் உபயோகங்களைப் பின்வருமாறு விளக்கலாம். 

3. பிறவிரிலை ஹைடிரஜனால் குறைக்கப்பட்டு ஹைடிரோ 
கார்பன்களாக மாறுகின்றன. 

C.H,1+ [2H] —> CH, 4+HI 
2 சோடிய உலோகத்துடன் கிரியை புரியும்பொழுது 

பூரித ஹைடிரோ கார்பன்கள் உண்டாகின்றன. இக்கிரியைக்கு 
வுர்ட்ஸ் கிரியை (97712 168011௦0) எனப்பெயர். 

cu, | 1+2Na+I }| CH, —> CH,—CH, +2Nal 
  

  

3. ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக் 
ஸைடுடன் இவை ஒலிபீன்களைக் கொடுக்கின்றன. 

KOH 
நே. பே > CH, =CH,+KI+H,O 
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4. நீரில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் அல்லது சோடியம் 

ஹைடிராக்ஸைடுடனும், நீருள்ள வெள்ளி ஆக்ஸைடுடனும் இவை 

ஆல்கஹால்களைக் கொடுக்கின்றன. 

CH,—CH,—I+KOH —> CH,—CH,—OH+KI 

ச. வெள்ளி நைட்ரைட்டுடன் இவற்றைச் காய்ச்சி வடித்தால் 

நைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பன்கள் உண்டாகின்றன. 

CH, —CH,—I+-AgNO, —> CH,—CH.—NO,+Agl 

6. ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் FUT 

டுடன் ஆல்கைல் சயணைடுகள் அல்லது நைட்ரைல்கள் உண்டா 

கின்றன. இவற்றை நீரேற்றலுக்கு உட்படுத்தினால் எடுத்துக் 

கொண்ட சயனைடைக் காட்டிலும் ஒரு கார்பன் அணு அதிகமாக 

வுள்ள அமிலம் உண்டாகிறது. எனவே, இக்கிரியையின் மூலம் 

குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையுள்ள கார்பன் அணுக்களைக் 

கொண்ட அமிலத்திலிருந்து ஒரு கார்பன் அணு அதிகமாக உள்ள 

அமிலத்தைத் தயாரிப்பது சாத்யமாகிறது (ascending the 

homologus series). 

CH,—CH.—I+ AgCN —~> CH,—CH,—CN + KI 

நீரேற்றல் 
CH,—CH,—CN ——_——-> CH,—CH,— COOH 

5. வெள்ளி சயனைடுடன் ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் ஐஸோ 

சயனைடைக் கொடுக்கின்றன. 

ரூ... த்தி. நே டதத 

8. பொட்டாசியம் சல்பைடுடன் இவை ஆல்கைல் சல் 

பைடைக் கொடுக்கின்றன. 

2C,H,I1+K.8 —> (C,H;).5+?KI 

9, பொட்டாசியம் பை சல்பைடுடன் இவை ஆல்கைல் 

ஹைடிரஜன் சல்பைடுகள் அல்லது மேர்கேப்டள்களை உண்டாக்கு 

கின்றன. 

C.H,I+ KHS —> C.H,;HS+KI 

70. ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட அம்மோனியாவுடன் 

சேர்ந்து ஓரிணை, ஈரிணை, முவ்விணை, நான்கிணை அம்மோனியம் 

சேர்மங்கள் (0ய4(2மக௫ு உமரா001011 ௦000௦11086) ஆகியவற்றின் 

கலவையைக் கொடுக்கிறது. 

C,H,I+H—NH, —> C,H,—NH, +HI
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இவ்வெத்தில் அமீனனது அதிக அளவு எத்தில் அயோ 
டைடுடன் சேர்ந்து ஈறிணை, முவ்விணை அமின்களையும், கான்கிண 
அம்மோனியம் சேர்மங்களையும் உண்டாக்குகின்றன. 

C,H,—-NH.+C,H;I —> (C,H.).NH 
(CoH;)2NH+C.H,1 ண (வேக 

(CoH; )sN+C.H,I —> (C,H,),NI 

11. உலர்ந்த ஈதரின் முன்னிலையில் மெக்னிசிய உலோகக் 
தூளுடன் சேர்ந்து மெக்னீசியம் ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் அல்லது 
கிரிக்னார்ட் கரணியை (0பரூலாய5 reagent) உண்டாக்குகின்றன. 

வே; மெக்னீசியம் எத்தில் 
போடாத நத 

் ~~ அயோடைடு 

32. உலர்ந்த வெள்ளி ஆக்ஸைடு அல்லது சோடியம் ஆல்காக் 
Hero இச்சேர்மங்கள் ஈதர்களை உண்டாக்குகின்றன. 

C.H;1+Ag,0+IC.H, —> C,H,—O—C.H,+2Agl 
C.H;I+NaOC,H, —> C.H,—O—C.H,+Nal 

14, அமிலங்களின் வெள்ளி உப்புடன் அவை எஸ்ட்டர்களை 
உண்டாக்குகின்றன. 

CH,—COOAg+IC.H, —> CH,—COOC.H,-+Agl 
வெள்ளி அசெடேட்டு 

24. அரைல்ஹேலைடுகளுடன் சோடியத்தின் முன்னிலையில் 
ஆல்கைல் பென்ஸீன்கள் உண்டாகின்றன, இக்கிரியைக்குப் 
“பிட்டிக்கின் கிரியை: (1711111275 ஜார116616) எனப்பெயர். 

C,H;Br+2Na+1I.C.H, —> C,H;—CzH, + Nal+NaBr 

19. இவை அறவே நீரற்ற அலுகினியம் குளோரைடின் 
முன்னிலையில் அரோமேட்டிக ஹைடிரோகார்பன்களேோரடு 
சேர்ந்து ஆல்கைல் பென்னின்களை உண்டாக்குகின்றன. இக் 
கிரியைக்கு ஃப்ரீடல் கிறாப்ட்ஸ் கிரியை (Friedel crafts reaction) 
எனப்பெயர். 

4 

C.H,+1.C.H, —> C,H,;—CsH,+HI 

மத்தில் குளோரைடு 

இதனைத் திரவமாக்குவதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் நீரற்ற 
துத்தகாகக் குளோரைடின் முன்னிலையில் மெத்தில் ஆல்கஹால்



ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் ற்சி 

ஆவியின் வழியாக ஹைடிரஜன் குளோரைடு வாயுவைச் செலுத்தி 
னல் மெத்தில் குளோரைடு உண்டாகிறது. 

CH,0H4-HCl —> CH,CI+H.0O 

பீட்ருட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சர்க்கரையைச் சுத்தம் 
செய்யும்பொழுது உண்டாகும் கழிவுப் பொருள்களிலிருந்து 
வியாபார முறையில் மெத்தில் குளோரைடைத் தயாரிக்கலாம். 
இக்கழிவுப் பொருள்களில் காணப்படும் டிரய் மெத்தில் அமீனை 
(trimethyl amine) ஹைடிரோ குளோரிக அமிலத்துடன் கிரியை 
புரியச் பெய்தால் மெத்தில் குளோரைடு உண்டாகிறது. 

CH, 

CH3-—- N + 4HCI —>3CH3CI + NH,Cl 
Y/Y i 

CH; 

பாண்டிகள் 

சாதாரண வெப்ப நிலையில் இஃகோர் இனிமையான மணத் 

துடன்கூடிய நிறமற்ற வாயு. குறைந்த அளவு வெப்பத்தில் 
இது திரவமாகிறது. இதன் கொதிகிலை 280. இது நீரில் 
கரையும் தன்மையுடையது. நீர் அல்லது காரங்களால் எளிதில் 

நீரேற்றலுக்கு உட்பட்டு மெத்தில் ஆல்கஹாலாக மாறுகின்றது. 

CH,CI+H—OH — > CH,OH-+HClI 

உபேயாகள்கள் 

குளிர் சாதனப் பெட்டியிலும், சாயங்கள் தயாரிப்பதிலும், 

மயக்ச மருந்துகள் தயாரிப்பதிலும், மெத்தில் பிரிவுகளைச் 
சேர்மங்களில் புகுத்துவதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

டுமத்தில் புரோமைடு 

விளர்வுற்ற நிலையிலுள்ள கரி, பாஸ்பாசிக் அமிலம் ஆகிய 

வற்றின் முன்னிலையில் மெத்தில் ஆல்கஹால் ஆவியை ஹைடிரஜன் 

புரோமைடுிடன் மிரியை புரியச் செய்தால் மெத்தில் புரோமைடு 
உண்டாகிறது. 

CH,—O—H+HBr —~> CH,Br+H,.0 

சாதாரண வெப்ப நிலையில் இஃது ஒரு நிறமற்ற வாயு, இவ் 
வாயு விஷத் தன்மை வாய்ந்ததாக இருத்தலால் பூச்சிக் கொல்லி 

யாகப் பயன் பழிகிறது. :
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மெத்தில் அயோடைடு 

மெத்தில் ஆல்கஹாலுடன் சிவப்புப் பாஸ்வரத்தையும் 

அயோடினையும் கிரியை புரியச் செய்தால் மெத்தில் அயோடைடு 

உண்டாகிறது. சிவப்புப் பாஸ்வரமும், அயோடினும் கிரியை 

புரிந்து பாஸ்வரஸ் டிரய் அயோடைடு உண்டாகிறது. இச்சேர்ம 

மானது மெத்தில் ஆல்கஹாலோடு செர்ந்து மெத்தில் 

அயோடைடை உண்டாக்குகிறது. 

ள்... 
38CH,OH+P1, —> 3CH,1+H,PO, 

இது குறைவான கொதிநிலையை உடைய ஒரு நிறமற்ற 

வாயு. அயோடின் வெளிவருவதால் இவ்வாயு மஞ்சள் அல்லது 

பழுப்பு நிறமாகக் காணப்படுகிறது. இது மெத்தில் பிரிவுகளைச் 

சேர்மங்களில் புகுத்துவதற்குப் பயன் படுகிறது. 

எத்தில் குளோரைடு 

எத்தில் ஆல்கஹாலின் வழியாக ஹைடிரஜன் குளோரைடு 

வாயுவைச் செலுத்தினால் எத்தில் குளோரைடு உண்டாகிறது. 

இக்கிரியை நீரற்ற துத்தகாகக் குளோரைடின் முன்னிலையில் 

நிகழ்கிறது. இக்கிரியைக்குக் “குருவ்வின் முறை” (00466 

process) எனப்பெயர். 

C,H,0H+HCI —> C.H,;Cl+H.O 

இது 79:50 கொகதிநிலையாகக்கொண்ட ஒரு Bg aut Gib. 

சாதாரண வெப்ப நிலையில் இஃது ஒரு வாயுவாகும், BOE 

ஹாலிலும் ஈதரிலும் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது. நீரில் 

இலேசாகக் கரையும் தன்மையுடையது. ஆல்கைல் ஹேலைடுகளின் 

கிரியைகள் எல்லாம் இதற்கும் உண்டு, காரங்களோடு நீரேற்த 

லுக்கு உட்படும்போது எத்தில் ஆல்கஹால் உண்டாகிறது. 

C.H;Cl+H,O —> C,H,OH+HCl 

இஃது எத்தில் மூலங்களைச் சேர்மங்களில் புகுத்துவதற்குப் 

பயன்படுகிறது. 

எத்தில் புடராமைடு 

மிபாட்டாசியம் புரோமைமி அடர் கந்தக அமிலம் ஆகிய 

கலவையோடு எத்தில் ஆல்கஹாலைக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட் 

படுத்தினால் எத்தில் புரோமைடு உண்டாகிறது, 

KBr+H,SO, —> KHSO,.+HBr 

C,.H,OH+HBr —> C,H,Br+ H,0
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தூளாக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் புரோமைடில் சுமார் 26 
கிராமை ஒரு குடுவையில் எடுத்துக்கொண்டு, 72 கிராம் எத்தில் 

  

படம் 26, 

ஆல்கஹால், 39 கிராம் அடர் கந்தக அமிலம் ஆகியவை சேர்ந்து 

கலவையை நன்றாகக் குளிர்வித்து, இதனுடன் சேர்த்துக்கொள்ள 
வேண்டும். குடுவையை இலீபிக் ஆற்று கலத்தின் வழியாக ஓர் 

இணங்கியடன் இணைக்கவேண்டும். இவ்விணங்கியைப் பனிக்கட்டி 

யால் குஸிர்விக்கப்பட்ட நீரைக் கொண்டுள்ள ஒரு குடுவையினுள் 

மூழ்கி இருக்குமாறு செய்யவேண்டும். பின்னர்க் குடுவையை 
ஒரு மணல் தட்டின்மீது வைத்துச் சூடு படுத்தவேண்டும். 

எண்ணெய் போன்ற திரவம் சேகரிக்கும் குடுவையில் விழுவது 

நிற்கும்வரை காய்ச்சி வடித்தலைத் தொடர்ந்து நிகழ்த் தவேண்டும், 

சேகரிக்கும் குடுவையிலுள்ள திரவத்தை ஒரு பிரிக்கும் 

புனலினுள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். திரவத்தின் கீழ்ப் 
பக்கத்திலுள்ள (10௭ 1ஷுன) எத்தில் புரோமைடைக் தனியாகப் 

பிரித்தெடுத்து முதலில் சோடியம் கார்பனேட்டுக் கரைசலாலும், 
பின்னர் நீராலும் சத்தம் செய்து நீரற்ற கால்சியம் குளோரைடி 

னால் உலர்த்தி, காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தூய்மைப் படுத்தப் 
படுகிறது. 

பண்டுகன் 

இஃது இனிமையான மணத்துடன் கூடிய நிரமற்ற கனமான 
திரவமாகும், நீரில் கரையாது, கொதிநிலை 880, ஆல்கைல் 
ஹேஸ்டுகளுக்கு உரித்தான எல்லாக் கிரியைகளிலும் ஈடுபடு 
கிறது. இதிலுள்ள புரோமைடு. அணுவைப் பிற அணுக்கள் 
அல்லது பிரிவுகளால் எளிதில் இடப்பெயர்ச்சி செய்யலாம் . 
அங்ககச் சேர்மங்கள் தயாரிப்பதில் இஃது அதிக அளவு பயன்படு 
கிறது.
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எத்தில் அயோடைடு 

சிவப்புப் பாஸ்வரத்தையும் அயோடினையும் எத்தில் ஆல்க 

ஹாலுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் சோ தனைச் சாலையில் 

எத்தில் அயோடைடைக் தயாரிக்கலாம். 

3CH,—CH,--OH+PI, —> 8CH,;—CH,—I+HsPO; 

ஆற்று கலத்தோடு பொருத்தப்பட்ட ஒரு காய்ச்சி வடித்தல் 

குழிவையினுள் சீ கிராம் சிவப்புப் பாஸ்வரத்தையும், 24 கிராம் 
எத்தில் ஆல்கஹாலையும் எடுத்துக் 

கொண்டு காய்ச்சி வடித்தல் கூடுவையின் 

பக்கக் குழாயை ஒரு கண்ணாடிக் குச்சி 

யால் அடைக்கப்பட்ட இரப்பர்க் குழாயி 
னால் மூடவேண்டும். சுமார் 60 கிராம் 

அயோடினைத் தாளாக்கிச் சிறிது சிறிதா 

கக் குடுவையினுள் முழுவதையும் சேர்த்த 

பிறகு குடுவையைக் கொதிக்கும் நீர்த் 

தொட்டியில் வைத்துச் சுமார் 8 மணி 

கேரம் சூடு படுத்தவேண்டும். பின்னர் 

முதலிலிருந்த ஆற்று கலத்தை நீக்கிவிட்டு 

இலீபிக் ஆற்று கலத்தைப் பொருத்தித் 

திரவத்தைக் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். 

காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையிலுள்ள 

திரவத்தை ஒரு பிரிக்கும் புனலில் எடுத் 

துக்கொண்டு, திரவத்தை முதலில் 

சோடியம் கார்பனேட்டுக் கரைசலாலும், 

பின்னர் நீராலும் கழுவ வேண்டும். 

இதனை நீரற்ற கால்சியம் குளோரைடினால் உலர்த்திக் காய்ச்சி 

வடித்தலின் மூலம் தூய்மைப் படுத்தவேண்டும். 

  

படம் 27. 

பண்புகள் 

இஃது இனிமையான மணத்துடன் கூடிய, நிறமற்ற கனமான 
இிரவமாகும். நீரில் கரையாது. இழன் கொதிநிலை 720 ஆகும். 

சூரிய வெளிச்சத்தில் காட்டினால் அயோடின் வெளியேறுவதால் 
மஞ்சள் அல்லது . பழுப்பு நிறமாக மாறுகிறது. ஆல்கைல் 

ஹேலைடுகளின் எல்லாக் கிரியைகளிலும் ஈடுபடுகிறது. பல 
முக்கியமான அங்ககச் சேர்மங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
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10. uscd ConGormar anf 6சர்மங்கள் 

இரண்டு ஜஹஜேலோஜன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ள சேர்மங்கள் 

இவ்வகைச் சேர்மங்களில் ஹைடிரோ கார்பன்களிலுள்ள 
இரண்டு ஹைடிரஜன் அணுக்களை ஹேலோஜன் அணுக்கள் இடப் 

பெயர்ச்சி செய்கின்றன. 

மெத்திலீன் குளோரைடு 

துத்தகாகம், ஹைடிரோ குளோரிக அமிலம் ஆகியவற்றால் 

குளோரோபார்மைக் (0410701401) குறைத்தால் மெத்திலீன் 

குளோரைடு கிடைக்கிறது. 

CHC!,+2H —> CH,Cl,+HCl 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். கொதிகிலை 4/0. ஆல்கைல் 

ஹேலைடுகளின் கிரியைகள் அனைத்தும் இதற்கும் உண்டு. 

நீரேற்றலுக்கு உட்பட்டுப் பார்மால் டி ஹைடைக் கொடுக்கின்றது, 

OH 
CH,Cl,-+-2NaOH —> 2NaCI+CH, = 

a OH 

OH -H.O 
CH, — ——-> H—CHO 

“—~ OH 

இது தொழிற்சாலைகளில் கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. 

மெத்திலீன் அயோடைடு 

அயோடோபார்மைச் (1௦04௦10100) சோடியம் ஆர்ஸினேட்டு, 

சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு ஆகியவற்றால் குறைத்தால் 

மெத்திலீன் அயோடைடு உண்டாகிறது. செயற்கை முறையில் 

அங்ககச் சேர்மங்கள் தயாரிக்கப் பயன் படுகின்றது. 

7
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இரண்டு ஹேலோஜன் அணுக்களைக் கொண்ட ஈதேனில் 
இரண்டு வகை ஐஸஷஸோமெர்கள் (isomers) உண்டு, ஒன்றில் 
இரண்டு ஹேலோஜன் அணுக்களும் ஒரே கார்பன் அணுவோடு 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும். மற்றொன்றில் இரண்டு ஹேலோஜன் 
அணுக்களும் வெவ்வேறு கார்பன் அணுக்களோடு இணைக்கப்பட 
(க்கும், 

CH,Cl — CHCl எத்திலீன் டைகுளோரைடு 

CH,-CH— Cl,4 எத்திலிடீன் குளோரைடு 

எத்திலின் டை குளோரைடு கிளக்காலுடன் ஹைடிரோ 
குளோரிக அமிலத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலமோ, எ த்திலினோடு 
குளோரினைச் சேர்ப்பதன் மூலமோ இது தியாரிக்கப்படுகிறது. 

CH:—OH—CH.—OH+2HCI —> CH,Cl—CH,CI+2H.0O 

CH.==CH.+Cl, —+ CH,CI—CH,Cl 

இலது ஒரு நிறமற்ற இனிமையான மணத்துடன் கூடிய திரவ 
மாகும். கொதிநிலை 520. ஆல்கைல் ஹஷேலைடுகள் ஈடுபடும் 
கிரியைகளிலெல்லாம் இச்சேர்மமும் ஈடுபடுகிறது. காரங் 
களோடு நீரேற்றலுக்கு உட்பட்டுக் கிளாக்காலைக் கொடுக்கின்றது. 

CH.Cl—CH,Cl+2KOH —-> CH,OH—CH.0H 

+2KCI+2H.0 

ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக் 
ஸைடுடன் அசெட்டிலீஃக் கொடுக்கின்றது. 

ட்டிலீஷ் 

| H Cl ஆல்கஹாலில் ௦2 மஃபூடட 
| | கரைக்கப்பட்ட 

1-2 C-H —~——_> + 2KC| 
KOH *20,0. 

எத்திலிடீன். முணோரைடு : YOY ACOHD money Gyr 
ுளோரிக அமிலத்தைக் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலரி 
ஈத்திலிடீன் குளோறரைடைகம் தயாரிக்கலாம். i G சக்த 

HCl 
C~H=C—H+HCl — > CH.-=CHC1 எனைய 

மே..ஙேய, 
at en &b குளோரைஞு
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அசெட்டால் டி ஹைடுடன் பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரை 

டைக் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலமும் இதனைத் தயாரிக்க 

லாம். இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும், கொதிநிலை 580 ஆகும். 

நீரில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைச 

லோடு அசெட்டால் டி. ஹைடைத் தருகின்றது. 

OH 
CH,- CHCI,+ 2KOH ௮ 00-00 Son a. 

CH3CHO + H20 

ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக் 

ஸைடுடன் கிரியை புரிந்து அசெட்டிலினை உண்டாக்குகிறது. 

1 i ஆல்கஹால் அஸிடீழலீன் 

ப-6--௦-ப ப. பர-கேக௦ ப 6டே 

ர { கரைக்கப்பட்ட 

௩ ௮] பொட்டாசியம் + 2H,0 

ஹைடிராக்சைடு 

எத்திலீன் டை குனே௱ரைடிற்கும் எத்திலிடன் டை குளேோழை 

ிற்னும் உண்ண: வேறூப௱டுகள் 

நீரில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் 

எத்திலீன் டை குளோரைடு நீராற் சிதைத்தலுக்கு உட்படும் 

பொழுது எத்திலீன் கிளைக்கால் உண்டாகிறது, ஆனால் எத்திலி 

டீன் குளோரைடானது அதே காரத்துடன் நீராற் சிதைத்தலுக்கு 

உட்படும்பொழுது அசெட்டால் டி ஹைடு உண்டாகிறது. 

மூன்று ஹேலோஜன் அணுக்களைக் கொண்ட சேர்மங்கள் 

ரசூளேரோபாம்ம் 

மீதேனை நேரடியாகக் குளோரினோடு சேரச் செய்வதன் 

மூலம் இச்சேர்மத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

போ, 4௪0, ௮ போடே 2110 

தனைச் சரலை முறை 
் 

சலவைத் தாளோடு (0168010402 0௦9421) எத்தில் ஆல்கஹால் 

அல்லது அசெட்டோனைச் சேர்த்துப் பசையாக்கிக் காய்ச்சி 

வடித்தலுக்கு உட்படுத தினால் குளோரேோபார்ம் உண்டாகிறது
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எத்தில் ஆல்கஹாலிலீருந்தூ தயாரித்தல் 

சலவைக் தூளானது குளோரின் ஏற்றியாகவும் (chlorinating 
8201), ஆக்ஸிகரணியாகவும் பயன்படுகிறது, முதலில் எத்தில் 

ஆல்கஹாலானது அமசெட்டால் டி ஹைடாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் 

அடைகிறது. பின்னர் இது சலவைக் தூளினல் குளேோரரினேற்ற 
மடைந்து டிரய் குளோரா அசெட்டால் டி ஹைடு அல்லது 
குளோராலைத் தருகின்றது. பின்னர் இது சலவைக் தூளிலுள்ள 
கால்ஸியம் ஹைடிராக்ஸைடால் நீரேற்ற மடைந்து குளோரோ 
பார்மாக மாறுகிறது. 

_olx டே 11௦ 
Ca : ட + ——» 2CHCl3rCa (1௦௦௦) 

௦ [ப CCl3 | CHO 

அசெட்டே௱னவிலிருந்தா தயாரித்தல் 

| 

அசெட்டோனானது முதலில் சலவைத்தூளால் டிரய்குளோரா 
அசெட்டோனாகக் குளோரின் ஏற்றம் பெறுகிறது. பின்னர் இது 

சலவைத் தூளிலுள்ள கால்ஸியம் ஹைடிராக்ஸைடால் நீராற் 

சிதைத்தலுக்கு உட்பட்டு குளோரோபார்மாக மாற்றப்படுகிறது. 

CH3~ CO -—CH3+ 3Cl, ——> Cis -CG CH3-+ 3 HCI 

me. Sr 

Ca - 20௦002 
ற ae: ப ௦0:00:05 குளோரோயார்ம் 
78 Ca( CH,COO),- 

. டரய் குளோரோ கல்லில் கசக்கு 

அசெட்டோன். 

சமார் 00 கிராம் சலவைத்நூளை நன்றாகத் தூளாக்கிச் சுமார் 
600 க.செ.மீ. நீரோடு சேர்த்துப் பசையாக்கி ஓர். இரண்டு 
லிட்டர் காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் எடுத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். இக் குடுவையை ஓர் இரு துளையிட்ட அடைப்பானால் 
மூடி ஒரு துளையின் வழியாக ஒரு சொட்டவிடும் புனலையும், 
மற்றொரு து&கயின் வழியாக aw வெப்பமானியையும் செருக 
வேண்டும். குடுவையை இலீபிக் ஆற்று கலத்தின் வழியாக ஒரு 
சேகரிக்கும் குடுவையோரு இணைத்துச் சுமார் 40 கிராம் ஆல்க 
ஹால் அல்லது அசெட்டோஆச் சொட்டவிடும் புனலின் 
வழியாகச் செலுத்தவேண்டும், பின்னர் இக் குடுவையை ஒரு 
முணல் சட்டின்மீறு வைத்றுச் ரூடுபடுந்தவேண்டும். மிரியையின்
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போது நுரைத்தல் உண்டானவுடன் சவாலையை நீக்கிவிட்டுக் 
கிரியையின் வேகம் சிறிது மட்டுப் பட்டவுடன் சேகரிக்கும் 

  

படம் 28, 

1. அசெட்டோன் 8 சலவைத்தூள், நீர் 8 இலிபிக் ஆற்று கலம் 4. இணங்கி 

குடுவையில் எண்ணெய்யைப் போன்ற குளோரோபார்ம் விழுவது 

நிற்கும்வரை குடுவையைச் சூடுபடுத்தவேண்டும். பின்னர்க் 

காய்ச்சி வடித்த திரவத்தை ஒரு பிரிக்கும் புனலில் எடுத்துக் 

கொண்டு, திரவத்தின் அடியிலுள்ள பகுதியைப் பிரித்தெடுத்து, 

நீர்த்த சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலால் கழுவி, நீரற்ற 

கால்ளியம் குளோரைடில் உலர்த்திக் காய்ச்சி வடித்தலின் மூலம் 

தூய்மைப் படுத்தவேண்டும். 

மயக்க மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் குளோரோபார் 

மானது குளோராலைப் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் 

நீரேற்றலுக்கு உட்படுத்தச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கலாம், 

பண்புகள் 

பெஎதீகப் பண்யுகள் 

இது கனமான, நிறமற்ற இனிமையான மணத்துடன் கூடிய, 

எளிதில் திப்பற்றி எரியாத திரவமாகும். நீரைவிடக் கனமானது. 

கொதிநிலை 6/0. ஈதர், ஆல்கஹால் போன்ற அங்ககத் திரவங் 

களில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது. நீரில் கரையாது. 

சூடுபடுத்தப்படும் பொழுது ஓரங்களில் பச்சை நிறத்துடன் கூடிய 

சுவாலையுடன் எரிகிறது.
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இரசாயனப் பண்டுகள் 

பிறவிரிலை ஹைடிரஜனால் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படும் 
பொழுது மெத்திலீன் குளோரைடு, மெத்தில் குளோரைடு, 

மீதேன் ஆகிய கேர்மங்கள் உண்டாகின்றன. 

CHCl, +2H —> CH.Cl.+HCl 

CH.Cl,+2H —> CH,Cl+HCl 

oe CH,Cl+2H பே டாப் 

். ” இதனைச் சூரிய வெளிச்சத்திலும், காற்றிலும் காட்டினால், இது 

& பர்ஸ் ஜிஞுகவும், கார்பனணல் குளோரைடாகவும் ஆக்ஸிகரணம் 

அடைகிறது. 

் CHCl, + [0] —> COCI,+HCl 

குளோரின் ஏற்றம் பெற்றுக் கார்பன்டெட்ரா குளோரைடாக 
மாறுகிறது. 

CHC}, -+Cl, —> CCl,+HCl 

நீரில் கரைக்கப்பட்ட சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் 

ஹைடிராக்ஸைடோடு கார உலோகக் குளோரைடாகவும், 

பார்மேட்டாகவும் நீராற் சிதைவுறுகிறது. 

  

      

Cl + KIOH | 
H-c = fae 0 * [610-௩௫2 டோபி- -0பு > 

Cl + K{OH “OH 
குளோரோபார்ம் you பு-௦ 

H-COOH+KOH ——> HCOOK+ H,0 ௦ 

அடர்நைட்ரிக அமிலக்தோடு குளோரோ பிக்ரிளைத் 
தருகின்றது. 

ப வடக 
= OM 

Cls- C-[H +HO} NO, —> Cl; ~C-NO,+H,0 

அசெட்டோஜேடு குளோரிட்டோனைத் (01107610௩௦) தரு 
கிறது. இது மருந்தாகப் பயன் படுத்தப் படுகிறது. 

(நே ரோடே ௮ மா, 010.0)
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உபயே௱கங்கள் 

அறுவை கிகிச்சையில் மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

காற்றிலும், சூரிய வெளிச்சத்திலும் திறந்து வைத்தால் விஷத் 

கன்மை வாய்ந்த பாஸ்ஜீஷகை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகிறது. ' 

மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் குளோராபார்மைப் பழுப்புகிறச் 

சீசாக்களில் அடைத்து வைப்பதன் மூலமும், ஒரு சதவிகிதம் 

ஆல்கஹறாலை இதனுடன் சேர்ப்பதன் மூலமும் இஃது ஆக்ஸி 

கரணம் அடைவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. சோதனைச் 

சாலையிலும், தொழிற்சாளையிலும் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன் 
UOSEMURA DS). QF Zar of or a 2r & (primary amines) Car IF 

தறிய உதவுகிறது. 

சூவேரேபார்மை அறியா உதவும் சேதனை 

சார்பைல் அமீன் கிரியை (கோ்ு1 ஊம்ப 16801100) : ஓரிணை 
அமீனையும், ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் 

காரத்தையும் குளோரோபார்மோடு சேர்த்துச் சூடு செய்தால் 

துர்நாற்றமுள்ள கார்பைல் அமீன் உண்டாகிறது. இஃது ஐஸோ 

சயனைடு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

சேல வ், ௦-2 மேரே சட 

அயோடே௱யாம்ம் 

எத்தில் ஆல்கஹால் அல்லது அசெட்டோனோடு அயோடி 

யும் காரத்தையும் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்வதால் 

அயோடோபயார்ம் (1௦8௦7௦10) உண்டாகிறது. 

CH;—CH,—OH+I, —~> CH,;—CHO+?HI 

CH,—CHO +31, —> CI,;.CHO+éHI 

CI,--CHO+KOH —> CHI, +HCOOK 

CH,—CO—CH,+381, —-> CI,—CO—CH,;+éHI 

CI,—-CO—CH,;+Na0H —> CHI, +CH,—COONa 

ஒரு பிீக்கரில் 40 க,செ.மீ. நீரை எடுத்துக்கொண்டு அதில் 

சமார் 10 கிராம் பொட்டாசியம் சார்பனேட்டைக் கரைக்க 

வேண்டும். பின்னர் இதனுடன் 8 க.செ.மீ. ஆல்கஹால் அல்லது 

அசெட்டோனைச் சேர்த்து,ச்கிராம் தூளாக்கப்பட்ட அயோடினைச் 

சிறிது சிறிதாக நன்றாகக் கலக்கிக்கொண்டே பீக்கரில் உள்ள 

கரைசலுடன் சேர்க்கவேண்டும். அயோடின் முழுவதையும்
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சேர்த்த பிறகு ஒரு நீர்த் தொட்டியில் வைத்துச் Sort 70°C-EGE 
சூடுபடுத்தவேண்டும். கரைசல் பழுப்பு நிறமாகக் காணப்பட்டால் 
சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலைச் சேர்த்து அதனை நிறமற்ற 
தாகச் செய்யவேண்டும், மஞ்சள் நிறமான அயோடோபார்ம் 
படிகங்கள் உண்டாகின்றன. இவற்றை வடித்து, நீரால் கழுவி 
ஆல்கஹாலில் கரைத்துப் படிகமாக்குதல் முறையில் தூய்மைப் 
படுத்தவேண்டும். 

ஆல்கஹால், பொட்டாசியம் அயோடைடு, சோடியம் கார்ப 
னேட்டு ஆகிய கரைசல்களைச் சேர்த்து மின்னாற் பகுத்தலுக்கு 
உட்படுத்துவகன் மூலமும் அயோடோபார்மைத் தயாரிக்கலாம். 
கேர்மின் முனையிலிருந்து வெளியேறும் அயோடினும், எதிர்மின் 
முனையிலிருந்து வெளியேறும் காரமும் சேர்ந்து கிரியை புரிந்து 
அயோடோபார்மை உண்டாக்குகின்றன. 

பண்புகள் 

இஃது ஒரு மஞ்சள் நிறமுள்ள படிகமாகும். ஆல்கஹாலிலும் 
ஈதரிலும் எளிதில் கரைகிறது. நீரில் கரையாது. எளிதில் 
பதங்கமாதலுக்கு உட்படுகிறது. நீராவியில் ஆவியாகும் தன்மை 
உடையதாகவும், அதற்கே உரித்தான மணத்தை உடையதாகவும் 
இருக்கின்றது. 

பண்புகளில் குளோரோபார்மை ஒத்திருக்காலும், குளோரோ 
பார்மைக் காட்டிலும் எளிதில் கிரியைகளில் ஈடுபடும் தன்மை 
யுடையதாக இருக்கின்றது, காரங்களோடு கிரியை புரிவதன் 
மூலம் அவற்றின் அயோடைடுகளையும், பார்மேட்டுகளையும் 
தருகின்றது. வெள்ளி உலோகக் தூளோடு சேர்த்துச் சூடு 
படுத்தப்படும்பொழுது அசெட்டிலீன் வாய உண்டாகிறது. 
குளோரோபார்மைப்போல் அயோடோபார்மும் கார்பைல் 
அமீன் கிரியையில் ஈடுபடுகிறது. 

உபயோகங்கள் 

தடுப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இதனைப் 
பயன்படுத்துதல் இதன் நெடியின் காரணமாகக் கைவிடப்பட்டு 
விட்டது, 

நான்கு ஹேலோஜன் அணுக்களைக்கொண்ட சேர்மங்கள் 
1. மீதேன் வாயுவை அதிக நேரம் குளோரினோடு கிரியை 

புரியச் செய்வதன் மூலம் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடைத் 
தயாரிக்லாம். 

சே, டி 5” 000, டர
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2. கொதிக்கும் கார்பன் டை சல்பைடினுள் அயோடின் 

அல்லது இரும்பு கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் குளோரின் 

வாயுவைச் செலுத்தினால் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு உண்டா 

கிறது. 

CS,+8Cl, —> 1, 4-3, 0 

இதளைப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலின் மூலம் கந்தக மோனோ 

குளோரைடிலிருந்து பிரித்தெடுக்க வேண்டும். 

பாண்டகள் 

இஃது எளிதில் தீப்பற்றாத, நிறமற்ற ஒரு சனமான திரவ 

மாகும். இஃது ஆல்கஹாலிலும், ஈதரிலும் எளிதில் கரையும் 

தன்மையுடையது. நீரில் கரையாது. ஒருவகையான மண 

மூடையது, ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் 

ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலோடு கொதிக்கச் செய்தால் பொட் 

டாசியம் குளோரைடாகவும், பொட்டாசியம் கார்பனேட்டாகவும் 

நீராற் சிதைக்கப்படுகிறது. 

CCl, +6KOH —> K,CO, 44KCI+8H,0 

உயயேோரகங்கள் 

பல அங்ககச் சேர்மங்களையும், அயோடின் போன்ற அங்ககச் 

சேர்மங்களையும் கரைப்பதற்குச் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன்படு 

கிறது. . கொழுப்புகள், எண்ணெய்கள் போன்றவற்றைக் கரைப் 

பதற்கும் கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. துணிகளை உலர்ந்த 

சலவை செய்வதற்கும், எரியும் தீயை அணைப்பதற்கும், தொழிற் 

சாலை முறையில் குளோரா பார்மைத் தயாரிப்பதற்கும் இது 

பயன்படுகிறது. 

, Fe 
CCi,+2H பேய ம் 

நீராவி 

- வயிற்றில் புழுவினால் உண்டாகும் வலியைக் குணப்படுத்தப் 

பயன்படுகிறது. அசெட்டிலின் டெட்ரா குளோரைடு அல்லது 

வெஸ்ட்ரான் குளோரின் வாயுவானது இரும்பு கிரியா ஊக்கியின் 

முன்னிலையில் அசெட்டிலீனோடு கிரியை புரியும்பொழுது 

இச்சேர்மம் உண்டாகிறது. 

H—C=C—H+2Cl, —>CHC!,—-CHCl,
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எளிதில் தீப்பற்றி எரியாத நிறமற்ற திரவமாகும். கொதி 
நிலை 14750 ஆகும், 'வார்னிஷ்களையும், பூச்சிக் கொல்லிகளையும் 
தயாரிப்பதற்கும், தொழிற்சாலையில் கரைப்பானாகவும் பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. ் 

டூரய்ட குனோரேஉ எத்திலீன் (Trichloro ethylene) அல்லதா 
ளெஸ்ட்ரேோசோல் 

சுண்ணாம்புக் கல்லுடன் அசெட்டிலீன் டெட்ரா குளோ 
ரைடைச் சேர்த்து இலேசாகச் சூடு படுத்தினால் ஒரு ஹைடிரஜன் 
குளோரைடு மூலக்கூறு நீக்கப்பட்டு டிரப் குளோரோ எத்திலீன் 
உண்டாகிறது. 

Ca(OH). 

CHC!l,.—CHCl, —————> HCI=CCl, 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். GarGFA%® 88&'C. 

எண்ணெய்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கும், எண்ணெய்ப் பிசுக்குள்ள 

அசுத்தங்களை நீக்குவதற்கும் பயன்படுகிறது.



11. மோலேஹணைட்ரிக் ஆல்கஹால்கள் 
(Monohydric Alcohols) 

—OH பிரிவானது ஆல்கஹால்களுக்கே உரித்தான சிறப்புப் 

பிரிவாகும். இந்த --014 பிரிவானது கார்பன் அல்லது 

ஹைடிரஜன் அணுவைத் தவிர வேறெந்த அணுக்களோடும் 
இணைக்கப்படாத ஒரு கார்பன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க 

வேண்டும். 

ஆகிய இரண் 

CHy-CH2-OH , CH3;-CH~ OH Om ஆல்க 
ஐ ~ CN ஹால்கள் 

CH,;-c 7 பு ஆகிய இரண் 

“OH » CH3-C% டும் ஆல்க 
ஃ ஹால்கள 

“N-OH அல்ல. 

ஒரே ஒரு --01 பிரிவைக் கொண்டுள்ள ஆல்கஹால்கள் 

மோனோ ஹஷஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்கள் என அழைக்கப்படுகின் றன, 

(உ-ம்) பே,--00,--௦1. ஒரு சேர்மமானது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட 

0௦1 பிரிவுகளைக் கொண்டிருக்குமானால் அது பல் ஹைட்ரிக் 

ஆக்கஹால் என அழைக்கப்படுகிறது. (உ-ம்) CH,OH—CH,OH 

-கிளைக்கால், மோ, ரே,-00.கிலிசரால் 

ஆல்கஹால்களில் பூரித, அபூரித ஆல்கஹால்களும் உண்டு. 

ஆல்கஹால்களின் வகையீடுகள் 

மோனே ஹஜைம்ரிசக் ஆல்கஹால்களை மூன்று வகை 

களாகப் பிரிக்கலாம். அவை ஓரிணை, ஈரிணை, முவ்விணை ஆல்க 
ஹால்களாகும், --மே,--014 என்ற பிரிவைக் கொண்டவற்றை 

ஓரிணை ஆல்கஹால்கள் எனவும், a CH—OH என்ற பிரிவைக் 

கொண்ட ஆல்கஹால்கள் ஈரிணை ஆல்கஹால்கள் எனவும்,
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> 00௦0 என்ற பிரிவைக்கொண்ட ஆல்கஹால்கள் முவ்விணை 

ஆல்கஹால்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

CH3 
cH, > CHOH **ஐசோ புரோபில் ஆல்கஹால் 

OH 
1 

CH3— சே பே 

3 

முவ்வினை பியூடைல் ஆல்கஹால் 

GuwAG se» (Nomenclature) 

இவற்றில் மூன்று வகைகள் உண்டு. 

1. ஆல்கஹால்களை ஆல்கைல் ஆல்கஹால் என்று அழைப் 
து ஒருவகை. இதில் ஆல்கஹால் என்ற வார்த்தைக்குமுன், 
ஆல்கைல் பிரிவின் பெயரையும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். 
(2--) CH, ~—CH,—CH.—OH- n புரோபில் ஆல்கஹால். 

2: இவ்வகையில் ஆல்கஹால்கள் கார்பனல் அல்லது 
மெத்தில் ஆல்கஹாலிருக்துத உண்டான சேர்மங்களாகக் கருதப் 
படுகின்றன. (உ-௰்)-01,--0.--01 மெத்தில் கார்பினல். 

8. ஐ.ய.சி, முறைப்படி ஆல்கஹால்கள் ஆல்கனால்கள் என 
அழைக்கப்படுகின்றன. ஆல்கஹால் வருவிக்கப்பட்ட ஹைடிரோ 
கார்பனின் பெயரின் முடிவிலுள்ள *ன்” என்ற எழுத்தை அகற்றி 
விட்டு ஆல்” என்ற முடிவைச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 

(உ-ம்) CH;—OH-Ou5 s@o, CH,;—CH.—OH-ar  g@o, 

அதிக அளவு கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையுள்ள 
ஆல்கஹால்களில் நீளமானதும் நேரான துமான சங்கிலித் தொடர் 
புடையதுமான அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டு, அதில் ' 
--014 பிரிவு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் கார்பன் அணுவை எண் 
ணிட்டுக் காட்டவேண்டும். —OH பிரிவிற்கு அருகிலுள்ள கார்பன் 
அணுவை 4 எனவும், அதற்கு அடுத்து வருபவைகளை 4, 8 எனவும் 
அழைக்கவேண்டும். 

H 
2 |7 
“லன் 2 மெத்தில் எத்தனால்-] 

பேட



மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்கள் ற்றி 

ஐஜஷஸோமெரிஸம் 

சேர்மங்களில் காணப்படும் சிறப்புப் பிரிவுகள், இணைக்கப் 
பட்டிருக்கும் கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக் கொப்ப, 
அவற்றின் சிறப்புப் பிரிவின் இருப்பிடத்தை யொட்டிய ஐஸோ 
Ginflowth (position isomerism), சங்கிலித் தொடர்பு ஐஸோ 

மெரிஸம் (011811 180018) ஆகிய இரு வசைகள் காணப்படு 

Aer par. CH,—CH.,—CH,—OH- n yGrriGa gedeanr ayn, 

ஐஸோபுரோபில் 4~dsanrgyh (position isomerism) Qui 

பிடத்சை யொட்டிய ஐஸோமெரிஸக்கிற்கு உதாரணங்களாகும். 

॥ /யூட்டைல் ஆல்கஹால் ப், மே, பே. ம்..ு, 

செகண்டரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால் (சே.ரா, 

முவ்விணை பியுட்டைல் ஆல்கஹால் ((07.).,----01 ஆகியவை 

சங்கிலிக் தொடர்பு ஐஸோமெரிசத்திற்கு உதாரணங்களாகும், 

மூலக்கூறு வாய்பாடுகள் ஒன்றாக இருப்பினும் சேர்மங்களில் 

காணப்படும் அவற்றிற்கே உரித்தான சிறப்புப் பிரிவுகளானவை 

வேறாக இருப்பின், அது சிறப்புப் பிரிவு ஐஸோமெரிலம் 

(functional தா௦பற 1800) என அழைக்கப்படுகிறது, Bos 

ஹால்களும் ஈதர்களும் சிறப்புப் பிரிவு ஐஸோமெரிஸத்தைக் 

காட்டுகின்றன. (௨-ம்) 17,--0-(0.-மெத்தில் எச்தில் ஈதர், 

CH,;—CH,.—CH,—OH-¢rgr7om ॥ புரோபில் ஆல்கஹால், 

ம். பே௦- 0. -ஜஸோபுரோபில் ஆல்கஹால் ஆகியவை 
சிறப்புப் பிரிவு ஐஸோமெர்கள், 

பெதூவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

3, கொகதித்தலின் மூலம் ஆல்கஹால்களைத் தயாரிக்கலாம். 
(உ.ம்) ஈஸ்ட்டால் சர்க்கரைக் கரைசலை தொகதிக்கச் செய்தால் 
எத்தில் ஆல்கஹால் உண்டாகிறது. 

CoHi20, —> 2C.H,OH+2CO.4 

8. நீரில் கரைக்கப்பட்ட சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் 
ஹைடிராக்ஸைடு அல்லது ஈரமுள்ள வெள்ளி ஆக்ஸைடு ஆகிய 

வற்றுடன் ஆல்கைல் ஹேலைடுகளை நீராற் சிகைத்தலுக்கு உட் 

படுத்தினால் ஆல்கஹால்கள் உண்டாகின்றன. 

C.H,I+KOH —> C,H,OH+2CO.4 

9. அமிலங்கள் காரங்கள் ஆகியவற்றை நீராற் சிதைத்த 
லுக்கு உட்படுத்தினால் ஆல்கஹால்கள் கிடைக்கின்றன. 

CH,—-COO-—C,H,+H,0 —-> CH,COOH+C,H,OH
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4. ஓரின அமீன்களை நைட்ரஸ் அமிலத்தோடு கிரியை 

புரியச் செய்தால் ஓரின ஆல்கஹால்கள் உண்டாகின் றன. 

Ce elo HNO, 

N HO|N|O ———+> CH,—CH,.—OH+N24 
+H,O 

8. கந்தக அமிலத்தினுள் ஒலிபின்களைச் செலுத்தினால் 
ஆல்கைல் ஹைடிரஜன் சல்பேட்டுகள் உண்டாகின்றன. இவற்றை 
8ீர் அல்லது நீராவியோடு நீராற் சிதைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் 

ஆல்கறறால்கள் உண்டாகின்றன. 

CH,—CH, +H.HSO, —-> CH,—CH.—HSO, 

கீராறி 
சிதைத்தல் 

CH;,—CH,.—OH+H,S0O,4 

6. ஆல்டிஹைடுகளைக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் 
மூலம் ஒரின ஆல்கஹால்களை க் தயாரிக்கலாம். 

CH,—CHO-+ [2H] —> CH,—CH,.—OH 

7... கீட்டோன்களைக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் ஈரிணை 
ஆல்கஹால்கள் உண்டாகின்றன. 

CH,—CO—CH, + [2H] —> CH, —-CHOH—CH;, 

& அமிலக் குளோரைடுகளைப் பிறவிநில ஹைடிரஜஞல் 

குறைத்தால் ஓரிணை ஆல்கஹால்கள் உண்டாகின்றன. 

CH,;—CO—Cl+[4H] 2 ரோ. ப். ரா றர 

9. (௨) கிரிக்னார்டு கரணியைப் (ரர்தவம்'$ reagent) wweir 
படுத்துவதன் மூலம் ஆல்கஹால்களைக் தயாரிக்கலாம். பார்மால் 
டி ஹைடைத் தவிரப் பிற ஆல்டிஹைடுகளைக் கிரிக்னார்டு கரணி 
யோடு கிரியை புரியச் செய்து அதன் மூலம் உண்டாகும் வி 
பொரு நீராற் சிதைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் ஈரிணை ஆல்க 
ஹால்கள் உண்டாகின் றன. 

ச் போட H H20 
00 11/81. —> Chh= GO. C,H, ப்பட் 0, ம் 2 ன உத 

் 01/௧7 
OH 

CHs — CHOH — C)Hs+ Mg “I 

(6) பார்மால் டி ஹைடுடன் கிரிக்ஞார்டு கரணிகள் கிரியை 

புரிந்து ௮தன் முலம் உண்டாகும் சேர்மத்தை நீராற் சிதைத்த
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லுக்கு உட்படுத்தினல், அதன் மூலம் ஈரிண ஆல்கஹால்கள் 

உண்டாகின்றன. 

1 7 175 H 
CH3-C% +8 Mg —> CH ௦4 பு H,O 

So 3— O— O25 

CH3—CHOH —C,H.+ Mg ன 

(௦) கீட்டோன்களும், கிரிக்னார்டூு கரணியும் சேர்ந்து கிரியை 
புரிவதன் மூலம் உண்டாகும் சேர்மத்தை நீராற் சிதைத்தலுக்கு 
உட்படுத்தினால் முவ்வீணை ஆல்கஹால்கள் உண்டாகின்றன. 

CH, ,CHs CHa CH, 
‘C=O + Mg —», CL 

CHY ~ Br CH,” , OMgBr 
H20 

(CH,),—C— OH +Mg(OH) Br 

பொதுவான பண்புகள் 

பேனதீகப் பண்புகள் ் 

வாய நில்யிலுள்ள ஆல்கஹால்கள் எதுவும் கிடையாது, 
குறைந்த அளவு கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டவை. நிறமற்ற 

திரவங்களாகக் காணப்படுகின்றன. இவை நீரில் எளிதில் 
கரையும் தன்மையுடையனவாக இருக்கின்றன, கார்பன் அணுக் 

களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவற்றின் கரை 

திறனும் அதிகரிக்கின்றது. இவ்வால்கஹால்களின் வரிசை 
ஆரம்பத்தில் இருப்பலவவ *வொய்ன் £ சாராயத்தைப் போன்ற 
மணத்தையும், காரமான சுவையையும் உடையன. அதிக அளவு 

கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையுள்ள ஆல்கஹால்கள் சூடு 

படுத்தப்படும்பொழுது ஓலிபீனாகவும், நீராகவும் சிதைவுறு 
கின்றன. 

இரசசயலப் பண்புகள் 

சோடிய உலோகத்துடவே பொட்டாகியத்துடஷே சேர்ந்து 

இவை சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் ஆல்காக்ஸைடையும், 
ஹைடிரஜனையும் உண்டாக்குகின்றன. 

2CH,—CH,—OH+2Na — > 2CH;—-CH,—ONa+H,4 
சோடியம் ஈத்தாக்ஸைடு.
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பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்ந்து ஆல்கைல் 
ஹேலைடுகளைத் தருகின்றன. 

CH,—OH+ PCI, —> CH;Cl+POC1,--HCl 

நீரற்ற கால்ஸியம் குளோரைடுடன் இவை படிக வடிவமுள்ள 

சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றன. 

4CH,—OH-+-CaCl, —-> CaCl, .4CH,OH 

இவை அமிலங்களுடனும், அமிலக் குளோரைடுகளுடலனும், 
நீரற்ற அமிலங்கள் அல்லது அன்ஹைடிரய்டுகளுடனும் சேர்ந்து 
எஸ்ட்டர்களை உண்டாக்குகின்றன. 

CH,—COOH+HOC,.H; —-> CH,—COOC,H,;+H.O 

CH,—COCI+HO—C,H; —> CH,—COO—C,H,;+HCIl 

(CH;—CO),.0+HOC,H; —> CH,COOC,H, 
+CH,;COOH 

C,H,0H+HCl —> C,H,;Cl+H,0 

அடர் கந்தகாமிலத்துடன் நிபந்தனைக்களுக்கேற்றவாறு ஒலி 

பீன்களையும் ஈதர்களையும் தருகின்றது. (உ.ம்) நிபந்தனைகளுக் 
கேற்றவாறு எத்தில் ஆல்கஹாலானது எத்திலீன் அல்லது டை 

எத்தில் ஈத்தரைத் தருகின்றது. 

CH,—CH,—OH +H.HSO, வடு CH,—CH.HSO, +H,O 

  

165°C 
CH;—CH,—HSO, > H,C=CH, +H,SO. 

140°C 
CH,;—CH.—HSO, +HO—CH,—CH, 2 

  

CH,—CH,—O—CH,—CH; 

கிரிக்னார்ட் கரணியுடன் இவை ஹைடிரோ கார்பன்களைத் 
கீருகின்றன. 

CH . 
Me< + R-OH —» CHaf + Mg (OR) Br- 

e Br மீதேன் 

- ஆல்கஹால்கள் ஆக்ஸிகரணம் அடைதல் அவை எந்த வகை 
ஆல்கஹாலைச் சேர்ந்தவை என்பறைப் பொருத்திருக்கும்.
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ஓரிணை- ஈமிரை-ஏரவிஷலே 91,3035 ஹால்களுக்கியை யே உள்ளா 
வேறுபாடுகள் 

ஓர் ஓரிணை ஆல்கஹாலை இலேசாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்தால் முதலில் ஆல்கஹாலில் உள்ள அதே எண்ணிக்கை 

கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட ஆல்டிஹைடையும், பின்னர் 

அதே கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்ட 

அமிலத்தையும் உண்டாக்குகின்றது. (உ.ம்): எத்தில் ஆல்கஹால் 

முதலில் அசெட்டால் டி ஹைடையும் பின்னர் அசெட்டிக் அமிலத் 

தையும் தருகின்றது. 

CH, —CH,—OH+ [0] —> CH,--CHO+H,0 

CH,—CHO+[0] —> CH,-—-COOH 

ஈரிணை ஆல்கஹாலை ஆக்ஸிகரணம் அடையச். செய்தால் 
அதே அளவு கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை யுள்ள கீட்டோ 

னத் தருகின்றது. இக் கீட்டோனானது எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் 

அடையாது. மிக்க கடினத்துடன் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய் 

தால் கீட்டோனைக் காட்டிலும் குறைந்த அளவு எண்ணிக்கை 
யுள்ள கார்பன் அணுக்ககாக் கொண்ட அமிலத்தைகத் தருகின்றது. 

CH,—CHOH—CH,+(0] —> CH;—CO—CH,+H,0 
ஐஸோ அசெட்டோன் 

புோரபில் ஆல்கஹால் 

CH,—CO—CH; +[40] —> CH,—COOH+CO,4+H.0 
அசெட்டிக் அமிலம் 

piu ஆல்கஹால்களை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்வது 
சிரமமாகும். இதனை வீரியமிக்க ஆக்ஸிகரணிகளால் ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்தால் அவற்றின் மூலம் ஆல்கஹாலைக் 

காட்டிலும் குறைவான எண்ணிக்கை கார்பன் அணுக்களைக் 

கொண்ட கீட்டோன்களும் அமிலங்களும் உண்டாகின்றன. 

  

1 
2CH,—C—OH —-—-> CH,—COOH +-CH,—CO—CH? 

| [120] +5H,0+8CO,4 
CH, 

ஐரிணை ஆல்கஹாலின் ஆவியைச் சுமார் 2500-க்குச் சூடு 
- படுத்தப்பட்ட தாமிரம் அல்லது நிக்கல் . உலோகத்தின்மீது 

செலுத்தினால் ஆல்டிஹைடும் ஹைடிரஜனும் உண்டாகின்றன. 

சே), —-> CH,—GHO+H;$ + 
8
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ஈரிணை ஆல்கஹாலின் ஆவியைச் சுமார் 250°C-SGF GO 

படுத்தப்பட்ட தாமிரம் அல்லது நிக்கல் உலோகத்தின்மீது 

செலுத்தினால், அஃது ஒரு கீட்டோனையும் ஹைடிரஜனையும் 

தருகின்றது. 
H 

| 
CHE ஆல் ஷு CH,—C--CH; + Hs ச: 

[1 

CH; 

மூவிணை ஆல்கஹாலின் ஆவியை இதேபோல் செலுத்தினால் 

ஒலிபினையும் நீரையும் தருகின்றது. 

ய் 
CH,—C—OH —-> (CH,).—C=CH, +H.0 

CH, 

வீக்டம் மேயர் சோதனை 

ஆல்கஹாலை அயோடிலனோடும் சிவப்புப் பாஸ்வரத்தோடும் 

கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் ஆல்கைல் 

ஹேலைடை வெள்ளிகைட்ரைட்டோடு சேர்த்துச் சூடு படுத்தினால் 

நைட்ரோ ஹைடிரோ கார்பன் உண்டாகிறது. இந்த ஹைடிரோ 

சார்பளப் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலில் கரையச் 

செய்து பின் அதனுடன் சோடியம் நைட்ரைட்டையும், நீர்த்த 

கந்தகாமிலத்தையும் சேர்த்துச் சூடு படுத்தவேண்டும். பின் 

அதிக அளவு பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடைச் சேர்ப்பதன் 

மூலம் கரைசல் கார குணமுவடயதாக ஆக்கப்படுகின்றது. 

பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடைச் சேர்த்தவுடன் சிவப்பு நிற 

முண்டானால் அஃது ஓரிணை ஆல்கஹால் எனவும், ஊதா நிறம் 

உண்டானால் ஈரிணை ஆல்கஹால் எனவும், நிறம் எதுவும் ஏற்பட 

வில்லை என்றால் முவ்விணா ஆல்கஹால் எனவும் அறியப்படு 

கின்றது. 

... ஆல்கஹாலைச் சிவப்புப் பாஸ்வரத்துடனும், அயோடினுட 

லும் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் ஆல்கைல் அயோடைடு 

உண்டாகிறது. இதனை வெள்ளி கைம்ரைமட்டுக் கரைசலோடூ 

சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் நைட்ரோ ஹைடிரோ 

கார்பன் உண்டாகிறது. இச்சேர்மம் நீரில் சரையாததால் 
இதனைப் பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடில் கரையச் செய்ய 
வேண்டும். இக்கரைசலுக்குச் சோடியம் நைட்ரைட்டையும்,
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நீர்த்த கந்தகாமிலக்தையும் சேர்த்தால் நைட்ரஸ் அமிலம் 

உண்டாகிறது, இஃது ஓரிணை நைட்ரோ ஹைடிரோ கார்பனோடு 

சேர்ந்து நைட்ராலிக் அமிலத்தையும், ஈரிணை நைட்ரோ ஹைடிரோ 

கார்பனோடு சேர்ந்து சூடோ கைட்ராலையும் தருகின்றது. 

நைட்ரஸ் அமிலமானது மூவிணை நைட்ரோ ஹைடிரோ கார்பனோடு 

கிரியை புரிவதில்லை. நைட்ராலிக் அமிலத்தோடு காரத்தைச் 

சேர்த்தால் சிவப்பு நிற பொட்டாகிய உப்பு உண்டாகிறது. 

சூடோ கைட்ராலைக் காரத்தோடு சேர்த்தால் ஊதா நிறக் 

கரைசல் உண்டாகிறது, 

  

  

P+Iy_ AgNO, HNO. 
R—CH.—OH —— 3 R—CH.—I வக்க R-—CH,—NO, 

KOH 
ன கலை பு > R—C—NO, 

| 
NOH NOK 

கைட்ராலிக் அமிலம் சிவப்பு நிறம் 

P+I, AgNO, HNO, 
R,—CHOH —-> R.—CHI hess R,CHNO, ———> 

௦, 
ரே 8 “180142 ஊதா நிறக்கரைசல் உண்டாகிறது 

சூடோ கைட்ரால் 

P+I, AgNO, HNO, 
R,—C —- R,—-C—I ——--> R,—C—NO, ஓ எந்த 

OH விதக் கிரியையும் நிகழவில்லை, 

மெத்தில் ஆல்கஹால் 

பைரேோலிக்னியஸ் அமீலத்திலிறுந்தா நயாரித்தல் 

மரக்கட்டையைச் சிதைத்துக் காய்ச்சி வடித்தால் அதிலிருந்து 

பைரோலிக்னியஸ் அமிலம் வெளி வருகிறது. இவ்வமிலத்தி 

லிருந்து மெத்தில் ஆல்கஹாலைத் தயாரிக்கலாம். மரத்தைப் 

காற்றுப் புக முடியாத ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு அதிக அளவு 
வெப்பத்திற்குச் சூடு படுத்தினல், பின்வரும் விளைபொருள்கள் 

உண்டாகின்றன. (1) மீதேன், ஈதேன், கார்பன் மோலனோக்ஸைடு, 

கார்பன்டை ஆக்ஸலைமு, ஹைடிரஜன், நைட்டிரஜன் ஆகிய வாயுக் 

களின் கலவையான மர வாய, (2) நீருடன் கூடிய பைரோலிக் 

னியஸ் அமிலம், (8) மரத்தார். (4) குடுவையில் எஞ்சியிருக்கும் 
மரக்கரி. - ட
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மெத்தில் ஆல்சலாலைத்.தயாரிப்பதற்குப் பைரோலிக்னியலஸ் 

அமிலம் மூலப் பொருளாக விளங்குகின்றது. இவ்வமிலமானது 

மெத்தில் ஆல்கஹால், அசெட்டிக் அமிலம், அ௮செட்டோன், நீர் 

ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிறது. இதனைக் கொதிக்கச் செய்து 

கொதிக்கும் சுண்ணாம்பு நீரினுள் செலுத்தவேண்டும். அசெட்டிக் 
அமிலமானது கால்சியம் அசெட்டேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. 

வரும் வாயுவானது ஸகுவிர்விக்கப்பட்டுச் சேகரிக்கப் படுகிறது. 

      

      

  

படம் 29, 

7. மெத்தில் ஆல்கஹால்--அசெட்டோன்-: நீர்; 2. கொதிக்கும்; 
சுண்ணாம்பு நீர், 9. பைரோலிக்னியஸ் அமிலம், 

வடி நீரில் மெத்தில் ஆல்கஹால், அசெட்டோன், £8ீர் முதலியவை 
காணப்படுகின்றன. இதனைப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு 
உட்படுத்தி மெத்தில் ஆல்கஹால் பின்னத்தைப் பிரித்தெடுத்துச் 
சுண்ணாம்புக் கல்லினால் அதிலுள்சா ஈரத்தை நிக்கிப் பின் மீண்டும் 
காய்ச்சி UG FF RIG உட்படுத்தவேண்டும். இவ்விதம் தயாரிக்கப் 

பட்ட மெத்தில் ஆல்கஹாலில் சிறிதளவு அசெட்டோன் காணப் 
படுகிறது. இதளை, ஆல்கஹாலைக் கால்சியம் குளோரைடுடன் 
கிரியை புரியச் செய்வதன் கலம் நீக்கலாம், 

நீரற்ற கால்சியம் குளோலரடுடன் மெத்தில் ஆல்கஹால் 

wes CaCldCH,OH என்ற சேர்க்கைச் சேர்மத்தை 
உண்டாக்குகின்றது.... இப் படிகங்களைத் துணி மடிப்புகளுச் 

கிடையே வைத்து அழுத்துவதன் மூலம் அசெட்டோனை நீக்கிட 
பின்னர். 8ீருடன் சேர்த்துச் சிதைக்கப்படுகின்றது. பின்னர் 

மெத்தில் ஆல்கஹால் ஐரைசலைக் காய்ச்சி வடித்து ஆல்கஹால்
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பின்னத்திலுள்ள நீரைக் சுண்ணாம்புக் கல்லின் உதவியால் அகற்றி 
மீண்டும் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும், 

இவ்விதம் தயாரிக்கப்பட்ட மெத்தில் ஆல்கஹாலிலும் 

சிறிதளவு அசெட்டோன் காணப்படுகின்றது. இதனை நீரற்ற 

ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அகற்றலாம். 

மெத்தில் ஆல்கஹாலை நீரற்ற ஆக்ஸாலிக் அமிலத்துடன் 

சேர்த்துச் @&D படுத்தினல் டை மெத்தில் ஆக்ஸலேட்டுப் 

படிகங்கள் உண்டாகின்றன.  இப்படிகங்களிலிருந்து அசெட் 

டோன் அகற்றுவதற்கு அவற்றை நீரால் கழுவி, பின் பொட் 

டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடு கரைசலோடு சேர்த்துக் கொதிக்கச் 

செய்யவேண்டும். இவ்விதமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட மெத்தில் 

ஆல்கஹாலைக் காய்ச்சி வடித்து, சண்ணாம்புக் கற்களில் அதிலுள்ள 
ஈரத்தை அகற்றிப் பின் மீண்டும் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். 

2CH, OH 3 1,0. ஸல (CH,).C.0,+2H,O 

(CH,).C.0,+2KOH —> 2CH,OH+K,C,0, 

இக்கால முறை 

இக்காலத்தில் மெத்தில் ஆல்கஹாலானது நீர் வாயுவிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுகின்றது, நீர் வாயுவையும், அதன் கன அளவில் 

பாதி அளவு ஹைடிரஜனையும் 200 வாயு மண்டல அழுத்தத்தில் 

சுமார் 800-400” வெப்பத்திற்குச் சூடு படுத்தப்பட்ட துத்தநாக 

ஆக்ஸைடு கிரியா ஊக்கி, கிரியா ஊக்கியின் வேகத்தை 

அதிகரிக்கச் செய்வதற்காகச் சேர்க்கப்பட்ட குரோமியம் 
ஆக்ஸைடு ஆகியவற்றின் கலவையின் மீது செலுத்தினால் மெத்தில் 

ஆல்கஹால் உண்டாகிறது. இதனுடன் பிற ஆல்கஹால்கள் 
சிறிதனவு கலந்திருக்குமாதலால் இதனைப் பின்னக் காய்ச்சி 

வடித்தல் முறையில் மீண்டும் தூய்மைப் படுத்தவேண்டும். 

CO+2H, —> CH,0H 

பண்டுகள் 

பேளதிகம்? இது வொய்ளைப் போன்ற மணத்தையும், 

காரமான சுவையையும் கொண்ட ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். இதன் 

கொதிநிலை 86”. இது ரீரைவிட இலேசானது. நீரில் கரையும் 

தன்மையுடையது. இது விஷத் தன்மை வாய்ந்ததாயும், கண் 

sori மூளையையும் பாதிக்கக்கூடியதாயும் இருக்கின்றது. 

நிறமற்ற சுவாலையுடன் எரிந்து கார்பன் டை ஆக்ஸைடையும் 

நீரையும் கொடுக்கின்றது. 

CH,0H+{[80] —> CO,4+?H,0
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இரசாயனம்: இஃது ஓரின ஆல்கஹால்களின் கிரியை 

களனைத்தையும் தருகின்றது. இது சோடிய உலோகத்துடன் 

கிரியை புரிந்து சோடியம் மெத்தாக்ஸைடையும் ஹைடிர ஜனையும் 

தருகின்றது. 

#CH,OH-+2Na ~-> 90 வு ௩ 

பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் மெத்தில் குளோரைடு 
உண்டாகிறது, 

CH,OH+ PCI, —> CH,Cl--POCI,+HCI 

அமிலங்களோடு சேர்ந்து எனரிதில் எஸ்டர்களை உண்டாக்கு 

கின்றது. 

CH,OH+-HCi —> CH,Cl+H,0 
CH,0H+H.HSO, —-> CH,HSO,+H.0O 

#CH,OH+H.SO, —> (CH;),80,+2H.,O 
  

CH, .COO}H-++HO|CH, —> CH,COOCH, +H,0 
    

£ரற்ற கால்ஸியம் குளோரைடுடன் 0௨01. 400,0௦1 என்ற 
சேர்க்கைச் சேர்மம் உண்டாகிறது, இதனை ஆக்ஸிகரணம் 
அடையச் செய்தால் முதலில் பார்மால் டி ஹைடையும், பின் 
பார்மிக் அமிலத்தையும் தருகின்றது. இதனை மேலும் ஆக்ஸி 
கரணம் அடையச் செய்தால் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடையும் 

நீரையும் தருகின்றது. 

CH;,0H+[0] —> H.CHJ+H,0 

HCHO+/[0] —> HCOOH 

HCOOH-+-[0] —> H.O+CO,4 

உபயோகங்கள் 

பார்மால்டிஹைடு, சாயங்கள், வாசனைத் திரவியங்கள், 
வார்னிஷ்கள் முதலியவை தயாரிக்க மெத்தில் ஆல்கஹால் பயன் 
படுகிறது. எத்தில் ஆல்கஹாலைப் பருகுவதற்கு உபயோகப் 
படாததாகச் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது (௨௦௦1(னக(10த 61101 
81௦௦1௦1). கொழுப்புச் சத்துக்கள், பசை, ஜஷெல்லாக், மருந்து 
சாமான்கள் ஆகியவை தயாரிக்கப்பயன்படுகிறது. மோட்டார் 
கார் போன்ற சாதனங்களில் பெட்ரோல் உறைவதைத் தடுப்ப 
தற்கு இது பயன்படுகிறது, |
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எத்தில் ஆல்கஹால் 

இஃது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இரசாயனச் சேர்ம 

மாகும். கொதித்தல் மூலம் இஃது அதிக அளவில் தபாரரிக்கப் 

படுகிறது. சர்க்கரைக் கரைசலோடு ஈஸ்டைச் சேர்த்து 

கொதிக்கச் செய்யவேண்டும், ஈஸ்டில் இன்வெர்ட்டேஸ், சைமேஸ், 

மால்ட்டேஸ் போன்ற என்சைம்கள் (ரம்) உள்ளன. சர்க் 

கரையை இன்வெர்ட்டேஸானது (1921886) முளுக்கோஸாகவும், 

பிரக்டோஸாகவும் (fructose) orb) விடுகிறது. பின்னர் எஸ்டி 

லுள்ள சைமேசஸானது இச்சர்க்கரைகளை: TEA BS 

ஹாலாகவும் கார்புன்-டை-அக்லைடாகவும். நொதிப்படையச் 

செய்கின்றது. 

ப்ர) 1 110 கன் C,H,20,+ CoHy20, 
குளுக்கோஸ் பிரக்டோஸ் 

C,H,:0, —> C:H,OH+2CO.4 

சர்க்கரையின் விலை மிக அதிகமாக இருப்பதால் உருகச் 

கிழங்கு, ஒட்ஸ், அரிசி போன்ற ஸ்டார்ச்சுச் சத்துள்ள மலிவான 

பொருள்கக் ஆல்கழறால் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தலாம். 

சர்க்கரை தயாரிப்பின்போது உண்டாகும் மொலாஸஸ் 

(molasses) என்ற உப விகாபொருளிலிருந்தும் ஆல்கஹாலைச் 

தயாரிக்கலாம். 

(1) மொலாஸனிலிருந்தா ஆல்கஹாலைத் தயாரித்தல் 

சர்க்கரைச் சாற்றிலிருந்து சர்க்கரைப் படிகங்களை நீக்கிய 

பிறகு, எஞ்சி இருக்கும் தாய்த் சிரவத்திற்குத்தான் மொலாஸஸ் 
எனப்பெயர். இதில் சுமார் 40 சதவிகிதத்திற்குச் சர்க்கரையும் 

உள்ளது, மொலாலஸைச் சுமார் 10% கரைசலாக மாற்றி, 

அதனுடன் நீர்த்த கந்தககாமிலத்தைச் சேர்க்கவேண்மும். வெப்பத் 

தைச் சுமார் 29”0-இலிருந்து 26”0-இல் நிலைக்கச் செய்து, பின் 
அதனுடன் ஈஸ்டைச் சேர்க்கவேண்டும். இவ்வெப்பத்தில் 
கொதித்தல் ஆரம்பமாகி இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் 

வரை நிகழ்கின்றது. பின்னர் ஈஸ்டை வடித்து அகற்றினால் நீர்த்த 
ஆல்கஹால் கரைசல் உண்டாகிறது. கார்பன்-டை-ஆக்ஸை 

டானது விலை மதிப்புடைய உப விசாபொருளாகக் கிடைக் 
கின்றது. கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு வெளிவருவதால் நொதித்தல் 
உண்டாகிறது. இம்முறையில் ஆல்கஹால் தயாரிக்கும்போது 
சில அங்கக அமிலங்களும், கிளிசராலும் உண்டாகின் றன. 

(2) உருளைக்கிழங்கிலிருந்தூ ஆல்கஹால் தயாரிக்கும் முறை 

உருளைக்கிழங்கை நீருடன் சேர்த்துக் கூழாக்கிப் பின் 
முளைவிடும் பார்லியை அதனுடன் சேர்த்து வெப்பத்தைச் சுமார்
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500-இல் நிலைத்திருக்கச் செய்யவேண்டும். பார்லியிலுள்ள என் 

சைமான டையாஸ்டேசானது ஸ்டார்ச்சை மால்ட்டோசாகவும் 

டெக்ஸ்டிரின் ஆகவும் மாற்றுகின்றது. அரை மணி நேரத்திற்குப் 

பின் கிரியை முடிந்தவுடன் திரவத்தைக் குளிரச் செய்து பின் 

அதனுடன் ஈஸ்டைச் சேர்க்கவேண்டும். ஈஸ்டிலுள்ள மால்ட்டே 

சானது மால்ட்டோசைக் குஞக்கோசாக மாற்றுகிறது. எஸ்டி 

லுள்ள சைமேசானது குஞஷக்கோசை எத்தில் ஆல்கஹாலாகவும், 

கார்பன்-டை-ஆக்லைடாகவும் கொதிப்படையச் செய்கிறது. 

C, oH. 20; 1 +H,0 ண் ஈவ், ௨௦% 

(8) ஸ்டாம்ச்சு-அஅமைலே முறையில் தயாரித்தல் 

உருளைக்கிழங்கு, அரிசி முூதலியனவற்றில் ஸ்டார்ச்சு 
அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது. இவற்றை நீராவி அழுத்தத்தில் 

வேகச் செய்து கூழாக்கி, ஒரு மூடிய பாத்திரத்தில் வைத்து 
அதனுடன் பனின்னர் மியூகார்  பிரீயவா%) என்ற பாக்டீரியா 

வைச் சேர்த்துப் பின் இரண்டு நமாட்களுக்குப் பாத்திரத்தை 

அப்படியே வைத்திருக்கவேண்டும். மியூகார் பீட்டாவிலுள்ள 

என்சைமானது ஸ்டார்ச்சைச் சர்க்கரையாக மாற்றி விரிகிறது. 
இப்பொழுது கரைசலுக்கு ஈஸ்டைச் சேர்த்து 3 அல்லது 4 நாட் 

களுக்கு நொதிக்கச் செய்யவேண்டும், கொதித்தலுக்குப் பின் 

நீர்த்த ஆல்கஹால் கரைசல் உண்டாகிறது. 

ஆல்கஹாலிலுன்ன அசுத்தங்களை அகற்றூதலும், அடர் 

ati;uyn (Rectification and concentration of alcohol) 

மேற்கூறிய முறையில் நீர்த்த ஆல்கஹால் கரைசல் மட்டுமே 

உண்டாகிறது. இதனைப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத் 

தினால் உண்டாகும் காய்ச்சி வடித்த திரவத்திற்குக் காய்ச்சப் 

படாத சாராயம் எனப் பெயர். இதில் பியூசல் ஆயில் என்ற விஷத் 

தன்மை வாய்ந்த பொருள் காணப்படுகிறது. கரைசலுடன் அதிக 

அளவு நீரைச் சேர்த்துப் பின் மிழுகக் கரியின் வழியாக வடிக்க 

வேண்டும். இவ்விதம் உண்டான வடிநீரைப் பின்னக் காய்ச்சி 

வடித்தலுக்கு உட்படுத்தி அப் பின்னங்களைத் தனியாகச் சேக 

ரித்துக் கொள்ளவேண்டும். முதலில் வடியும் திரவத்தையும், 

கடைசியாக வடியும் திரவத்தையும் மிருகக் கரியால் நீக்கப்படாத 

[ரியூசல் எண்ணெய் காணப்படுகிறது, இரண்டாவதாக வடியும் 

திரவத்தை மட்டும் சேகரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், 
இதில் 95-6% ஆல்கஹாலும், 4:4% நீரும் காணப்படுகிறது. இதனை 

அசுத்தம் நீக்கப்பட்ட சாராயம் என அழைக்கிறோம். இதனைச் 
சாதாரண உபயோகங்களுக்கும் பயன் படுத்துகிறோம்,
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தணி op ptaanwens guumrhsete apna 

நீரும் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்து கொதிநிலை மாறாக் கலவை 

வயொன்றை உண்டாக்குவதால் (926011011௦ மரர்யாச) தனி ஆல்க 

ஹால்ப் பின்னக்காய்ச்சிவடித்தல் முறையில் தயாரிக்க முடியாது. 

அசுத்தங்கள் நீக்கப்பட்ட சாராயத்தைச் சண்ணாம்புக் கல்லில் பல 

மணி நேரம் இருக்கச் செய்து, பின் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். 

வடிக்க திரவத்தில் 0:90) நீர் இருக்கிறது. சுமார் 0:5% நீருள்ள 

ஆல்கஹாலைத் தனி ஆல்கஹால் என அழைக்கிறோம். ஆல்க 
ஹாலைக் கால்ஸலிய உலோகத்துடன் சேர்த்து ஆவிமீள் கொகித்தல் 

(refluxing) manuicd கொதிக்கச் செய்து, பின் காய்ச்சி வடிக்க 

வேண்டும். 

அசுத்தங்கள் நீக்கப்பட்ட ஆல்கஹாலை அதிக அளவு பென்ஸீ 

னேடு கலந்து மீண்டும் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்துசல் 

மூலம் தனி ஆல்கதறாலைத் தயாரிக்கலாம். பென்ஸீன், ஆல்க 

ஹால், கீர் ஆகிய மூன்றும் சேர்ந்து சுமார் 68”0-இல் கொதிக்கும் 

ஒரு கலவையை உண்டாக்குகின்றன. இக் கலவையிலுள்ள நீர் 

முழுவதையும் அகற்றிய பிறகு பென்ஸீன் ஆல்கஹால் சேர்ந்த 

கலவை யொன்று மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும். இக் கலவை 

சுமார் 88£0-இல் வடிகிறது, பென்ஸின் முழுவதையும் அகற்றிய 

பிறகு வெப்பமானது sort (FC-6G ஏறுகிறது. இவ் 

வெப்பத்தில் தனி ஆல்கஹால் வடிந்து வெளிவருகிறது. 

ரணங்கள் (பேனாதிகம்) 

இது வொய்ளைப் போன்ற மணத்தை உடையதாயும், 
நிறமற்றதாயும், காரமான சுவையை உடையதாயும் இருக் 

கிறது. இதன் கொதிதில் 79-20. இது நீரைவிட இலேசானது. 

கிரில் முழுவதும் கரையும் தன்மையுடையது. பல அங்ககச் சேர் 
மங்களுக்கும், கந்தகம், அயோடின், பாஸ்வரஸ் ஆகிய அனங்ககத் 

தனிமங்களுக்கும் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. சிறிய 

அளவில் உட்கொண்டால் மூளாயைச் சறுசுறுப்படையச் செய் 
கிறது. அதிக அளவில் உட்கொண்டால் ஆபத்தான முடிவுகளை 

விசை விக்கும். 

குணங்கள் (இரசாயனம்) 

இது நிறமற்ற சுவாலையுடன் எரிந்து கார்பன் டை ஆக்ஸை 
டையும் நீரையும் உண்டாக்குகிறது, 

C,H;OH+80, —> 2CO,4+8H,0
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இஃது ஐரிண ஆல்கஹால்களின் எல்லாக் கிரியைகளையும் 
கொடுக்கின்றது. குரோமிக் அமிலத்தோடு சேர்த்து Bead 
கரணம் அடையச் செய்தால் அசெட்டால் டி. ஹைரடும் அசெட்டிக் 
அமிலமும் உண்டாகின்றன. 

CH;-CH.OH-+/O] —+ CH,.-CHO--H,0 
CH,.CHO +[0] —> CH;.COOH 

குளோரினான 51 ஆல்கஹறாலை முதலில் அரெட்டால் றை 
டாக ஆல்கிகரணம் அடையச் செய்கிறது. பின்னர் அரெட்டால் 
டி ஹைட் டிரய் குளோரோ அசெட்டால் ஹைுூ அல்ல. 
குளோராலாக மா Hom ay. 

CH.,.CH,.0H+-Cl, —> CH,.CHO ~2HC1 
CH;.CHO--38Cl, —> CCl,.CHO+5HCI 

அயோடிலஜேடும் காரத்தோடும் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினால் அயோடோயார்ம் என்ற மஞ்சள் படிகங்கள் உண்டாகின்றன. 
இவற்றை அதன் மணத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். 

நிரற்ற கால்ஸியம் குளோரைடுடன் சேர்த்துச் சூடு 
படுத்தினால் CaCl,.4C.H,OH என்ற சேர்மம் உண்டாகிறது, 

உயயோகங்கள் 

இது விளக்குகளுக்கு எரி பொருளாகப் பயன்படுகிறது, 
இயந்திரங்களை இயக்குவதில் பெட்ரோல் எண்ணெய்க்குப் 
பதிலாகவும், மை, வார்னிஷ்கள், எண்ணெய்கள், வாசனைத் 
திரவியங்கள் போன்றவற்றைத் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது. 
பிராந்தி, விஸ்கி போன்ற பானங்களைத் தயாரிப்பதிலும் 
பெட்ரோலை உறையவிடாமல் தடுப்பதிலும், குறைந்த அளவு 
வெப்பத்தைக் காட்டும் வெப்பமானிகளிலும் இது பயன்படுத்தப் 
படுகின்றது. எத்திலீன் டை எத்தில் ஈதர், குளோரோபார்ம், 
குளோரால். போன்ற முக்கியமான அங்ககச் சேர்மங்களைத் 
தயாரிப்பதிலும் இது பயன்படுகிறது 

மெத்தில் கலந்த சாரயம் (Methylated spirit) 

ஆல்கஹாலப் பருகுவதற்குப் பயனற்றதாகச் செய்வதற்கு அதனுடன் பியூஸல் எண்ணெய், மெத்தில் ஆல்கஹால், பிரிடீன் (pyridine), urg Geir ஹைடிரோ கார்பன்கள் முதலியவற்றைச் சேர்க்கவேண்டும். இதனை மெத்தில் கலந்த சாராயம் என
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அழைக்கின்றோம். இதில் 90% எத்தில் ஆல்கஹாலும், 5-10% 
சுத்தப் படுத்தப் படாத மரச் சாராயம், சிறிதளவு பிரிடீன், 

பாரபின் ஹைடிரோ கார்பன்கள் முதலியனவும் கலந்திருக்கும். 

Boer aris ஆல்கஹால் (Power alcohol) 

தற்காலத்தில் எத்தில் ஆல்கஹால் பெட்ரோல், பென்னின் 

அல்லது டெட்ராலின் ஆகியவற்றோடு கலந்து தரல் இயக் 

திரங்களை இயக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது. இ த் திரவத்தைத் 

திறன் வாய்ந்த ஆல்கஹால் என அழைக்கிறோம். இந்தியாவில் 

பெட்ரோல் எண்டெய். கிடைப்பது அரிதரக இருப்பதாலும், 

மொலாஸல் கிடைப்பது எளிதாக இருப்பதாலும் திறள் வாய்ந்த 

ஆல்கஹால் அதிக அளவில் தயரரிக்கப்படுறது. பிரான்ஸ், 

ஜெர்மனி போன்ற காடுகளில் பெட்ரோலுடன் சுமார் 80% திறன் 

வாய்ந்த ஆல்கஹாலைச் சேர்க்கிறார்கள். மெத்தில் கலந்த 

சாராயத்தைவிடத் தனி ஆல்கஹால் பெட்ரோலோரடு நன்றாகக் 

கலக்கின்றது. தனி | anemia பயன்படுத்துவது இலாபகர 

மான தொழில் அன்று. ஆதலால் பெட்ரோலுடன் மெத்தில் 

கலந்த சாராயம் பென்ஸீன் அல்லது டெட்ராலினைக் கலந்தால் 

பெட்ரோலானது மெத்தில் கலக்த சாராயத்தோடு கன்கு கலந்து 

விடுகிறது. 

ஆல்கஹாலின் எடையை நிம்ணயி த்தல் 

நீரில் சரைந்துள்ள ஆல்கஹாலின் அளவை அறிந்துகொள்ள 

அதனுடைய ஒப்பு அடர்த்தியைக் கணக்கிட்டுப் பின் அதனை ஆல்க 

ஹால்களின் ஒப்பு அடர்த்திகளையும், சதவிகித இயைபுகளையும் 

கொண்டுள்ள அட்டவணை யோடு ஒப்பிட்டு ஆல்கஹால்களின் 

எடையை நிர்ணயிக்கவேண்டும். பிராந்தி, விஸ்கி, பீர் போன்ற 

பானங்களில் சுமார் 800 க.செ.மீ. அளந்து அதனை ஒரு காய்ச்சி 

வடித்தல் குடுவையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர்க் 

குடுவையுடன் ஒரு ரீண்ட ஆற்று கலத்தை இணைத்துச் சுமார் 
700 க.செ.மீ, ரணி ஆவியாகி வெளிவரும் வரை அதனைக் 

காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். வெளி வரத திரவமானது 800 க.செ.மீ. 

பானத்திலுள்ள ஆல்கஹால் முழுவதையும் கொண்டிருக்கும். 
இதன் கன அளவு 800 க.செ.மீ. ஆகும் வரை இதனுடன் தேவை 

யான நீரைக் கலந்து அதனுடைய ஒப்பு அடர்த்தியைக் கணக்கிட 

வேண்டும். பின்னர் இதனை ஆல்கஹால்களின் ஒப்பு அடர்த்தி, 

அவற்றின் சதவிகித இயைபு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள. 

அட்டவணையோடு ஒப்பிட்டுப் பானத்திலுள்ள ஆல்கஹாலின் 

சதவிகித இயைபைக் கணக்கிடவேண்டும்,
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புரே£யில் DVS ஹால்கள் 

இவற்றில் புரோபில் ஆல்கஹால், ஐசோ புரோபில் ஆல்க 

ஹால் ஆகிய இரண்டு ஐசோமெர்கள் உண்டு, 

1[ரேோரபில் ஆல்கஹால் 

இது பியூசல் எண்ணெய்யில் அதிக அளவு காணப்படிகிறது. 
பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் இதளைப் பெறலாம். 
புரோபில் அயோடைடை ஈரம் கலந்த வெள்ளி ஆக்ஸைடோடு 
சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் 11-புரோபில் அயோடைடு 
உண்டாகிறது. 

CH,—CH,—CH,1I+ AgOH —-~> CH,.CH..CH,OH 

+Agl 

மணத்திலும், சுவையிலும் எத்தில் ஆல்கஹாலை ஒத்திருக்கும். 
இஃது ஓர் நிறமற்ற திரவமாகும். ஓரிணை ஆல்கஹால்களின் 
எல்லாக் கிரியைகளையும் கொடுக்கின்றது. கரைப்பாஞகைப் 
பயன்படுகிறது. 

ஐசேபுரேயில் ஆல்கஹால் 

அசெட்டோனைச் சோடியம், பாதரசக் கலவையோடும் 
நீரோடும் சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்திலை ஐசேோ 
புரோபில் ஆல்கஹால் உண்டாகிறது. 

மே-டேமே. நு] ரூ. ஙுு- ரு, 
1 

௦ 

அசெட்டோனைப் போன்ற மணத்துடன் கூடிய நிறமற்ற 
திரவமாகும். இஃது ஈரிணை ஆல்கஹாலின் எல்லாக் கிரியை 
களையும் தருகின்றது. வாசனைத் திரவியங்கள், அசெட்டோன் 
போன்றவை தயாரிக்கச் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. 

பிரூட்டைல் ஆல்கஹால்கள் 

இவற்றில் நான்கு ஐசோமெர்கள் உள்ளன. 
CH,;—CH,—CH,—CH.—OH = n-19 yt mia ஆல்கஹால் 
CH,—CH,—CHOH—CH, ஈரிணனை பியூட்டைல் ஆல்கஹால் 
(கேம் ௫,0௦1 ஜஐலோ பியூட்டைல் ஆல்கஹால் 
(CHs);—C—OH (ote Sar பியூட்டைல் ஆல்கஹால் 

இதில் 1டீபியூடைல் ஆல்கஹால் மட்டுமே முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது. தானியங்கள், உருளைக்கிழங்கு, மொலாஸஸ் ஆகிய
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வற்றைச் சில பாக்டீரியாக்களுடன் சேர்த்து கொதித்தலுக்கு 
உட்படுத்துவன் மூலம் இவ்வால்கஹால்களைத் தயாரிக்கலாம். 
இதன் மூலம் பியூட்டைல் ஆல்கஹறால், அசெட்டோன், எத்தில் 
ஆல்கஹால் ஆகியவை கலந்த கலவை உண்டாகிறது, இக் 
கலவையைப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் 
மூலம் பியூட்டைல் ஆல்கஹாலைத் தயாரிக்கலாம். 

இது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். இதன் கொதிநிலை 117“0. 
வீரைவில் உலர்ந்துவிடும், பெயிண்ட், வார்னிஷ் போன்ற 
வற்றைத் தயாரிப்பதில் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன் படுகிறது. 

மெத்தில், எத்தில் ஆகியவற்றிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் 

  

  

மெத்தில் | எத்தில் 
சோதனை ‘ ae : ae : ஆல்கஹால் | ஆல்கஹால் 

7. கொதிநிலை 6௪0 | 7௪௦ 

2. ரூரோமிக் அமிலத்துடன்| கார்பன் டை அஸிட்டிக் 
“ஆக்ஸிகரணம் ஆக்ஸைடும், அமிலம் 

நீரும் உண்டா உண்டாகிறது 
கின்றன 

9. சேலிஸிலிக் அமிலத்துட | மெத்தில் சேலி | மணமழ்றது 
னும், கந்தகாமிலத்துடனும் | ஸிலேட்டின் 
சூடுபடுத்துதல் இனிய மணம் 

ம். சோடியம் அசெடேட்டுடட மணமற்றது எத்தில் OF 
னும், அடர்கந்தகாமிலத் டேட்டின் 
துடனும் சூடுபடுத்துதல் இனிய மணம் 

5. அயோடினஜோடும், காரத்| மணமற்றது அவற்றிற்கே 
தோடும் இலேசாகச் சூடு உரித்தான 

படுத்துதல் மணத்துடன் 
கூடிய மஞ்சள் 
நிறப்படிகங் 
களைக் கொண்ட 
அயோடோ 
பார்ம்      



12. ஈதர்கள் (002) 

இரண்டு ஆல்கைல் பிரிவுகளோடு இணைக்கப்பட்ட --0-- 
என்ற அமைப்பைக் கொண்ட சேர்மங்கஞக்கு ஈதர்கள் எனப் 
பெயர். நீர் மூலக்கூற்றிலுள்ள ஹைடிரஜன் அணுக்களை ஆல்கைல் 
மூலங்களால் பிரதியீடு செய்வதன் மூலம் உண்டான சேர்மங் 

களாக ஈதர்களைக் கொள்ளலாம். ் 

H—O-H R—O—R 

ஆக்ஸிஜன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்ட ஆல்கைல் மூலங்கள் 
ஒரே மாதிரியாகவோ, வேறு மாதிரியாகவோ இருக்க 
லாம். அவை ஒரே மாதிரியானவையாக இருந்தால் அவற்றை 
எளிய ஈதர்கள் என அழைக்கின்றோம். 

(உ-ம்): டை மெத்தில் mst CH,—-O—CH,. mallee 
அணனுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆல்கைல் மூலங்கள் வேறாக 
இழுப்பின், அவற்றினைக் கைப்பு ஈதர்கள் என அழைக்கிறோம். 
(உ.ம்): மெத்தில் எத்தில் ஈதர் CH,—O--C,H,. இவற்றின் 
பொதுவான வாய்பாடு ஹே, 20. 

ஞஷசேமேரி௫ம் 

ஆல்கஹால்களோடு ஈதர்கள் சிறப்புப் பிரிவு ஐசோமெரிசத் 
தைக் காட்டுகின்றன. (உ-ம்): டை மெத்தில் ஈதரும், எத்தில் 
ஆல்கஹாலும் ஈதர்கள் மெட்டாமெரிசம் என்ற ஒருவகை ஐசோ 
மெரிசத்தையும் காட்டுகின்றன. இவற்றில் இரண்டு ஈதர்கள் 
ஒரே மூலக்கூறு வாய்பாட்டைக் கொண்டிருப்பினும், அவற்றோடு 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆல்கைல் லங்கள் வெவ்வேறானவை 
பாக இருக்கும். (௨-ம்); டை எத்தில் ஈதர் சே... 

CH, 

CH, 

Que Hd gGer Cord mer CH,—-O—CH
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கீட்டோன்கள், ஈரிணைமுவ்விக ஆல்கஹால்கள், ஈரிணை 

முவ்விணை அமின்கள், எஸ்டர்கள், ஈதர்கள் ஆகியவை இவ்வகை 

ஐசோமெரிசத்தைக் காட்டுகின்றன. 

பே௱தூவரகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

(1) ஆல்கஹாலுடன் அடர் கந்தகாமிலத்தைச் சேர்ப்பதன் 

மூலம் ஆல்சஹாலிலுள்ள நீர் நீக்கப்பட்டு ஈதர்கள் உண்டா 

கின்றன. 

சே, வோ, 0-ம்; 
சத்தில் ஆல்கஹால் டை எத்தில் ஈதர் 

(2) சுமார் 420“0-200“0-க்குச் சூடு படுத்தப்பட்ட அலுமினியம் 

ஆக்ஸைடின் மீது ஆல்கறறால் ஆவியைச் செலுத்தினால் ஈதர் 

உண்டாகிறது. இம்முறை ஈரிண,  முவ்வினை ஆல்கஹால் 

களுக்குப் பொருந்தாது, இவ்வால்கஹால்கள் ஒலிபின்களைத் 

தருகின்றன. 

2C,H,OH ---> C,H;--O—C,H;+H.O0 

(2) சோடியம் ஆல்கஹாலேட்டுடன் ஆல்கைல் ஹேலைடுகளைக் 
கிரியை புமியக் செய்தால் ஈதர்கள் உண்டாகின்றன. இதற்கு 

வில்லியம்சன் முறை (94/1111200800*5 ஹா ௦515) எனப்பெயர், 

சேடு ட 14; 5 சேம், மா 

வெவ்வேறு ஆல்கைல் ஜஹேரலைமுகளைப் பயன்படுத்தினால் 

கலப்பு ஈதர்கள் உண்டாகின்றன. 

1,004 1. ப். ௮ பே 0 பேபி அர 

(4) ஆல்கைல் ஹேலைடுககை உலர்ந்த வெள்ளி ஆக்ளைடுடன் 
சேர்த்துச் சூடு படுத்தினால் ஈதர்கள் உண்டாகின்றன. 

2C,H,I-+-Ag,0 —> C.H,—O—C.H, +2Agl 

Game இரன்டு ஆல்கைல் ஹேலைடுகளை எடுத்துக்கொண் 

டால் கலப்பு எதர்கள் உண்டாகின்றன. 

0பரதுவான பண்புகள் 

பேனத்கப் பண்புகள் 

மெத்தில் ஈதரும், டை மெத்தில் ஈதரும் வாயுக்களாகும். 

மற்றவ இனிய மணத்துடன் கூடிய ஒரு இிறமற்ற திரவமாகும். 
நீரில் சரையாது. ஆனால் பென்சீன், குளோரோபார்ம் முதலிய



128 கரிம வேதியியல்--துணைப்பாடம் 

வற்றில் எளிதில் கரையும் தன்ம கிடையாது, இவை நீரைவிட 
இலேசானவை. மூலக்கூறு எடை அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒப்பு 

அடர்த்திகளும், கொதிகிலைகளம் அதிகரிக்கின்றன. 

இரசுயனப் பஷ்டுகள் 

ஈதர்கள் மந்தமானவை. இவை நீர்த்த அமிலங்கள், காரங்கள், 

சோடியம் போன்ற வீரியமிக்க உலோகங்கள், ஆக்ஸிகரணிகள், 

குறைப்பான்௧கள் போன்றவற்றுடன் கிரியை புரிவது கிடையாது. 

காற்று அல்லது ஓஸோலுடன் இவை பெராக்லஸைடுகளை 
உண்டாக்குகின்றன. 

(62112,0-(91- (2, O —> 0] 

வீரியமிக்க அமிலங்களோடு ஆக்ஸோனியம் உப்புகளைத் 
தருகின்றன. 

H 

Cl 
(CoH;),0+HC! —> (C,H,).0 

சூடான பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்ந்து 
ஆல்கைல் குளோரைடுகளைத் தருகின்றது. 

C.H,—O—C.H; —> 2C.H,Cl+-POCi,CI—PC],—Cl 

குலிர்ந்த ஹைட்ரியாடிக் அமிலத்துடன் கிரியை புரிவதால் 
ஆல்கைல் அயோடைடுகஞூம், ஆல்கஹால்களும் உண்டாகின்றன. 

C,H;—O—C,H;+HI —> C,H,1+C,H,0H 

அதிக அளவு வெப்பத்தில் அதிக அளவு ஷைம்ரியாடிக் 
அமிலத்துடன் சேர்ந்து ஆல்கைல் அடோடைடைத் தருகின்றது. 

C,.H;—O—C.H,;+2HI —-> CH;1+C,H,I+H.O 

ஈதர்களின் அமைப்பை ிலை காட்டுவதற்கு இக்கிரியை பயன் 
படுகிறது. ஈதர்களை அடர் கந்தகரமிலத்துடன் சேர்த்துக் கிரியை 
புரியச் செய்தால், அவை ஆல்கஹால்களாகவும் ஆல்கைல் ஹைடி 
ஐன் சல்பேட்டாகவும் சிறைக்கப்படுகிள்றன. 

C.H;—O—C.H,+-H.HSO, —> C,H,OH 
+C,H,HSO, 

«550 sar (Ethyl ether) 

இஃது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய் ஈதராகும். எத்தில் 
ஆல்கஹாலை அடர் கந்தகாமிலத்துடன் சுமார் 740₹0 வெப்பத்தில்
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கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் இவ்வீதரானது சோதனைச் 
சாலையிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் அதிக அளவீல் தயாரிக்கப் 

படுகிறது. எத்தில் ஆல்கஹாலானது அடர் கந்தகாமிலத்துடன் 
சேர்ந்து எத்தில் ஹைடிரஜன் சல்பேட்டைத் தருகின்றது. இஃது 
அதிக அளவு ஆல்கஹாலோடு சேர்ந்து ஈதரைக் தருகின்றது. 

C,H;,0OH+H.HSO, —> C.H,;HSO,+H,0 
  

ய] HSO7+H | OC,H® —-> C,H,—O—C,H; 

+H,SO,4 

இக்கிரியையில் கந்தகாமிலம் உண்டாகிறது. இது கிரியையில் 
ஈடுபடுவதில்லை. இவ்விதமாகச் சிறிதளவு கந்தகாமிலத்தின் ௨. தவி 

யால் அதிக அளவு ஆல்கஹாலை ஈதராக மாற்றிவீட முடிகிறது. 

இம்முறைக்கு வில்லியம்சன் முறை என்று பெயர். ஆனால் 

கிரியையின்போது உண்டாகும் நீரானது கந்தகாமிலத்தை நீர்த்த 

கந்தகாமிலமாக மாற்றுகிறது. கந்தகாமிலத்தின் ஒரு பகுதி 
குறைத்தலுக்கு உட்படுகிறது. இக்கிரியையில் ஒரு கீரகற்றியைச் 

(dehydrating agent) சேர்ப்பதன் மூலம் கிரியையைத் தொடர்ச்சி 

யாக நிகழச் செய்யலாம், (உ-ம்) பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம். 

  

  

படம் 30, 

1, ல்கஹால். 2. ஆல்கஹால் 4 ௮டர் கந்தகாமிலம், 

& கீண்ட இலிபிக் ஆற்றுகலம், சீ, உலற கலவை, 

இரு துளை அடைப்பானால் அடைக்கப்பட்ட ஒரு காய்ச்சி 
வடித்தல் குடுவையை இலீபிக் ஆற்று கலத்தின் வழியாக ஒரு 
வடிக்கும் குடுவையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு துளையின் 

வழியாக ஒரு சொட்டவீடும் புளலையும்,. மற்றோரு துளையின் 
9
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வழியாக ஒரு வெப்ப மானியையும் செருகவேண்டும். வடிக்கும் குடு 
வையில் பக்கக் மூழாயைஐர் இரப்பர்க் குழாயோடு இணைத்துக் 
குழாயினது தரையில் விழும் வண்ணம் விடப்படுகிறது. 100 
௧.செ.மீ. ஆல்கஹாலைக் காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் எடுத்துக் 
கொண்டு அதனுடன் 100 ௧.செ.மி. ஆல்கஹாலைச் கிறிது சிறிதாகச் 
சேர்க்கவேண்டும். கந்தகாமிலந்தைச் சேர்க்கும்பொழுது GO 
வையை நன்றாகக் குளிரர் செய்யவேண்டும். பின் குடுவையை 
eb மண் தட்டின்மீது வைத்துச் சூடு படுத்தவேண்டும். 
*தரானது சுமார் 1400 வெப்பத்தில் ஆவியாகி வெளி வருகிறது. 
rat வெளியாவதற்கேற்ப அதனுடன் ஆல்கஹால் சேர்க்கப் 
படுகிறது. வடிந்த திரவத்திலுள்ள சல்பியூரஸ் அமிலத்தை 
ீக்குவதற்குத் திரவத்தை நீர்த்த சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு 
கரைசலில் கழுவவேண்டும், பின்னர் ஈதர் பிரிவை மட்டும் 
அகற்றி அதனுடன் 89% சால்சியம் குளோரைடைச் சேர்த்துக் 
குலுக்குவதன் மூலம் ஆல்கஹாலை அகற்றவேண்டும். பின்னர் 
ஈதரை நீரற்ற கால்சியம் குளோரைடில் உலர்த்திப் பின் 
காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். கடைசியாக ஈதரிலுள்ள ஆல்க 
ஹாலையும் நீரையும் அகற்றுவதற்கு அதனுடன் சோடிய 
உலோகத்தைச் சேர்த்துப் பின் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் 
தூய்மைப் படுத்தவேண்டும், 

LW Lp as sir 

இலது ஓர் சிரமழ்ற HYULI SD. காரமான சுவையை 
உடையது. நீரைவிட இலேசானது. நீரில் எளிதில் கரையாது. 
ஆல்கஹால், குளோரோபார்ம், பென்சின் போன்ற திரவங்களில் 
எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது, எளிதில் திப்பற்றி எரியும் 
தன்மையுடையது. ஆவி நிலையில் காற்றோடு கலந்து வெடிக்கும் 
தன்மையுடைய கலவைகளை த் திருகின்றது. 

பே, 09-60, சீ, 42110 

ஈதர்களின் பொதுவான கிரியைகளெல்லாம் இதற்கும் 
உன்டு. காற்றுடன் Carri ay வெடிக்கும் சன்மையுடைய பெராக் 
ஸைடைத் தருகின்றது. 

உபயோகங்கள் 

அங்ககச் சேர்மங்கவ அவற்றின் கரைசல்களிலிருந்து பிரிப்ப 
தற்குப் பயன்படும் ஒரு முக்கியமான கரைப்பாஞனுகவும், மயக்க மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது. பெட்ரோலுக்குப் பதிலாகவும் குளிர் சாதனப் பெட்டியிலும் இது பயன்படுகிறது. பல அங்ககச் சேர்மங்களுடன் கிரியையில் ஈடுபடாமல் அவற்றைக் கரைப்ப திற்குப் பயன் படுகிறது.



13. அனங்கக அமிலங்களின் எஸ்டர்கள் 

டை, மெத்தில் சல்பேட்டு 

மெத்தில் ஆல்கஹாலை அடர் கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்துச் 

சூடு படுத்தினால் மெத்தில் ஹைடிர ஐன் சல்பேட்டூ உண்டாகிறது. 

இதனைக் குறைந்த அழுத்தத்தில் காய்ச்சி வடித்தால் டைமெத்தில் 
சல்பேட்டு உண்டாகிறது, 

  

0 | OH+H|HSO, —> CH,-SHO,+H.0 

  

2CH,-HSO, —> (CH;)oSO, —> H,SO; 

இஃது ஒரு நிறமற்ற மணமற்ற கனமான திரவம் ஆகும். 
கொதிநிலை 1960. இது நீருடன் எளிதில் கலக்காது. விஷத் 

தன்மை வாய்ந்தது. காரங்களோடு சேர்நீது நீராற் சிதைத்த 

லுக்கு உட்படும்பொழுது மெத்தில் ஆல்கஹாலும், காரசல் 

பேட்டும் உண்டாகிறது. 

(CH,;)2.SO,+2NaOH — > 20,011--112,50. 

ஆல்கஹால்கள், அமீன்கள், பீனுல்சள் ஆகியவற்றோடு 

கிரியை புரிந்து அதனதன் மெத்தில் வழிப் பொருள்க&£ச் தரு 

கின்றது. 

R—O |H+CH,—S0, |-cu: —->R-O-0H, 
+CH;-HSO, 

    

  R.NHlHCH,—SO,|—CH, —> RNHCH, 
. +CH,-HSO, 

  

ஆல்கஹால்கள், அமீன்கள், பீனுல்கள் ஆகியவற்றோடு 

மெத்தில் நூலத்தைச் சேர்க்கப் பயன்படுகிறது.
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5HN mptmyt. (Ethyl nitrite) 

C.H;—ONO «390 ydsanrQwse Crry.wh molenge 
டுடனும், அடர்கந்தக அமிலத்துடனும் சேர்த்துக் காய்ச்சி 
வடி.தீதல் முலம் எத்தில் கைட்ரைட்டு உண்டாகிறது. 

C.H, 
  
OH-H [No. — > C,.H;,ONO+H,.0O 

  

சாதாரண வெப்ப நிலையில் இஃது ஒரு வாயு குறைந்த அளவு 
வெப்பத்தில் ஆப்பிளப்போன்ற மணத்துடன் கூடிய நஇறமற்ற 
திரவமாகும். கொதிநிலை 17”0. நிகில் கரையம் தன்மையுடையது. 
காரத்துடன் சேர்ந்து எத்தில் ஆல்கஹாலாகவும், கார நைட்ரைட் 
டாகவும் சிதைவுறுகிறது. 

C,H;0NO-+ KOH —5 C,H;0H-+KNO, 

வெள்ளியம், அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் 
சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினல் எத்தில் ஆல்க 
ஹாலையும், ஹைடிராக்ஸைல் அமீனையும் தருகின்றது. 

C.H,ONO-+[4H] —> C;H;,0OH+NH.OH 

இருதய கோய்களையும், ஆஸ்துமாவையும் குணப்படுத்த 
உதவும் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. அங்ககச் சேர்மங்களை த் 
தியாரிப்பதற்குத் தேவையான நைட்ரஸ் அமிலத்தைத் தரு 
கின்றது. 

தைட்போ மீதேன் (10௦ ௦1420௦) 

மெத்தில் அயோடைடை வெள்ளி கைட்ரேட்டுடன் சேர்த்துக் 
காய்ச்சி வடித்தால் இச் சேர்மம் கிடைக்கிறது, 

எளிதில் திப்பற்றாத நிறமற்ற இனிய மணத்துடன் கூடிய 
திரவமாகும். நீரில் கரையும் தன்மை கிடையாது. 

ஆல்கைல் கைட்ரைட்டுகளைப் போல் காரங்கஞூடன் நீராற் 
கிலதத்தலுக்கு உட்படாமல் அவற்றுடன் உப்புகளை உண்டாக்கு கிறது மே,-31031௨. வெள்ளீயம், ஹைடிரோ குளோரிச . 
அமிலம் அசியவற்றான் தறைத்கால் Cy RAR வரின் உண்டா 

CH,NO.+ (6H — > CH,.NH,+2H.O 

எண்ணெய்கள், கொழுப்புகள், செல்லுலோஸ், ஷெல்லாக், 
அரப்பர் முதலியவற்றிற்குச் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன் 
படுகிறது.
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னத்தில் நைட்ரைட்டு, நைட்ரோ ஈதேன் ஆகியவற்றின் அமைப்பு 

நைட்ரோ ஈதேனைக் குறைத்தால் ஆல்கைல் மூலத்திலுள்ள 

கார்பன் அணுவோடு கேரடியாக இண்க்கப்பட்ட கைட்ரஜன் 

அணுவைக்கொண்ட எத்தில் அமீனைத் தருகிறது. இதன் 

அமைப்பை - பா;-110.-ஆககீ கொள்ளலாம், ளத்தில் 

கைட்ரைட்டானது நீராற் சிதைத்தலுக்கு உட்படும்பொழுது 

ஏத்தில் அல்கஹாலையும், கைட்ரஸ் அமிலதீதையும் தருகின்றது. 

இதிலிருந்து நைட்ரஜன் அணுவானநு அஆல்கைல் மூலக்தோடு 

சகேரடியாக இளைக்கப்படவில்லை யெனக் தெரிகிறது. இத 

மிண்டும் குறைத்தால் சத்தில் ஆல்கஹால், ஹைடிராக்ளைல் 

அமீன் அல்லது அம்மோனியா உண்டாகிறது, இதன் மூலம் றைட் 

ரஜன் அணுவானதநு ஆல்கைல் மூலந்தோடு நேரடியாக இணைக்கப் 

படவில்லையென அறிகிறோம். எனவே, இகன் அமைப்பை 

ஊனி. --0-.110-ஆகக் கொள்ளலாம். 

ளத்தில் நைட்ரைப்டு, நைட்ரோ தேன் ஆகியவற்றிற் 

விடையே உன்ன வேறூபஈடுகள் 

  

எத்தில் கைட்ரைட்டு நைட்ரோ ஈதேன் 

  

எளிதில் ஆவியாகக்கூடியது.। எளிதில் ஆவியாகாது. கொதி 

கொதிநிலை 17°C. Ae 113°C. 

காரங்களால் எத்தில் ஆல்க சிதைக்கப்படுவதற்குப் பதி 

ஹாலாகவும் நகைட்ரைட்டாக | லாக உப்பை உண்டாக்குகிறது. 

வம் சிதைக்கப்படுகிறது. 

இவெள்ளீயம் - ஹைடிரோ வெள்ளீயம் - ஹைடிரோ 

குளோரிக் அமிலத்தால் எத் | குளோரிக் அமிலத்தால் எத்தில் 

தில் ஆல்கஹால் ஹைறடிராக் | அமீஞகக் குறைக்கப்படுகிறது. 

சில் அமீன் அல்லது அம்மோ 

னியாவாகக் குறைக்கப்படு 

கிறது.   
  

ஆல்கைல் சயனைடுகன் 

இவை நீராற் சிதைவுறும்போது அமிலங்களை த் தருகின்றன. 

இவற்றிற்கு அமில நைட்ரைல்கள் (8௦10 11111165) என்ற பெயரும் 
உண்டு, (௨-ம்): மெத்தில் சயனைடானது நீராற் சிதைவுறும்



134 கரிம வேதியியல்--துனைப்பாடம் 

போது அசெட்டிக் அமிலத்தைத் தருகின்றது. இதற்கு 
அசெட்டோ நைட்ரைல் என ஒரு பெயர், 

பொதூவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

2, ஆல்கைல் ஹேலைடுகளை ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட 

பொட்டாசியம் சயணடோடு சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் 
இச்சேர்மங்களைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,1+KCN — > CH,CN+KI 

2 அமைடுகளைாப் பாஸ்வரஸ் பென்டாச்ஸைடுகளோடு 
சேர்த்துச் சூடு படுத்திஷல் ஆல்கைல் சயளைடுகள் உண்டா 
கின்றன. 

P20, 
CH,.CO.NH, ——~---> CH, CN 

Hy 

5: பாஸ்வரஸ் பென்டாக்லைடால் ஆல்டாக்லைல்களி 
லுள்ள ரை அகற்றினால் அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டு, ஆல்கைல் 
சயனைடு ஆகியவை உண்டாகின்் றன. 

P.O, 
CH,—CH=NOH ——> CH,CN 

2 

பண்புகள் 

பெனளதீகம் 

ஈதரைப் போன்ற மணமுடைய ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். 
அதிகக் கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டவை. திடப்பொருள்களாக 
இருக்கின்றன. ஹைடிரஜன் சயனைடைவிட மிகக் குறைந்த விஷத் 
தன்மை வாய்ந்தது. 

இரசாயனம் 

அமிலங்கள், காரங்கள் ஆகியவற்றோடு சேர்ந்து கீராற் சிதை 
வுறும்போது எண்ணிக்கையில் எடுத்துக்கொண்ட சயனைடைப் 
போன்ற கார்பன் அணுக்களைக்கொண்ட அமிலம் தயாராகிறது. 
இக்கிரியையில் அமைடு இடைநிலச் சேர்மமாக உண்டாகிறது, 

  

CH,CN+H,0 —> CH,.CO. 
  
NH, +H Jou ~> 

CH, COOH+NH,
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இவற்றை ஐசோ ஸைட்ரைல்கள் அல்லது கார்பைல் 
அமீன்கள் என அழைக்கலாம். 

துயாமிக்றாம் கரறைகள் 

7, வெள்ளி சயனைடோடு ஆல்கைல் ஹேலைநுகளைச் 

சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்தால் ஆல்கைல் ஐசோசயனைடிகள் 

உண்டாகின்றன. 

CH,,1--AgCN —> CH;NC-: Agl 

2. giro அமின்களை ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட் 

டாசியம் ஸைடிராக்ஸைடோடும், குளோரோபாரத்தோடும் 

சேர்த்துச் சூடு படுத்தினல் ஐசோ சயனைடுகள் உண்டாகின்றன. 

ரெ, CHCl,+8KOH —> CH,;NC+8KCl 
+38H,O 

டுபாதுவான பண்புகள் 

பெனத்கம் 

இவை துர்காற்றமுள்ள எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய நிறமற்ற 

திரவங்களாகும். நீரில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது. 

விஷத்தன்மை வாய்ந்தது. 

Qy sw wisr ro 

7. காரங்களால் சிதைவுறும் தன்மை கிடையாது. நீர்த்த 

அமிலங்களால் ஓரிணை அமீன்களாகவும், பார்மிக் அமிலமாகவும் 

கிதைவுறுகிறது. 
15 

C+ 

ணை... 

OH 
—-+> CH,.NH, +HCOOH 

OH 
CH,—N— 

  

  
2. பிறவிநிலை ஹைடிரஜனால் குறைக்கப்படும்பொழுது 

ஈரிணை அமீன்கள் உண்டாகின்றன. 

CH,.N.C+[4H] —> CH,.NH.CHs 
டை மெத்தில் அமீன் 

சயனைடுகள், ஓசோசயனைடுகள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு 

இவை நீராற் சிதைவுறும்போது ஆல்கைல் மூலத்தின் 
தார்பன் அணுவோடு கேரடியாக இணைக்கப்பட்ட —COOH
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பிரிவிளக் கொண்ட ௮மிலமாகும். ஆல்கைல் மூலத்தோடு நேரடி 
யாக இணைக்கப்படாத நைட்ரஜன் அம்மோனியாவாக அகற்றப் 
படுகிறது. எனவே, ஆல்கைல் ஈயனைடுகளில் கார்பன் அணு 
உானது மற்றொரு கார்பன் அணுவோடு நேரடியாக இணைக்கப் 
பட்டிருக்கவேண்டும். எனவே, சயனைடுகளின் அமைப்பை 
0-1 ஆகக் கொள்ளவேன்ழும். இவ்வமைப்பைச் சயனை டைக் 
குறைப்பதால் உண்டாகும் ஓரிணை அமீனின் மூலம் நிலை காட்ட 
லாம். 

R—C—N+ [4H] —> R—CH.—NH, 

ஐசோ சயகடுகளை நீர்த்த அமிலங்களோடு கிதைவுறச் 
செய்தால் ஓரி அமீன்களும், பார்மிக் அமிலமும் உண்டாகிறது. 
கார்பன் அணுவானது பார்மிக் அமிலமாக அகற்றப்படுகிறது. 
ஒரிணை அமீன்களில் கைட்ரஜனானது நேரடியாக ஆல்கைல் 
மூலத்தின் கார்பன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், 
சயனைடிலும் நைட்ரஜன் அணுவானது ஆல்கைல் மூலத்தின் 
கார்பன் அணுவோடு நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். 
எனவே, ஐசோ சயனைடின் அமைப்பை -- 3--0-ஆகக் 
கொள்ளவேண்டும். ஐசோ suds Qala பிறவிநிலை ஹைடி 
ரஜனல் குறைப்பதால் உண்டாகும் ஈரிணை அமீன்களால் இதன் 
அமைப்பு மேலும் நிலை நாட்டப்படுகிறது. 

R—N=C+ [4H] —> R.NH—CH,



நக, அழின்கள் (10௨) 

அம்மோனியாவில் உள்ள றைறடிரலன் அ௮ணுக்ககா ஆல்கைல் 

. மூலங்களால் பதிலீடு செய்வறன் மூலம் உண்டாகும் சேர்மங்கள் 

அமீன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.  அம்மோனியாவில் 
உள்ள ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவை மட்டும் இடப்பெயர்ச்சி 

செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் அமின்களை ஒரிணை அமீன்கள் 

11, எனவும், இரண்டு ஹைடிரஜன் அணுக்களை இடப் 
பெயர்ச்சி செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் அமினை ஈரிணை அமீன் 
௩ம் எனவும், மூன்று ஹைடிரஜன் தளை இடப்பெயர்ச்சி 
செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் அமீன்ககா முவ்வீணை அமீன்கள் 

R,NH எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இதேபோல் அம்மோ 
னியம் மூலத்திலுள்ள கான்கு ஹைடிரஜன் அணுக்களை ஆல்கைல் 

மூலங்களால் பதிலீடு செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் சேர்மங்களை 

மான்கிணை சேர்மங்கள் அல்லது நான்கு ஆல்கைல் மூலங்களைக் 
கொண்ட அம்மோனியம் சேர்மங்கள் உண்டாகின்றன. (உ-ம்): 

(பேரா டெட்ரா மெத்தில் அம்மோனியம் அயோடைடு. 

சரிணை முவ்விணை அமீன்களில் நைட்ரஜன் அணுவோடு 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆல்கைல் மூலங்கள் ஒரே மாதிரி 
யாகவோ வேறுபட்டோ காணப்படும். ஒரே இனத்தைச் 

சேர்ந்தவையாக இருந்தால் சாதாரண அமீன்கள் எனவும், வேறு 

இனத்தைச் சேர்ந்தவையாக இருந்தால் கலப்பு அமீன்கள் 
எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

(பெ) 1411 டைமெத்தில் அமீன் இஃது ஒரு: 
சாதாரண அமீன் 

CH; 
SNH மெத்தில் எத்தில் அமீனனது ஒரு கலப்பு 

02115 அமீனாகும்
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பொதுவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

(அ) ஓமிணை அமீன்களேத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

1. வெள்ளீயம், ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலம் ஆகிய 

குறைப்பான்௧களால் நைட்ரோ ஹைடிரோ கார்பன்களைக் குறைத் 

கால் ஓரிண அமீன் உண்டாகிறது. 

CH;.NO., பப் போரு, ம். 

2, ஆல்கைல் சயனைடுடன் சோடியத்தையும் ஆல்கஹாலையும் 
சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலமும் இதனைத் 
தயாரிக்கலாம். இதற்கு மென்டியல் முறை எனப் பெயர். 

CH,CN+{4H] —> CH,—CH,—NH, 

9. வெள்ளியம், ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலம் ஆகிய 
வற்றால் ஆல்டாக்ஸைம்களைக் குறைத்தால் எத்தில் அமீன் 
உண்டாகிறது, 

CH,—CH=NOH-+ [4H] —> CH,—CH,—NH,+H.0O 
அசெட்டால் டாக்ஸைம் எத்தில் அமீன் 

4. ஐசோ சயனைடுகளை நீர்த்த அமிலங்களால் நீராற் 
சிதைவுறச் செய்வதன் மூலம் ஓரிணை அமீன்களைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,;.NC+2H,O —> CH,;.NH.+HCOOH 

8. ஐசோ சயனேட்டுகளை நீரில் கரைக்கப்பட்ட காரக் 

கரைசலுடன் சிதைவூறச் செய்வதன் மூலம் ஓரிணை அமீன்கள் 

தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

CH,.NCO+H,0 —> CH,—NH,+HCOOH 

மெத்தில் ஐசோ சயனேட்டு (00..1100), மெத்தில் அமீன், 
பார்மிக அமிலம் ஆகியவற்றைத் தருகின்றது. 

8. திறந்த சங்கிலிக் தொடர்பு போன்ற அமைப்புடைய 

ஓரிணை அமின்களைத் தயாரிப்பதற்கு ஹோப்மான் கிரியையே 
(08208 ர௦௨௦1101) சிறந்ததாகும். அமைடைப் புரோமிலோடும் 
காரத்தோடும் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் ஓரிணை 

அமீன்கள் உண்டாகின்றன. 

CH,—CO—NH,+Br.+4KOH —> CH,;NH,+2KBr 
அஸிட்டமைடு மெத்தில் அமீன் 

+K,CO;+2H20 

புரோமினானது அஸிட்டமைடுடன் சேர்ந்து புரோமோ 
அஸிட்டமைடைத் தருகின்றது. இவ்வஸிட்டமைடானது காரத் 
துடன் கிரியை புரியும்பொழுது மூலக்கூற்றிலுள்ள அணுக்
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களுக்குள் இடமாற்றம் ஏற்படுத்துவதுடன் ஒரு ஹைடிரஜன் 
புரோமைடு மூலக்கூறும் வெளியேறி விடுகிறது. இதனால் 

மெத்தில் ஐசோசயனேட்டு உண்டாகிறது. இவ்விதம் தயாரிக்கப் 

பட்ட ஐசோசயனேட்டானது காரத்துடன் சேர்ந்து மெத்தில் 

அமீனாகச் சிதைவுறுகிறது. 

, KOH 
CH,-.CO.NH.-+ Br, —> CH,.CONHBr ——> 

2KOH 
K,CO,+CH,.NH, ———~> CH,.N.CO 

இக்கிரியையின் மூலம் உண்டான ஓரிணை அமீனானது 

எடுத்துக்கொண்ட அமைப்பைக் காட்டிலும் ஒரு கார்பன் 

அணுவைக் குறைவாகக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே, ஓரியல் 

புள்ள வரிசையில் மேலிருந்து கீழிறங்கப் (descending of 

homologus series) பயன்படுகிறது. 

7. GatifussScr agony (Gabriel’s method) 

பொட்டாசியம் தேலிமைடை ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுடன் 

கிரியை புரியச் செய்தால் ஆல்கைல் தேலிமைடுகள் உண்டா 

கின்றன. இவற்றை ஹைடிரோகுளோரிக் அமிலத்தால் சிதை 

வறச் செய்தால் ஓரிணை அமீன்கள் உண்டாகின்றன. 

06. co 
NK*+RI— NIR+KI 

x . 

Co CO 

பொட்டாசியம் ப்தேலிமைடு 

oe 
Hlo CI JNR+ * ஆ இருமி Cyr 

௦௦ H] OH COOH 
ப்தேலிக அமிலம் 

  

      

(ஆ) ஈரிணை அமீன்களைத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

1, ஓரிணை அமீனைக் கணக்கிடப்பட்ட அளவு ஆல்கைல் 

ஹேலைடுகஞுடன் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் உண் 

டாகும். 

CH,-NH,+CH,I — > (CH;).,NH+HI 

2. P-mslGrrGsrar gadmsd அனிலீளைச் சோடியம் 

ஹைடிராக்ஸைடு காரத்துடன் சேர்த்துச் சிதைவுறச் செய்தால் 

ஈரிணை அமீன்கள் உண்டாகின்றன,
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a= LH 

ond \ N(CH,), +H] OH -—> ON 6) 04(09, NH. 

(இ) முன்விஷோ அமீன் களைத் நயாரிக்கும் முறைகள் 

7. கனாக்கிடப் பட்ட அளவு ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுடன் 

ஓஒரினை அல்லது ஈரி அமின்களைக் கிரியை புரியர் செய்தால் 

மவ்விணை அமீன்கள் உண்டாகின்ற. 

பேவ. 0841-௮ (2 11201 

(பெப் ட பொ பி அபர 

2 கான்கினை அம்மோவியம் ஹைடிராக்ளைடைச் ரூ.௫ 
படுதீதுவன் லம் இவ்வமீனா க் தயாரிக்கலாம். 

(CH )..N-OH —> (CH,},N+-CH,OH 

a 
23 

  

raat கலந்ஐ உலவையைத் தமமசித்தல் 

முத்திரை இடப்பட்ட கூழாயினுள் ஆல்கஹாலில் கரைக்கப் 
பட்ட அம்மோனியம் ஜைடிராக்ளைடையும்; ஆல்கைல் ஹேலைடு 
களையும் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினுல், ஒரிணை, ஈஎரிணை, முவ்வினா 
அமீன்கள், நான்கிணை அம்மோனியம் உப்பு ஆகியவை கலந்த 
கலவை உண்டாகிறத. 

R—X+-NH, —> R.NH,+HX 
R.NH.+RX —> R.NH+HX 
R.NH+RX — > R,N+HX 
R,N+RX —> R,NX 

pita, aft, apditam அரிள்களிள் கலவையைப் பிரித்தெடுத்தல் 
அமீன்களின் கலவையை, நான்கிளை அம்மோனியம் உப்பு 

கஞூடனும், பொட்டாசியம் ஜைறடிராக்ஸைடுடனும் சேர்த்துக் 
காய்ச்சி வடித்தால் எளிதில் ஆவியாகாத நான்கினை அம்மோ 
னியம் உப்பு மட்டும் குடுவையில் தங்கிவிடுகிறது. மற்ற மூன்று 
அமீன்களூம் வெளியேறுகின்றன. இம் மூன்று அமீன்களையும் பின் 
வருமாறு பிரித்தெடுக்கலாம், 

(௮) ஹேப்ாமானின் முறை 

இம் மூன்று அமீன்களின் கலவையை டை எத்தில் ஆக்ஸ் 
லேட்டு உண்டாகிறது. ஒரிணை அமீன்க௧கள் டை ஆல்கைல் ஆக்ஸ 
மைடு என்ற திடப்பொருளையும், ஈரிளை அமீன்கள் டை ஆல்கைல் ஆக்ஸாமிக் எஸ்டர் என்ற திரவத்தையும் திருகின்றது, முவ்விணை
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அமீனானது டை எத்தில் ஆக்ஸலேட்டுடன் கிரியை புரியாது. 
கிரியையில் ஈடுபடாத முவ்விணை அமீனைச் சூடான தண்ணீர்த் 

தொட்டியில் வைத்துக் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். மற்ற இரண்டு 

அமீன்களின் கலவையைக் குளிரச் செய்யவேண்டும். டை ஆல் 

கைல் ஆக்ஸமைடானதநு டை ஆல்கைல் ஆக்ஸாமிக் எஸ்டரி 

லிருந்து வடிழ்துப் பிரிக்கப்படுகிறது.. இவ்வழிச் சேர்மங்களைக் 

காரத்துடன் சேர்த்நுல் கொதிக்கச் செய்தால் அமீன்கள் வெளி 
வருகின்றன. 

_ ப் 
ட் HOK s-Q}0C  —- RNHI oes 

R.NH]H. Co H;-O 06 RNY eee nage 

H | OK க 
| 2KOH COOK 

“——>? 2RNHe + | 
COOK 

H LOK 
Ro 8114௦ 9-௦ டேட்!) ௦௦ 

| 1 டிப். 

C2Hs-o oc C2450 ee ie aS H] OK 

R.NH]H-Ca H    r 
vw 

COOK [KOH Co Hs OH+Ro NH + 1 
— COOK 

(ஆ) ஹின்ஸ்பெர்க் முறை (1110502129 061100) 

அமீன் கலவையைப் பென்ஸீன் சல்போனைல் குளோரைடுடன் 

கிரியை புரியச் செய்து பின் அதனுடன் பொட்டாசியம் ஹைடி 

ராக்ஸைடைச் சேர்க்கவேண்டும், இதன் பின் ஈதரைச் சேர்க்க 

வேண்டும். 

ஓரினை அமீனும், ஈரிணை அமீனும் பென்சீன் சல்போனைல் 

குளோரைடுடன் சேர்ந்து வழிச் சேர்மங்ககா உண்டாக்கு 

கின்றன. முவ்விகன அமீன்கள் இவ்விதக் கிரியைகளில் mG 

படுவது கிடையாது. ஓரின அமீனின் வழிச் சேர்மமானது 

பொட்டாசியம் ஹைடிராக்லைடுடன் பொட்டாசியம் உப்பைத் 

SHER OR. Tom அமினின் வழிச் சேர்மமும், முவ்வீணா 

அமீனும் பொட்டாஷ் காரத்துடன் கிரியை புரிவதில்லை. ஓரிணை 

அமினின் உப்பு ஈதரில் கரையாதாகையால் அது நீருடன் 

சேர்ந்து கரைந்திருக்கும். ஈரிணை அமீனின் வழிச் சேர்மமும் 
முவ்விணை அமீனும் ஈதரில் கரையும் தன்மையுடையன. ஈதர் 

சரைசலையும்,. நீர்க்கரைசலையும் தனித்தனியே பிரித்துப். பின் 

சூடான தண்ணீர்த் தொட்டியில் காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையை
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வைக்கவேண்டும். ஆவியாகி வெளியேறும் ஈதரைச் சேகரித்து 

வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். வெப்பத்தைச் சிறிது அதிகரித் 

தால் முவ்விண அமீன் வெளியேறுகின்றது. இதனைத் தனியாகச் 

சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். குடுவையில் எஞ்சி 

இருக்கும் ஈரிணை அமீனின் வழிச் சேர்மத்தை ஹைடிரோ 

குளோரிக அமிலத்தோடூ சேர்த்துச் சூடு செய்து, பின் பொட் 

டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் காய்ச்சி வடித்து ஆவியாகி வெளி 

வரும் ஈரிணை அமீனைக் குளிரச் செய்து சே.கரிக்கவேண்டும். 

நீர்க்கரைசலிலுள்ள phim அமினின் பொட்டாசியம் 

உப்பை ஹறைறடிரோ குளோரிக அமிலத்தோடு சேர்த்துச் சூடு 
செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் விஊபொருளைப் பொட்டாஷ் 

காரத்துடன் வின்புரியச் செய்தால் ஒரிண அமீனானது ஆவியாகி 
வெளிவருகிறது. இதனைச் குளிரச் செய்து சேகரிக்கவேண்டும். 

10] KOH R.NH.H+ClI 1502-15 > R.NH.SOo.Cg H; ——> 
  

R.NK S02 Cs Hs 0 

  

——> R.NH | SO, Cs Hs+KCI+ KOH +H,O H} OK பயக் - 
Cs HsSO2 OK, 

R 
SN-H+CISOQe Ce Hs el R R 

SN SO. Ce Hs 

RHP OH 

R 
\NH+C, H so HCl 

பொதுவாள பண்புகள் 
Guarda 

வரிசை ஆரம்பத்திலுள்ளவை வாயுக்களாகவோ, எளிதில் 

ஆவியாகக் கூடிய திரவங்களாகவோ இருக்கின்றன. இவை 

மீனப் போன்ற வாசனையை உடையவை. வரிசையின் 

முடிவிலுள்ளவை. மணமற்ற திடப்பொருள்களாகவும், நீரைவிட 

இலேசானவையாகவும் காணப்படுகின்றன. வரிசை ஆரம்பத்தி 

லுள்ளவை நீரில் கரைந்து காரக் கரைசல்களைத் தருவனவாய் 
இருக்கின்றன. மூலக்கூறு எடைகளுடன் அவற்றின் கொதிநிலை 
களும் அதிகரிக்கின்றன. 

இரசாயனம் 

். அமீன்கள் உண்மையான அங்ககக் காரங்களர்கும். 
முவ்விணை அமீன்கள் ஈரிணை அமின்களைவீட அதிகச் கா ரத்தன்மை



அமீன்கள் சா] 

வாய்ந்தவையாகவும், ஈரிணை அமீன்கள் ஓரிண அமீன்களைவிட 

அதிகக் காரத்தன்மை வாய்ந்தவையாகவும் இருக்கின்றன. 

எனவே, ஆல்கைல் மூலங்களே இயற்கையில் காரக் குண 

மூடையவை. இவைநீரில் கரைந்து ஆல்கைல் அம்மோனியம் 

ஹை டிராக்ஸைடுகளைத் தருகின்றன. 

R—NH,+H.O —> RNH,OH 
R,.NH-+-H,0 —> R.NH,OH 
R,.N+H.0 —> R,NHOH 

2. அமின்கள் அம்மோனியாவைப் போல் அமிலங்களோடு 

கிரியை புரிந்து கரையும் தன்மையுடைய உப்புகளைத் தரு 

கின்நன. (உ.ம்) ஹைடிரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் சேர்ந்து 
அமீன் ஹைடிரோ குளோரைடுகளைத் தருகின்றன, 

R.NH,+HCl —> R.NH:.HCl 
R,NH+HCl — > R,NH.HCI 
R,.N+HCI —> R;N.HCI 

இவ்வமீன்கஞம் அவற்றின் உப்புகளும் பிளாட்டினிக் 

குளோரைடுடன் சேர்ந்து அமீன் பிளாட்டினிக் குளோரைடையும், 

கோல்ட் குளோரைடுடன் சேர்ந்து அமீன் ஆரிக் குளோரைடு 

காயும் தருகின்றன. 

நங், 2 மர் பம், 

(ஙா ந், 

இப் பர றப், ௮ மயா ந பங், 

=[R,.NH],H.PtCl, 

R.NH,.HCl+AwCl; —> R.NH,.H.AwCl, 

R..NH.HCl+AwCl; —> R,.NH.H-AwCl, 

R,.N.HCI--| AwCl,; —> R;s.N.H-AwCl, 

9. ஓரிணை, ஈரிணை அமீன்கள் ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுடன் 
கிரியை புரியச் செய்வதால் அவற்றிலுள்ள ஹைடிரஜன் 

அணுக்கள் ஆல்கைல் மூலங்களால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன. 
முவ்விண அமீன்கள் ஒரு மூலக்கூறு ஆல்கைல் ஹேலைடுடன் 
சேர்ந்து நான்கிணா அம்மோனியம் உப்புகலா£த் தருகின்றன. 

R.NH,+RX —-> R,NH+HX 
R,NH+RX — > R,N+HX 
R,N+RX —> R,NX 

ஓரிணை அமீன்கள் மூன்று ஆல்கைல் ஹேோலைடு மூலக்கூறு 

களுடனும், ஈரிண ஓரிணை அமீன்கள் இரண்டு ஆல்கைல்ஹேலைடு 

மூலக்கூறுகளுடனும் கிரியை புரிகின்றன. முவ்வினை அமீன்கள்
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ஒரு மூலக்கூறு ஆல்கைல் ஹேலைடுடனும் கிரியை புரிந்து நான் 
கிணை அம்மோனியம் உப்புகத் தருகின்றன. 

ம், ஓரிணை, ஈரினை அமீன்கள் அஸிட்டைல் குளோரைடுடன் 
கிரியை புரிந்து பதிலிடு செய்யப்பட்ட அமைடுகளைத் தருகின்றது. 
முவ்விணை அமீன்கள் அ௮ஸிட்டைல் குளோரைடுடன் கிரியை 
புரியமாட்டா. 

CH,;.NH,+CICOCH, —+ CH,.NH.COCH,+HCI 
(CH;)2NH+-CiCOCH, —-> (CH,).N.COCH,+HCI 

5. ஓரினை அமின்கள் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் கிரியை 
புது ஓரின ஆல்கஹாலையும், ஈரி அமீன்கள் கைட்ரஸ் 
அமிலத்துடன் நைட்ரோசேர அமீனையும், முவ்வின அமீன்கள் 
சேர்க்கை உப்பான ,39.11110,-வையும் தருகின்றன 

மெத்தில் அமீன் 
ழ் 3. 

00.௦0 அபு ப 
Ho | Nj ் 2T+H,0 

மெத்தில் ஆல்கஹால்: 

  

  
(CH3}-— NJ H+ HO] NO —>(CH,) 

OB Tew 
அமிலம் 

    2 -N-NO + H2O 

கைட்ரோசோ அமின்௧&ா லீபர்மாள் கிரியையின் மூலம் 
(Liebermann’s reaction) Ger 9.3509 woorb, ஒரு பீனால் படிகத் 
தையும், அடர் கந்தகாமிலத்தையும் அமீஜனோடு சேர்த்துச் சூடு 

படுத்தினால் பச்சை நிறக் கரைசல் உண்டாகிறது. இதனுடன் 
அதிக அளவு சோடியம் ஹை டிராக்ஸைடு கரைசலைச் சேர்த்தால் 

ஊதா அல்லது கரு நீல நிறக் கரைசல் உண்டாகிறது, இச் 
சோதனையின் மூலம் ஈரி அமீனவ்களைச் சோதித்தறிவது 
சாத்தியமாகிறது. 

6. ஓரிணை அமினை ஆல்கஹாலில். கரைக்கப்பட்ட பொட் 
டாகசியம் ஹைடிராக்ஸைடுடனும், குளோரேோபாரத்துடனும் 
சேர்த்து இலேசாகச் சூடு செய்தால் அழுகிய நாற்றமுள்ள 
ஐசோ சயனைடு அல்லது கார்பைல் அமீனத் தருகின்றது. இஃது 
ஒரிணை அமீன்களாக் கண்டறிய உதவும் ஓரு முக்கியமான 
சோதனையாகும். டவ ட டட, -  R-NH,+CHCI,+3KOH —=> R.NC+8KCI+3H.0



அமின்கள் 

ஓரிஷை- குமிஷேடமுவ்விஷே அமீண்கணிடையே 

ஷாப்ப௫ம் வேறாபாடகள் 
  

ஓரினை அமீன் | ஈரிணை அமீன் | முவ்விணை அமீன் 
    

  

7. காரத்தன்மை; 
காரத்தன்மை 
வாய்ந்தது. 

[ன
] . ஆல்கைல் ஹேலை 

டுகளுடன் கிரியை; 
மூன்று மூலக்கூறு 
ஆல்கைல் ஹேலை 
டுடன் சேர்ந்து 
ore Aaa ௮ம் 
மோனியம் உப் 

பைத் தருகின்றது. 

ஆசெட்டைடைல் 
குளோரைடுடன் 

கிரியை: பதிலீடு 
செய்யப்பட்ட 
அமைடுகள் உண் 
டாகின்றன. 

மே
. 

4. கைட்ரஸ் அமிலத் 
துடன் கிரியை: 
ஓரிண ஆல்க 
ஹால் உண்டா 
கின்றது. 

. கார்பைல் அமீன் 
கிரியை; குளோ 
ரோ பாரத் 

துடனும் ஆல்க 
ஹாலில் கரைக்கப் 
பட்ட பொட்டா 
சியம் ஹைட்ராக் 
ைஸைடு டனும் 
சேர்ந்து அழுகிய 
காற்றத்துடன் 
கூடிய கார்பைல் 
அமீன் அல்லது 
ஐசோசயனடைத் 

தருகின்றது. 

Or
 

1 க 

! ஓரிணை அமீன்களை 
ள் 

விட அதிகக்காரத் 
தன்மை வாய்க் 

திதி. 
| 
| இரண்டு மூலக்கூறு 

ஆல்கைல் ஹேலை 

பதிலீடு ரெய்யப் 
பட்ட அமைடுகள் 
உண்டாலின்றன. 

எண்ணெய் போன்ற 
நகைட்ேோரரசோச 
அமீன் தருகின் 

றது. இதனை லீபர் 
மான் சோதனை 
யின் மூலம் அறிய 
லாம். 

கலர கனகர் ட் $i) 
STA boa GH he hi SQW 

ns. 
பும் நிகழவில்லை, 

  

டுடன் சேர்த்து 
நான்கிணை அம் 
மோனியம் உப் ! 

௪. ச 1 

பைத் தருகின்றது. : 

RT Sy ar Cot 
விட அதிகக்காரத் 
தன்மை வரய்நீ 

த்து. 
ஓர் 2h D DM SD 

ஹேலைடமு மூலக் 
கூற்றுடன் கிரியை 
புரிந்து நான் கிலா 
அம்மோனியம் 
உப்பைத் தருகின் 

ஒது. 

அ அல ஜடா. ச் 
OT SUSU Heh Dili usu lb é 

இல்லை. 

சேச்க்கை உப்பு 
க மட்டுமே தரு 
கின்றது. 

எத்தலிதக் HPI 
யும் நிகழவில்லை, 

    

10



146 கரிம வேதியியல்--துனை ப்ப. 

மெத்தில் அமீன் (86111 கார்ல) 

அசெட்டமைடைப் பொட்டாஷ் காரத்துடனும், புரோ 
னுடனும் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் சோதனை 
சாலையில் மெத்தில் அமீனைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,—CO—NH,+Br, +4KOH —> CH;.NH, +-2KBr 
+K,CO,+2H,0 

30 கிராம் அசெட்டமைடையும், 78 க.செ.மீ. புரோமிளையும் 
ஒரு குடுவையினுள் எடுத்துக் கொண்டு சுமார் 800 ௧.செ.மீ. 10% 
பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடுக் கரைசலைச் சிறிது சிறிதாகக் 
கரைசல் நல்ல மஞ்சள் நிறத்தையடையும்வரை சேர்க்கவேண்டும். 
கரைசலைச் சேர்க்கும்போது குடுவையை நன்றாகக் குலுக்கிப் பின் 
குளிரச் செய்யவேண்டும். பின்னர் 50% பொட்டாசியம் ஹைடி 
ராக்ஸைடுக் கரைசலை (சுமார் 100 க.செ.மீ.) இலேசாகச் சூடு 
செய்து குடுவையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சொட்டவீடும் புனலின் 
வழியாகச் சொட்ட விடவேண்டும். குடுவையிலுள்ள திரவம் நிற 
மத்றதாக மாறும்வரை கரைசலை நீர்த்தொட்டியில் வைத்துச் 
சுமார் 70“0-க்குச் சூடு படுத்தவேண்டும். காரத்தன்மை வாய்ந்த 
ஆவி வெளிவரும்வரை காய்ச்சி வடித்தலைத் தொடர்ந்து நிகழ்த்த 
வேண்டும். மெத்தில் அமீனை நீர்த்த ஹைடிரோகுளோரிக் 
அமிலத்தில் வடியச் செய்தால் மெத்தில் அமீன் ஹைடிரோ 

  

    

படம் 27. 
4. பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சை௫.. 2. புரோமோ அமைடு. 

2. மெத்தில் அமின். 4. கீர்த்த ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலம். 

ரரரைடு உண்டாகிறது. இதனைக் காரத்துடன் சேர்த்துக் 
சி வடித்தால் மெத்தில் அமீனானது வெளியேறுகிறது.
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இஃது அழுகிய மணத்தையுடைய வாயுவாகும். குளிரச் செய்த 

வுடன் திரவமாகிறது. நீரில் எளிதில் கரைந்து காரக் கரைசல்கலைா 

உண்டாக்குகின்றது. காற்றில் மஞ்சள் நிறச் சுவாலையுடன் 

எரிகின்றது. ஓரிணை அமீன்களின் எல்லாக் கிரியைகளையும் 

தருகின்றது. குளிர் சாதனப் பெட்டியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ஏத்தில் அமிள் 

புரோபியனமைடைப் புரோமினுடனும், காரத்துடனும் 

சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் சோதனைச் சாலையில் 

தயாரிக்கப்படுகிறது. அம்மோனியாவைப் போன்ற வாசனையை 

உடைய, குறைந்த கொதிகிலையையுடைய, நிறமற்ற திரவமாகும். 

சசப்பான சுவையை உடையதாகும். கொதிநிலை 19“ ஆகும். 

நீரில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது. மஞ்சள் நிறச் சுவாலை 

யுடன் எரியும் தன்மையுடையது. ஓரினை அமீன்களின் எல்லாக் 

கிரியைகளையும் தருகின்றது. சலவைத் தூளுடன் டை குளோரோ 

எத்தில் அமீனைத் தருகின்றது 611,100. 

டை, மெத்தில் அமீன் 

௰-நைட்ரோசோடைமெத்தில் அனிலீளைச் சோடியம் ஹைடி 

ராக்ஸைடுடன் சிதைவுறச் செய்தால் டை மெத்தில் அமீன் 

உண்டாகிறது, 

(சந OH வர் 5௦04( பவல். 
  

      

அம்மோனியா போன்ற மணத்துடன் கூடிய நிறமற்ற வாயு 

வாகும், குளிரச் செய்தவுடன் திரவமாகக் குளிர்கின்றது., 

ஈரிண  அமீன்களின் எல்லாக் கிரியைகளையும் தருகின்றது. 

தோலிலிருந்து உரோமங்களை நீக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது. 

டிரய் எத்தில் அமீன் (Tryethyl amine) . 

பீட்ருட்டிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கப்படும்பொழுது உண் 

டாகும் தாய்த் திரவத்தில் இஃது அதிகமாகச் காணப்படுகிறது. 

இதனைச் சிதைத்துக் காய்ச்சி வடித்தலின் மூலம் டிரய் எத்தில் 

அமீன் தயாராகிறது. அழுகிய நாற்றக்தை உடைய நிறமற்ற 

வாயுவாகும், அதிக அழுத்தத்தில் ஹைடிரோ குளோரிக் 
அமிலத்துடன் செர்த்துச் சூடு படுத்தினால் மெத்தில் குளோரை 
டாகச் சிதைக்கப்படுகிறது. 

(CH,);N+#4HCl — > 8CH,Ci+-NH,Cl
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yao அமின்கின் எல்லாக் கிரியைகளையும் தருகின் தது. 

மெத்தில் குளோரைலடத் தொழிற்சாலை முறையில் தயாரிக்கப் 
பயன்படுகிறது. 

நான்கை அம்மோனியம் சேர்மங்கள் 
(Quaternary ammonium compounds) 

மான்கிணை ஆல்கைல் அம்மோனியம் ஹேலைடுகள், அதிக 
அளவு ஆல்கைல் ஹேலைடுகளையும், ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட 

அம்மோனியம் ஹைடிராக்ஸைடையும் கிரியை புரியச் செய்தால் 

அல்லது முவ்விணை அமீன்கக ஆல்கைல் ஹேலைடுடன் கிரியை 
(/ரியச் செய்தால் மேற்கூறிய சேர்மங்கள் உண்டாகின் றன. 

R,;N+RI—> R,NI 

நீரில் கரையும் படிகங்களாகும். கரைசலில் அயனிஈாமப் 
பிரிகின்றன. 

R,NI—3 R,N* +17 

ரூடுபடுத்தப்பட்டால் முவ்விகா அமீனாகவும், ஆல்கைல் 
ஹேல்டாகவும் சிதைக்கப்படுகின்றன. 

R,NI —> R,N+RI 

BW ar How ஆல்கைல் அம்மேமனியாம் ஹைடி.ராக்ஸைட 

ஈரப் பசையுள்ள வெள்ளி ஆக்ஸைடை கரன்கினை அம்மோ 

வியம் ஹேலைடுகளுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் மேற்கூறிப 
சேர்மம் உண்டாகிறது. 

R,NI+AgOH —+> R,N-OH+Agl] 

இவை நீரில் கரையும் தன்மையுடையனவாயும், வாயு 
மண்டலத்திலுள்ள நீராவியை உறிஞ்சும் தன்மையுடையனவாயும் 
உள்ள வெண்ணிறப் படிகங்களாக இருக்கின்றன. கரைசல் காரத் 
தன்மையுடையதாக இருக்கின்றது. கரைசலில் முழுவதும் 
அயலிகளாக மாறும் தன்மையுடைய காற்றிலுள்ள கார்பன்டை 
ஆக்ஸைடை உறிஞ்சுவதன் மூலம் கார்பனேட்டுகளை உண்டாக்கு 
கின்றன. உஷ்ணைத்தால் சிதைக்கப்படுகின்றன. நான்கிளை அம் : 
மோலியம் ஹைடிராக்ஸைடானது டிரய் மெத்தில் அமீனாகவும், 
மெத்தில் ஆல்குஹாலாகவும் சிஹைக்மப்படுகின்றுன.. மற்றவை
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aphim அமீனாகவும், ஒலிபிகைவும், நீராகவும் சிறைக்கப்படு 
மின்றன. 

(CH;),.NOH —> (CH,),,N+CH,OH 

(CoH,},NOH —-+ (C.H,),N+C,H,f--H,0 

அரின்களின் மூலக்கூறு எடைகள் 

வாட்டிக் ருவோரைடு முறை 

அமின்கள் ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் சேர்ந்து 

அமின் ஹைடிரோ குளோரைடையும், இவ்வமீன் ஹைடிரோ 

குளோரைடானது பிளாட்டினிக் குளோரைடுடன் சேர்ந்து அமீன் 

பிளாட்டினிக் குளோரைடையும் தருகின்றன, இவை RoH2PtCl, 

என்ற பொதுவான வாய்பாட்டைக் கொண்டவையாக இருக் 

கின்றன.  இவ்வுப்புககா அதிக அளவிற்குச் சூடு படுத்தினால் 

பிளாட்டினம் மட்டும் எஞ்சியிருக்கும். 

Yb அளவு எடையுள்ள பிளாட்டிவிக் குளோரைடை 

அதிக அளவிற்குச் சூடு படுத்திஷல் உண்டாகும் பிளாட்டினத்தின் 

சாடையைக் கணக்கிடவேண்டும். 

உராய, 2 10 

1 கிராம் மூலக்கூறு உப்பானது ஒரு கிராம் ௮ை பிளாட் 

டினத்தைல் தருகின்றது. 1 கிராம் அணு அல்லது 1094 கிராம் 

பிளாட்டினத்தைத் தரும் பிளாட்டினம் உப்பின் எடையைக் 
Sore At Corsa tb. 

B.H.PtCl, -H.PiCl, B,H,PtCl, - £10 
a= 2 ணை. 

உப்பின் மூலக்கூறு எடை -470 
அமீனின் மூலக்கூறு எடை . னா பய எனன னான   

கார்பன், ஹைடிரஜன், நைட்ரஜன் ஆகியவற்றையும், இடப் 

பெயர்ச்சி படையும் தன்மையுள்ள ஒரு ஹைடிரஜன் அணுவையும் 
கொண்ட அமிலமானது பின்வரும் சேர்மங்களைக் கொடுத்தது. 

0:17 கிராம் சேர்மமானது, 0:9287 கிராம் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, 
0:7874 கிராம் நீர், 0:59 கிராம் பிளாட்டினிக் குளோரைடு 

ஆகியவற்றோடு சூடு படுத்தியபொ.ழமுது 0:19 கிராம் பிளாட்டினம் 

உண்டாகிறது. இதன் மூலக்கூறு வாய்பாட்டைக் கணக்கிடு, 

மீக் கிராம் கார்பன்டை ஆக்ஸைடில் 
ன் ல் = ன் 12 கிராழ் 

காணப்படும் கார்பனின் எடை J ்
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0:2237 கிராம் காரியன் வட ஆசி 0:2937 x 19 

ஸைடில் காணப்படும் கார்பனின் % - என்த 
எடை 

இதுவே, 0-7 கிராம் சேர்மத்திலுள்ள கார்பனின் அளவு. 

௮ 
கார்பனின் சதவிகித இயைபு 22 XX LO _ or 01% 

18 கிராம் சீரானது 2 கிராம் ஹைடிரதனைத் தருகின்றது. 
“1973 2 ளு 

= கிராம் ஹைடிரஜனைக் 

கி, 

0:1972 கிராம் நீரானது 

கொண்டிருக்கும். 

இதுவே 0: கிராம் சேர்மத்தில் உள்ள ஹைடிரஜனின் அளவு. 

ஹைறடிரஜனின் சதவிகித இயைபு ea Se = 15-24%, 
18x01 

நைட்ரஜனின் சதவிகித இயைபு - 100- (61-01 4-15-24) 
= 100 — 76-25 22:72 

  

  

  

  

  

தனிமம் சதவிகித | சதவிகிக இயைபு [|மூழு எண், 
இயைபு அணு எடை | விகிதம் | 

கார்பன் 61-01 894 2 ர் 

ஹைடிரஜன் 15-24 = =1524 | g 

நைட்ரஜன் 23-75 டர = 17 | 1 

  மூலக்கூறு வாய்பாடு-0,1.71. 

0:528 கிராம் பிளாட்டினிக் குளோரைடானது 0:1/98 கிராம் 
பிளாட்டினத்தைக் தருகின்றது. 

பிளாட்டினிக் ரவைகள், _ 0528 x 195 
மூலக்கூறு எடை 0:198 = 528 

அமீனின் மூலக்கூறு எடை = = = a =59 

மூற்றுறாு வாய்பாடு எடை-9% 72-95 7-1 74 20 

மூலக்கூறு வாய்பாடு எடை _ 59 டர 
முற்றுரு வாய்பாடுஎஉடை ~ 59 ~ 

எனவே, அமீனின் மூலக்கூறு வாய்பாடும், மூற்றுறா வாய் பாடும் ஒன்றேயாகும், அதாவது வே, ~



15. ஆல்டிஹைடுகளும் கீட்டடோள்களும் 
(Aldehydes and Ketones) 

ஆல்ி.ஹை௫கள் 

ஓரிகன ஆல்கஹாரல்களை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் 

முதலில் உண்டாகும் பொருள்களுக்கு ஆல்டிஹைடுகள் எனப் 

பெயர். அவை அவற்றிற்கே உரித்தான கிறப்புப் பிரிவான 

_-000-வைக் கொண்டிருக்கும். இப்பிரிவிற்கு ஆல்டிஹைடு பிரிவு 

எனப்பெயர். ஆல்டிஹைடுகள் வே, அல்லது ௦1, -1.ப௦ 
என்ற பொதுவான வாய்பாட்டினை உடைய ஓரியல்புள்ள 

வரிசையைக் கொண்டிருக்கிறது. 

பெ௱தூவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

7, ஓரிணை ஆல்கஹாலைப் பொட்டாசியம் டை குரோமேட் 
டுடனும், கந்தக அமிலத்துடனும் சேர்த்து ஆக்ளிகரணம் 

அடையச் செய்தால் ஆல்டிஹைடுகள் உண்டாகின்றன. 

RCH.OH-+[0] —> R.CHO+H,0 

2. ஓறிணை ஆல்கஹாலின் ஆவியை நிக்கல் அல்லது தாமிரத் 

sass செலுத்திச் சுமார் 250“ வெப்பத்திற்குச் சூடு 

படுத்தினால் ஆல்டிஹைடுகள் உண்டாகின்றன. 

RCH,OH —> RCHO+H.4 

9. ஒரே கார்பன் அணுவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு 

ஹேலோஜன் அணுக்களைக் கொண்ட ஜெம் டை ஹேலைடுகளை 

நீராற் சிதைத்தலின் மூலம் இது தயாராகிறது. 

9 
ட 

ஈ.பி 2௦ 4 ஐ oe [8 RCHO + HQ 

—2HCI |- H20
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8. அமிலக் குளோரைடுகளை நன்றாகத் தூளாக்கப்பட்ட 
பிளாட்டினம் கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் ஹைடிரஜனேடு 
சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினல் ஆல்டிஹைடு உண்டா 

கிறது. 

RCOCI+2H —> RCHO- HCl 

8. கொழுப்புச் ரத்துள்ள அமிலங்களின் கால்ஸிய உப்பு 
கரக் கால்ஸியம் பார்மேட்டுடன் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்தால் 

ஆல்டிஜைடு உண்டாகிறது. 
  

ஈ1 ௦௦௦. /9|OCH 
கேர கேட ——2RCHO + 2CaCO; 

R| COO~ QO} OCH       

0. ஒலிபின் சேர்மங்களை ஒஸோனுடன் சேர்த்துச் சிதைத்த 
: : அண்ட ௮ Ail : 

இக்கு உட்படுத்திலல்- ஓலிபீவிலுள்ள ௩பப--ஆனது ஓலோ 

னுடன் சேர்ந்து ஓஸோகடு உண்டாகிறது. இவ்வோசோனை டை 
நீராற் சிதைத்தால் ஆல்டிஹைடுகள் உண்டாகின்றன. 

8௦-௩௨ ௦ ஈ-0-- (84 ௦-௮ RCHO+ 
் oa ௦ 0 

கடு ச் 

௩01௦70௦௦0௦ 

ஆல்டிஹைடானது மேலும் ஆக்ஸிகரணம் அடைவதைத் 

தடுப்பதற்குக் தநுத்தகாகத் தூசைச் சேர்த்து ஜைடிரஜன் 

பெராக்ளைடைச் சேர்க்கவேண்டும். 

பொதுவான பண்புகள் 

Gua sar 

பார்மில்டிஹைடு மட்டும் வாயு நிலையில் உள்ளது. பீற 

ஆல்டிஹைடுகள் நிறமற்ற திரவங்களாகும். கடைசியிலுள்ளவை 

திடப்பொருள்களாகும். முன்னல் உள்ளவை இனிய மரை 

மற்றவை. பின்னுலுள்ளவை இனிய மணமுடையலவு. முன்னால் 
உள்ளவை நீரில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையன, வரிரை 
யின் அடியிலுள்ளவற்றின் கரைதிறன் அவற்றின் மூலக்கூறு 
எடை அதிகரிக்க அதிகரிக்கக் குறைகின்றன. 

இரசுமானம் 

அசெட்டால் டி ஹைடை உதாரணமாகக் கொண்டு ஆல்டி 
ஹைடுகளின் கிரியைகளை ப் பின்வருமாறு விளக்கலாம்.
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Ll. ஓரிணை ஆல்கஹாலைச் சோடியம்-பாதரசச் கலவையால் 
குறைத்தால் ஆல்டிஹைடு உண்டாகிறது, 

2 ஆல்டிறைடுகள் எளிதில் அவற்றைப் போன்ற கார்பின் 

அணுக்களின் எண்ணிக்கையை உடைய அமிலங்களைத் தரு 
கின்றன. 

்,0010-101-2 0,0௦௦ 

இவை எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் அடையும் தன்மையுடையன 

வாகலால் அம்மோனியாவின் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி கைட் 

ரேட்டுக் கரைசலை வெள்ளியாகவும், பெலிங்ஸ்ன் கரைசலான 

அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட கிழுப்ரஸ் குளோரைடு 
கரைசலச் செம்பழுப்பு நிறமான கியுப்ரஸ் ஆக்ஸைடாகவும் 
குறைக்கின்றது. 

CH,CHO~+Ag,0 —> CH,COOH+2Ag 

CH, CHO+2Cu0O —> CH;COOH-+-Cu,0 

4. இவை அம்மோனியம் ஜைஈடிரால்ஸைடு, ஹைடிரஜன் 

சயனைடு, சோடியம் பைசல்பைட்டு, பூரிதக் கரைசல் ஆகிய 

வற்றோடு சேர்ந்து சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றன . 
அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து ஆல்டிஹைடு அம்மோனியா என்ற 
சேர்மத்தைத் தருகின்றது. 

H 
i | CH3-C% +NH3; —> CH3- C~ OH 

் I 
பி 14112 

ஹைடிரஜன் சயண்டுடன் சயன்ஹைடிரின்௧கள் என்ற கைச் 
சேர்மங்களைத் தருகின்றன. 

H 
H 

+ HCN— CH3-C~OH 
ர 

க் CN 
சயன் ஹைடிரின்கள் நீரால் சிதைவுறும்போது ஹைடிராக்ஸி 

அமிலங்களைத் தருகின்றன. சோடியம் பை சல்பைட்டுப் பூரிதக் 
கரைசலுடன் சேர்ந்து பைசல்பைட்டுச் சேர்மங்கள் உண்டா 

கின்றன, 

7 
CHs- ட



154 கரிம வேதியியல்--துணைப்பாடம் 

ரர 505148 
் | 

CH3s-C% + NaHSO3 —> CH; ~C~H 

0 OH 
பைசல்பைட்டுச் சேர்மங்கள் சோடியம் கார்பனேட்டுக் 

கரைசலுடனே, நீர்த்த அமிலங்கரஞடஜனே சேர்ந்து ஆல்டி 
ஹைடுகளை மீண்டும் வெளியேற்றுகின்றன. இவை ஆல்டிஹைடு 

களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கும், தூய்மைப் படுத்துவதற்கும் பயன் 

படுகின்றன. 

4. ஹைடிராக்ஸைல் அமீன், பினளைல் ஹைடிரஸீன், செமி 

கார்பஸைடு ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து சுருக்கு விளையில் ஈடு 

படுகின்றன. ஷஹைடிராக்லைல் அமீனுடன் ஆக்ஸைம்களை த் 

தருகின்றன. 
  

CH,—-CH—|0+H, நனம் —+> CH,—CH=NOH 
+H,0 

பினல் ஹைட்ரசீனுடன், பினல் ஹைட்ரசோன்களைத் தரு 

கின்றன. 

  

  | ~H,O 
CH,—CH ~-] 0+H, |N.NH.C,H, -————> 

CH,—CH=N.NH.C,H, 

செமிகார்பஸைடுடன் சேர்ந்து செமிகார்பசோன்கக£ாத் தரு 

கின்றன, 

    

  

CH,—CH— [2-3 N.NH.CO.NH, —-> 

CH,.CH.N.NH.CO.NH, +-H,O 
    

இச்சுருக்கு வினைகளின் மூலம் உண்டான சேர்மங்கள், படிக 
வடிவங்ககா உடையனவாயும், குறிப்பிட்ட நிலையான கொதி 
நிலையை உடையனவாயும் இருக்கின்றன. ஆல்டிஹைடுகளை 
அறிந்து கொள்வதற்கும் பிரித்தெடுப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன. 

5. ஆல்டிஹைடுகள் பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் கிரியைகளில் 
எளிதில் ஈடுபடுகின்றன. ஓர் ஆளி அடர்கந்தகாமிலத்துடன் 
அசெட்டால் டிஹைடு, பேரால் yoman®s (Paraldehyde) Dra 
மாக மாறுகிறது. [(,0),] என்ற வாய்பாட்டை யுடைய
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பேரால் டிஹைடு தூக்கத்தை உண்டாக்கும் மருந்தாகப் பயன்படு 
கிறது. அசெட்டால் டிஹைடு கரைசலினுள் ஹைடிரஜன் 

குளோரைடு வாயுவைச் செலுத்தினால் பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் 

கிரியைகளில் ஈடுபட்டு மெட்டால் டிஹைடு (6,170), என்ற 

வெண்ணிறத் திடப்பொருளைத் தருகின்றது. விளக்கிற்கு 

£மெட்டா' என்ற பெயரில் எரி பொருளாகப் பயன்படுகிறது. 

8. ஆல்டிஹைடுகள் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு வாயுவின் 

முன்னிலையில் ஆல்கஹால்களுடன் சேர்ந்து அசெட்டால்களை த் 

தருகின்றன. 

CH3-CH=(0 H[O-C2H Pre ட் பக ளு 21% ஆ பென + H20 
H|O Ce Hs SO C2 Hs   

2. சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு, பொட்டாசியம் கார்ப 

னேட்டு அல்லது ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் ஆகியவற்றுடன் 

இரண்டு ஆல்டிஹைடு மூலக்கூறுகள் ஒன்று சேர்ந்து ஆல்டாலைத் 

குருகின்றன. 

CH,.CHO-+ H.CH..CHO —> CH;-CHOH—CH,-CHO 

இவ்விதச் சிறப்பு வாய்ந்த சுருக்கு வினைக்கு ஆல்டால் சுருக்கு 

விளை எனப்பெயர், 

8. ஸ்கிஃபின் (801116 1௦22) கரணியுடன் ஆல்டிஹைடுகள் 

கருநீல நிறத்தைத் தருகின்றன. 

9. சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் 

ஆல்டிஹைடுகள் பழுப்புக் கலந்த மஞ்சள் நிறப் பிசின்களைத் 

தருகின்றன. 

70. பாஸ்வரலஸ் பென்டா குளோரைடுடன் ஆல்டிஹைடுகளி 
லுள்ள ஆக்ஸிஜன் அணுவானது இரண்டு ஹேலோஜன் அணுக் 

களால் பதிலீடு செய்யப்படுவதால் எத்திலிடீன் குளோரைடைத் 

தருகின்றது. 
CH,.CHO+PCI, ௮ பேரே 00. 

எத்திலிடீன் 
குளோரைடு 

77, a இருப்பிடத்திலுள்ள ஆல்கைல் மூலங்களிலுள்ள 

ஹைட்ரஜன் அணுக்களைக் குளோரின் அல்லது புரோமின் 

அணுக்கள் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன. 

CH,.CHO+8Cl, —> CCl,CHO+3HCI 
டிரய் குளோரோ 

அசெட்டால் டிஹைடு
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32. ஆல்டிஹைறடுகள் கிரிக்னார்டு கரணியுடன் சேர்ந்து 
சேர்க்கைச் சேர்மங்ககா உண்டாக்குகின்றன. இவை நீராற் 
சிதைக்கப்படும்போது ஈரின ஆல்கஹால்கள் உண்டாகின்றன. 

ரா! ‘ Lots ; 
எண்ட் + Me —> CH3~C- oO Me Br nally 

Br |, HIOH 
CHs3 

CH3- CHOH.- CH, + Mg (OH) be. 

littwrdy mang (Formaldehyde) 
   

மோற்தில் ஆன்கஹாலைப் பி சாட்டினத்தின் முன்னிலையில் 
காற்றுடன் சேர்த்து ஆம்ஸிகரணம் அடையச் செ ய்சல் தூலம் 
சோகச் சாலையில் பிளாட்டினம் தயரமிக்க ப்படுகிறது. 

2CH;OH +O, —> 2H.CHO :-2H,O 

  

  

  

oak 

படம் 8, 
1. மெத்தில் ஆல்கஹறாலைக் கொண்ட BPO) fer, 2, பிளாட்டினக் 

கல்நார். 9 நீர், 

கேர்கோண முக்கோண வடிவத்தில் வளைக்கப்பட்ட இரண்டு 
கண்ணுடிக் குழாய்கள் பொருத்தப்பட்ட அடைப்பானால் 
அடைக்கப்பட்ட வட்டமான அடிப்பாகத்தை உடைய குடுவையி 
னுள் மெத்தில் ஆல்கறறாலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இக்
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குடுவையைப் பிளாட்டினத்ரால் சாடப்பட்ட கல்தா நடன்கூடிய 
எரிகுழாயோடு இளைத்துப் பின் இவ்வெரி DPN wus Gy ண்ணிர்ல் 

  

022 படம் 83, 

3. மெத்தில் ஆல்கஹாலக் கொண்டுள்ள கழுவு Fer, 2. இளஞ்சூடுள்ள £ர். 
2. காற்று, 4. எரி குழாய். a. தரமிர வலை. 9, குஸவீர்ம்பு நீஷரச் 

கொண்டுள்வ கரய்ச்கி வடி $தல் குடுவை. 7. பம்பிற்கு இணைக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. 

குழாயோடு இணைக்கப்பட்ட பக்கம் குழாயுடன்கூடிய வடிக்கும் 
குடழுவையோடு  இலைக்கவேண்டும். வடிக்கும் குடுவையில் 
நீருள்ளது. வட்டமான அடிப்பாசத்றை உடைய குடுவையை 
இலேசான கூடுள்ள நிரைக்கொண்டுள்ள தொட்டியில் வைக்க 
oe பின்னர் எரி குழாயைச் சூடு படுத்திக் குழாயினுள் 
உள்ள பிளாட்டின்தரல் மூடப்பட்ட சல்காரின்மீது ஆவி நிலையி 
வுள்ள மெத்தில் ஆல்கஹாலையும் காற்றையும் செலுத் தினால் 
மெத்தில் ஆல்கஹாலானது நீரில் கரையும் தன்மையுடைய 
பார்மால்டிஹைடாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. 

தொழிற்சாலை முறையில் மெத்தில் ஆல்கஹால் ஆவியையும், 
காற்றையும் சூடு படுத்தப்பட்ட தாமிரம் அல்லது வெள்ளியின் மீறு 
செலுத்துவசன் மூலம் பார்மால்டிறஹைடு தியாரிக்கப்படுகிறது. 

பண்புகள் 

மு 
Guar haste 

காரமான மணத்தையுடைய நிறமற்ற வாவுவாகும். நீரில் 
எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது. 404 பா ர்மால்டிஹைடு 
கரைசல் பார்மனின் என அழைக்கப்படுகிறது. இதனை எளிதில் 
திரவமாககம் குளிரச் செய்யலாம். இஃது ஒரு கிருமிகாசி OP wi Bey th 
பூச்சிக் கொல்லியாகளும் பயன் படுகிறது.
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இரசாயனம் 

ஆல்டிஹைடுகளின் எல்லாக் கிரியைகளையும் தருகின்றது. 

பின்வரும் பண்புகளில் இது பிற ஆல்டிஹைடுகளில் இருந்து 

மாறுபடுகிறது. 

(௮) அம்மோனியாவுடன் இது சேர்க்கைக் கிரியைகளில் 

ஈடுபடுவதில்லை, பதிலாக ஹெக்ஸா மெத்திலீன் டெட்ரா ௮மீன் 
என்ற சிக்கலான சுருக்குவிளைச் சேர்மத்தை உண்டாக்குகிறது. 

யூரோட்ரோபின் (௩௦41100106) என்ற கிருமிநாசிஸி மருந்தாகப் 
பயன்படுகிறது. 

6CH,O+4NH, —> (CH.),N,+6H,0 

(ஆ) பிற ஆல்டிஹைடுககாப்போல் சோடியம் ஹைடிராக் 
ஸலைடுடன் எந்தவிதப் பசை போன்ற பொருளையும் இது 
கொடுப்பதில்லை. மாறாக இது மெத்தில் ஆல்கஹாலாகவும், 

சோடியம் பார்மேட்டாகவும் மாற்றப்படுகின்றது.  இக்கிரி 
யைக்குக் கேனிஸாரோக் கிரியை (0811281078 168011௦1) எனப் 
பெயர், 

“HCHO+NaOH —-> CH,OH+HCOONa 

(இ) கிரிக்னார்டு கரணியுடன் சேர்ந்து நீரால் சிதைக்கப்படும் 
பொழுது ஓரிணே ஆல்கஹால்களைத் தரும் சேர்க்கைச் சேர்மத்சை 

(addition product) 2 e:_ré@Angy. 

பு ௦145 i ! 

ப-௦ 41/42. பூப்ப H20 
பட ர | Hi OH 

CH3 | 

CHs- CH)-OH + Mg(OH)I 
(ஈ) பீனாலுடன் சேர்ந்து சுருக்கு விளைகளில் ஈடுபட்டுச் 

செயற்கைப் பிசின்களையும், பிளாஸ்டிக்குகளையும் உண்டாக்கு 
கின்றது. 

(௨) பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் கிரியைகளில் எளிதில் ஈடுபடு 

கிறது. பார்மலி௯ ஆவியாகச் செய்தால் பல் பகுதிச் சேர்ம 
மான பாரா பார்மால்டிஹைடு உண்டாகிறது, இஃது ஒரு திடப் 
பொருள். 

nCH,O —> (CH,0)n
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வாயு நிலையிலுள்ள பார்மால்டிஹைடை --20”0-க்குக் கீழே 
குளிரச் செய்கால் பார்மால்டிஹைடு உண்டாகிறது. இதன் 
மூலம் பல் பகுதிச் சேர்மமான டிரய் ஆக்ஸி மெத்திலீன் 
உண்டாகின்றது, 

2௦,௦25 (00.௦), 

சுண்ணாம்பு நீருடன் கிரியை புரியச் செய்தால் பார்மோஸ் 

(1௦110056) (,0), என்ற பல் பகுதிச் சேர்மம் உண்டாகிறது. 

உயயோங்கள் 

பார்மலினானது கிருமி நாரினியாகவும், பூச்சிக் கொல்லி 

யாகவும் தாவரங்களையும், பிராணிகளையும் பாதுகாப்பதற்குப் 

பயன்படுகிறது. செல்லுலாய்டிற்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப் 

படும் பேக்கிலைட்டு (0வ:81716)), செயற்கை முறைப் பிசின் 

ஆகியவை தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. கண்ணாடிகளில் வெள்ளி 

முலாம் பூசுவதற்கும், தோலைப் பதனிடுவதற்கும், அவுரிச்சாயம் 

போன்ற சாயங்கள் தயாரிப்பதற்கும், மருந்துகள் தயாரிப் 

பதற்கும், அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
கருவிகளையும் ஆயுதங்களையும் தூய்மைப் படுத்துவதற்கும் பயன் 

படுகிறது. 

aostLidyaw@G (Acetaldehyde) 

எத்தில் ஆல்கறாலைப் பொட்டாசியம் டை குரோமேட்டுடனும், 

கந்தக அமிலத்துடனும் சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்வதன் மூலம் சோதனைச் சாலையில் அசெட்டால் டிஹைடு 

தயாராகிறது. 

CH,—CH,OH+ [0] —> CH,CHO+H,.O 

40% பொட்டாசியம் டை குரோமேட்டுக் கரைசலில் (சுமார் 

280 க.செ.மீ,) ஒரு வட்டமான அடிப்பாகத்தை உடைய குடுவை 

யில் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஒரு சொட்டவிடும் புனலையும், 

இலீபிக் ஆற்று கலத்தையும் இணைக்கவேண்டும். ஆற்று கலத்தி 
னுள் சுமார் 80°C-40°C உள்ள நீரைச் சுழலச் செய்யவேண்டும். 

ஆற்று கலமானது ஒரு நீண்ட குழாயின் வழியாக உலர்ந்த ஈதரைக் 

கொண்டுள்ள இரண்டு கழுவு சீசாக்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக் 
கிறது. கழுவு சீசாக்கள் இரண்டையும் உறைய வைக்கும் 

கலவையில் வைத்துக் குளிரச் செய்யவேண்டும் சுமார் 70 க,செ.மீ. 
எத்தில் ஆல்கஹாலையும், 80 க.செ.மீ. அடர் கந்தகாமிலத்தையும்
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ஈன்றாகக் குளிரச் செய்து சொட்டவிடும் புனலின் வழியாகச் சிறிது. 
சிறிதாகச் சேர்க்கவேண்டும், பின்னர்க் குடஷவயை இலேசாகச் 

  

படம் 34, 

கூடு படுத்தவேண்டும். ஆல்கஹால் அமிலக் கலவை Pan Huy tb 
சேர்த்து முடித்தவுடன் குடுவையை நன்றாகச் சூடு பழுத்த 
வேண்டும். அசெட்டால் டிஹைடானது கிறிதளவு நீர், ஆல்ல 
ஹால் ஆகியவற்றுடன் குடுவையில் வடிகிறது. நீரும் ஆல்க 
apr gd எளிதில் ஆவியாகாது. ஆகையால் அவை மீண்டும் 
முூடுவைக்கே திரும்பி விடுகின்றன. அசெட்டால்டிஹைடி வாயு 
வானது ஈதரில் கரைந்துவிடுகிறது. 

ஈர்ல் கரைசலோடு அம்மோனியாவைச் சேர்த்துப் பூரித 
மடையச் செய்தால் ஆல்டிஹைடு அம்மோனியா படிகங்கள் வெளி 
வருகின்றன. படிகங்களை நன்கு உலர்த்திப் பின் நீர்த்து கந்து 
வாமிலழ்துடன் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும், வடியும் திர 
வத்தை உறையச் செய்யும் கலவையில் வைத்துக் குஜிரச் செய்து 
ஒரு சேகரிக்கும் குடுவையில் சேகரிக்கவேண்டும். பின்னா் 
இதனை நீரற்ற கால்ஸியம் குளோரைடில் உலர்த்திக் காய்ச்சி 
வடிக்கவேண்டும். வடியும் திரவத்தை முன் போலவே சேகரிக்க 
வேண்டும். சுத்தமான அசெட்டால்டிஹைடு இவ்விதம் தயாரிக்கப் 
படுகிறது. 

வியாபார முறையில் அசெட்டிலின் வாயுவைச் சிறிது சூழு 
படுத்தப்பட்ட மெர்க்கியூரிக் குக்ஸைடைக்கொண்டு 40% ஐந்து
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காமிலக் கரைசலின் வழியாகச் செலுத்துவதன் மூலமாக அ௮செட் 

டால் டிஹைடைத் தயாரிக்கலாம். 

CH=CH-+H.O —> CH;—CHO 

அசெட்டால் டிஹைடு வெளிவரும்போது வெப்பத்தின் 

அளவு 90“0-ஆக இருக்கும், இதனைச் சுருக்கிப் பின் சேகரிக்க 

வேண்டும், எஞ்சியுள்ள கரைசலைச் குளிரச் செய்தலையம், ௮செட் 

டிலீன் வாயுவால் பூரிசமடையச் செய்தலையும் மீண்டும் மீண்டும் 

நிகழ்த்தவேண்டும். 

எத்தில் ஆல்கஹாலை வெள்ளி கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் 
காற்றால் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தல் மூலமும் இவ்வால் 

டிஹைடைத் தயாரிக்கலாம். 

Guar ga 

அசெட்டால் டிஹைடு ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். காரமான 

மணத்தை உடையது. நீர், ஆல்கஹால், ஈதர் ஆகியவற்றில் 

எளிதில் கரையும் தன்மையுடையது. மஞ்சள் நிறச் சுவாலையுடன் 

எரியும் தன்மையுடையது. ஆல்டிஹைடுகளின் எல்லாக் கிரியை 

களையும் தருகின்றது, 

உபயோகங்கள் 

கண்ணாடிகளுக்கு வெள்ளி முலாம்” பூசுவதற்குப் பயன்படு 

கிறது. பெரால்டிஹைடு, மெட்டால்டிஹை, அசெட்டிக் அமிலம், 

லேக்டிக் அமிலம், எத்தில் ஆல்கஹால், சாயம், செயற்கை 

முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகள் ஆகியவற்றைக் தயாரிக்கப் 

பயன்படுகிறது. 

கீட்டோன்கள் (Ketones) 

ஈரிணை ஆல்கஹால்களை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் 

கீட்டோன்கள் உண்டாகின்றன. இவ்வகைச் சேர்மங்கள் அனைத் 

தும் "Catt கார்பனைல் பிரிவைக் கொண்டிருக்கும். கீட்டோன் 

களின் ஓறியல்புள்ள வரிசைச் சேர்மங்கள் அனைத்தும் 60,8.,0 

என்ற பொதுவான வாய்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும், “இவை 
எண்ணிக்கையில் இவற்றைப் போன்ற கார்பன் அணுக்களைக் 

கொண்ட ஆல்டிஹைடுகளின் ஐசோமெர்களாகும். இவை 
%--0--; 0-௩ என்ற பொதுவான வாய்பாட்டின் மூலம் 

குறிக்கப்படுகின்றன. %, ௩' என்பவை ஆல்கைல் மூலங்கள் 

11
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என அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு ஆல்கைல் மூலங்களும் 
ஒரே மாதிரியானவையாக இருந்தால் அவற்றைச் சாதாரண 
கீட்டோன்கள் எனவும், இரண்டு ஆல்கைல் மூலங்களும் வெல் 
வேறானவையாக இருந்தால் அவற்றைக் கலப்புக் கீட்டோன்கள் 
எனவும் அழைக்கின்றோம். (உ-ம்): CH,—CO—CH,- @@eu. 
டோன்-சாதாரணக் கீட்டோன்; CH,;—CO—C,H, Gussie 
எத்தில் கீட்டோன்-கலப்புக் கீட்டோன்., 

பொதுவா தயாரிக்கும் முறைகள் 

1, ஈரின ஆல்கஹால்களைப் பொட்டாசியம் டை குரோ 
மேட்டு, கந்தகாமிலம் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் 
அடையச் செய்தால் கீட்டோன்கள் உண்டாகின்றன, 

CH,;—CHOH—CH,+[0] —> CH,—CO--CH;+H.O ஐசோ புரோபில் ஆல்கஹால் அசெட்டோன் 

2. ஈரிணை ஆல்கஹால்களின் ஆவியைச் சுமார் 250“0-க்குச் 
சூடு படுத்தப்பட்ட தாமிரம் அல்லது நிக்கலின்மீது செலுத்தினால் 
கீட்டோன்கள் உண்டாகின்றன. 

CH;—CHOH—CH, — > CH,--CO—CH,+H.4 

9. இரண்டு ஹேலோஜன் அணுக்களும் ஈடுவிலுள்ள ஒரே 
அணுவோடு இணைக்கட்பட்டுள்ள ஜெம் டை ஹேலைடுகளைச் சிதைக்கச் செய்தல் மூலம் சீட்டோன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

CH: OH ocH 
CH3 — CCl2-CH3+2H2O—> Cc — CH3C : 

4 பெ,“ “ப 1 

அசெட்டோன் 

ம். பார்மிக் அமிலத்தைத் தவிரப் பிற அமிலங்களின் கால்ஸியம் உப்புகளைக் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் கீட்டோன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

CH3 -COO 
‘Ca —+ CH3-cO- CH; + CaCO; 0145-6004 

கால்சியம் அசெட்டேட் 

அசெட்டோன்
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கலப்புக் கீட்டோன்களைக் கொழுப்புச் சத்துள்ள இரண்டு 

அமிலங்களின் கால்ஸிய உப்புகளின் கலவையைக் காய்ச்சி 

வடித்தல் மூலம் தயாரிக்கலாம். 

(CH,COO).Ca + (CH,;—CH,COO),Ca —> 
கால்ஸியம் கால்ஸியம் 

அசெட்டேட்டு புரோபியுனேட்டு 

2CH,—CO—C.H; +?CaCo, 
மெத்தில் எத்தில் கீட்டோன் 

8. மெர்க்கியூரிக் உப்புகளைக் கொண்டுள்ள 40% கந்தகா 

மிலக் கரைசலினுள் அசெட்டோன் இனத்தைச் சேர்ந்த சேர்மங் 

களைச் செலுத்துவதன் மூலம் கீட்டோன்கள் தயாரிக்கலாம். . 

௦ 

CH,—C=CH —> CH;—C—CH; 
O+H:; 

பொதுவான பண்புகள் 

பேனதிகம் 

வரிசையின்மேல் உள்ள கீட்டோன்கள் இனிய மணத்துடன் 

கூடிய நிறமற்ற திரவங்களாகும். 78 கார்பன் அணுக்களுக்கு 

மேல்: கொண்டுள்ள சேர்மங்கள் நிறமற்ற திடப்பொருள்களாக 

இருக்கின்றன. வரிசையின் மேலுள்ளவை நீரில் கரையும் 

தன்மையற்றனவாயும், வரிசையின் மேலுள்ளவை நீரில் கரையும் 

தன்மையுடையனவாயும் இருக்கின்றன, ஆல்கஹால், ஈதர் 

போன்ற கரைப்பான்களில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடையன 

வாக இருக்கின்றன. 

இரசகயனம் 

ஆல்டிஹைடுகளும், கீட்டோன்களும், 2௨௦ கார்பனைல் 

பிரிவைக் கொண்டிருக்கின்றன. இவ்விரண்டு வகைச் சேர்மங் 

களுக்கும் அதிக ஒற்றுமையுண்டு. 

அசெட்டோனை உதாரணமாகக் கொண்டு கட்டோன்களின் 

யின்வரும் கிமியகைனை விளக்கலாம், 

1. சோடியம் அமால்கத்துடன் சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு 
உட்படுத்தினால் கீட்டோன்கள் ஈரிணை ஆல்கஹால்களைத் 

தருகின்றன. 

CH,—CO—CH; +H: —> CH;—CHOH—CH;
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பாதரசம் செர்க்கப்பட்ட துத்தநாகம், அடர் ஹைடிரோ 

குளோரிக் அமிலம் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து அசெட்டோனைக் 
குறைத்தால் புரோபேன் உண்டாகிறது. இதற்குக் கிளிமென்சன் 
Ge mur (Clemmenson’s 72010110௦0) எனப்பெயர். 

H,C 

2% கீட்டோன்கள் எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் அடையா. 

இவைகளை வீரியமிக்க ஆக்ஸிகரணிகளான காரத்தில் கரைக்கப் 
பட்ட பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுக் கரைசல் அல்லது 
குரோமிக் அமிலம் ஆகியவற்றுடன் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தால் கிட்டோன்களைவிடக் குறைந்த அளவு கார்பன் அணுக் 
களைக் கொண்ட அமிலங்கள் உண்டாகின்றன. 

CH;—C—CH, +20, —> CH;—COOH+CO,+H:0 

௦ 

கீட்டோன்கள் எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் அடையாதாகையால் 
பெலிங்கின் கசரைசலோ (1768111278 801041௦0), அம்மோனியாவில் 
கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி கைட்ரேட்டுக் கரைசலோ இவற்றால் 

குறைக்கப்படமாட்டா. 

3 ஆல்டிஹைடுகளும், கீட்டோன்களும் ஹைடிரஜன் சயனைடு 

களுடன் சேர்ந்து வீரியமிக்க சோடியம் பைசல்பைட்டுக் கரைசலை 

உண்டாக்குகின்றன. ஹைடிரஜன் சயனைடுடன் சேர்ந்து ஹைடி. 
ராக்ஸி அமிலங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படும் சயனோஹைடிரின் 

களை த் தருகின்றன. 

CH3 CH3_ OH 
~~ \ C=0+HCN— 6 
CH3~ CH37 “பு 

பலமுள்ள சோடியம் பை சல்பைட்டுக் கரைசலுடன் படிக 

வடிவமுள்ள பைசல்பைட்டுச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றன. 

CH3 CH; OH 

\C=0 + NaHSO3; —> 504 
CH3/ . CH3 SO3Na
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இவற்றை நீர்த்த காரங்களஞுடஷனோ, அ௮மிலங்களுடனோ 

சேர்த்து இலேசாகச் குடுபடுத்தினல் கீட்டோன்கள் உண்டா 
கின்றன. இக்கிரியை கீட்டோன்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கும், 

தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுகிறது. அம்மோனியாவுடன் 

சீட்டோன்கள் சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குவதில்லை. 

மாறாகச் சிக்கலான  சுருக்குவின விளபொருள்கக£த் தரு 

கின்றன. (உ.ம்) அசெட்டோனானது அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து 

டை அசெட்டோன் அமீன்களைத் தருகின்றது. 

11142... . எ வவைங் டட 
॥ 

(CHa), C=O + H:NHe—> (CH:),- C-[OH + H] CH2-CO-CHs 
NHe ” 

H2O HCH,), - 6= CH,~CO~CH; S* 

ம. ஆல்டிஹைடுககளாப் போலவே இவையும் ஹைடிராக்சைல் 

அமீன், Gerd ஹைடிரசீன், செமிகார்பசைடு ஆகியவற்றுடன் 

சேர்ந்து சேர்க்கைச் சேர்மங்கள் உண்டாக்குகின்றன. பிளைல் 
ஹைடிரசீனுடன் பிளல் ஹைட்ரசோன்கள் உண்டாகின்றன, 

  

(CH,).C-- ] O+H, |N—OH —> (CH,).C—N—OH 
  

  

செமி கார்பசைடுடன் செமி கார்பசோன்கள் உண்டா 

கின்றன. 

  

(CH3),C=] O+H, |N.NH.CO.NH; —> 

(CH,)2C—N.NH.CO.NH, +H.O 
      

இச் சருக்குவிளைச் சேர்மங்கள் குறிப்பிட்ட உருகுகிலையை 

உடையனவாகவும், படிக வடிவமுடையனவாகவும் இருக் 

கின்றன. இச் சேர்மங்கள் கீட்டோன்களை அறிந்து கொள்ள . 

உதவுகின்றன. 

5. சீட்டோன்கள் பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் கிரியைகளில் ஈடு 

படுவதில்லை. பொருத்தமான சூழ்நிலையில் இவை சிக்கலான 

சுருக்குவினைச் சேர்மங்கள் உண்டாக்குகின்றன, (உ.ம்) ஹைடி 

ரஜன் குளோரைடு- வாயுவுடன் பூரிதமடையச் செய்யும்போது 

அசெட்டோனானது மெசிட்டில் ஆக்ஸைடு, போரோன் (phorone) 

என்ற அபூரிதக் கீட்டோன்களை உண்டாக்குகிறது.
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(CH,).-C--| O+H, |CH—CO—CH, —> 
(CH,,),C—=CH—CO—CH, 

மெசிட்டில் ஆக்ஸைடு 

      

  

(CH,).C=|0+H, |.CH — (CH,)3.C-CH 
| | 
ப 0 

sit 
(CH,).C=| o-+H, |.cH (ரா... டரா 

் போரேோன் 

அடர்கந்தகாமிலத்துடன் சேர்த்து அசெட்டோனைச் சூடு 

படுத்தினால் மூன்று அசெட்டோன் மூலக்கூறுகள் ஒன்று சேர்ந்து 
மெசிட்டிலீனைத் தருகின்றன. இதற்கு டிரய் மெத்தில் பென்சீன் 
எனப்பெயர். 

CH3 CH3 | 
0 ye 

¢ ஃ H3C al He SOx hit _ +3H20 

_ ஜி த 32-௦௦ OC 3 ௦-௦ C-CHs; X H3 Let 
3 ப 

6. பேரியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் அசெட்டோனானது டை 
அசிட்டோன் ஆல்கஹாலைத் தருகின்றது. 

2CH;.CO.CH, ---> (CH;),.C(OH)CH,COCH, 

இக்கிரியை ஆல்டால் சுருக்கு வினையை ஒத்திருக்கிறது. 
அசெட்டோன் உட்படும் பல் பகுதிச் சேர்க்கைக் கிரியை இந்த 
ஒன்று மட்டும் தான் 

*.. கீட்டோன்கள் சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் எந்த 
விதப் பசை போன்ற பொருளையும் உண்டாக்குவதில்லை. 

8. ஸ்கிஃபின் கரணியுடன் (801188 ரகத்) கீட்டோன்கள் 
கருகீல நிறத்தைத் தருவதில்லை. அசெட்டோனைப் போன்ற 
கீட்டோன்கள் நீண்ட நேரத்திற்குப் பிறகு நீல நிறத்தை 
உண்டாக்குகின்றன. கிரிக்ஞர்டின் கரணிகளுடன் கீட்டோன்கள்
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நீரால் சிதைவுறும்போது முவ்விணை ஆல்கஹாலை உண்டாக்கும் 
சேர்க்கைச் சேர்மங்கள் உண்டாக்குகின்றன. 

HOH 
CH H,C H.C Oj Mg Br 

௦0௦ * உ 0) ௦ “௦ 
7 சூ ௩ வவட 

் ் H.C” “ரூ 

(CH3)3.COH + Mg (OH) Br. 

9. பாஸ்வரஸ் பென்டாகுளோரைடுடன் சிட்டோன்கள் 

டை குளோரைடுககா உண்டாக்குகின்றன. இக் கீட்டோனி 
லுள்ள ஆக்ஸிஜன் அணுவை இரண்டு குளோரின் அணுக்கள் 

இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன. 

க்கக் கன் +PCl, —> CH;—CCl.—CH,+POCI; 

௦ 
&, 2டைகுரோரோ புரோபேன் 

10. கீட்டோன்களைக் குளோரின் அல்லது புரோமினுடன் 

கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் ஆல்கைல் மூலங்களின் 

2 கார்பன் அணுவிலுள்ள ஹைடிரஜன் அணுக்களை ஹேலோஜன் 

அணுக்களில் பதிலீடு செய்யலாம். 

H.C—C—CH,+8Cl. aks CCl,—C—CH, +8Cl, — 

CCl,—CO—CCl, 

அசெட்டோன் 

சிறிதளவு மனிதனின் சிறுநீரிலும், அதிக அளவு சர்க்கரை 
வியாதியுள்ளவர்களின் சிறுநீரிலும் காணப்படுகின்றது. மரத்தை 
அழித்துக் காய்ச்சி வடித்தலின்போது உண்டாகும் பைரோ 

லிக்னியஸ் அமிலத்திலும், இரத்தித்லும் இது சிறிதளவு காணப் 

படுகிறது. 
உருக்கிய சோடியம் அசெட்டேட்டைக் காய்ச்சி வடித்தல் 

மூலம் சோதனைச் சாலையில் அசெட்டோனைத் தயாரிக்கலாம். 

சுமார் 50 கிராம் கால்சியம் அசெட்டேட்டை நன்றாகத் 

தூளாக்கி இலீபிக் ஆற்றுகலம் பொருத்தப்பட்ட குடுவையினுள் 

எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அசெட்டோனனது காய்ச்சப்பட்டு 

ஆவியாகி வெளியேறும்வரை குடுவையைச் சூடு படுத்த 

(வேண்டும். வடிந்த திரவத்தைச் சோடியம் பைசல்பேட்டுக்
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கரைசலுடன் சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்கினால் உண்டாகும் பைசல் 
பைட்டுச் சேர்மத்தை வடித்துப் பின் சோடியம் கார்பனேட்டுக் 

  

படம் 35, 

கரைசலுடன் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். இவ்விதம் 
காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட திரவத்தை நீரற்ற கால்ஸியம் குளோரை 
டால் உலர்த்தி, மீண்டும் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் தாய்மைப் 
படுத்தவேண்டும். 

மரத்தைக் காய்ச்சி வடிக்கும்போது வெளிவரும் பைரோ 
லிக்னியஸ் அமிலத்திலிருந்து மெத்தில் ஆல்கஹால் தயாரிக்கும் 
போது மெத்தில் ஆல்கஹால் உப விள பொருளாகக் கிடைக் 
கின்றது. கால்சியம் அசெட்டே ட்டைச் சூடுபடுத்துவதன் மூலமும் 
இதனைக் தயாரிக்கலாம். 

ஸ்டார்ச்சுச் சத்துள்ள திணை, அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரைப் 
படிகங்கலைா அகற்றிய பிறகு எஞ்சியுள்ள தாய்த் திரவத்தை 
ஒருவகைப் பாக்டீரியாவால் நொகிக்கச் செய்தல் மூலம் 
ஆல்கஹாலை அதிக அளவில் தயாரிக்கலாம். கொதித்தலின் 
போது ஸ்டார்ச்சானது சர்க்கரைப் படிகங்களாக மாற்றப்படு 
கின்றது (05,,03. இச்சர்க்கரைப் படிகங்களை மீண்டும் கொதித்தலுக்கு உட்படுத்தினால், ஈ-பியூட்டைல் ஆல்கஹாலையும், 
அசெட்டோனையும், கார்பன் டை ஆக்ஸைடையும் ஹைடிரஜனை யம், நீரையும் தருகின்றன. 

8C,.H, 20, —> 2C2H,OH-++ CH;—CO—CH,+7C0,4 
+4H,+H,O 

பண்டுகண் 

அசெட்டோஷன து நிறமற்ற எளிதில் ஆவியாகக் கூடிய இனிய மணத்துடன் கூடிய/கிரவமாகும், இதன் கொதிநிலை 26:60
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ஆகும், இது நீர், ஆல்கஹால், ஈதர் ஆகியவற்றுடன் எளிதில் 

கலந்து விடுகிறது. நீரைவிட இலேசானது. 

உபயோகங்கள் 

அசெட்டோனானது, குளோரோபார்ம், அயோடோபார்ம் 

சல்பனால் முதலிய சேர்மங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது 

அசெட்டிலீன், செல்லுலோஸ் அசெட்டேட்டு, மைட்ரேட்டு, 

செல்லுலாய்டு முதலியவற்றைக் கரைப்பதற்குச் சிறந்த கரைப் 

பாஞுகப் பயன்படுகிறது. விற்பனை செய்வதற்கும், சேகரித்து 

வைப்பதற்கும் அசெட்டோன் கரைசலாக இருப்பதே சிறந்த 

தாகும். கார்டைட் (007016) என்ற புகையற்ற பொருள்க் 

தயாரிப்பதற்கும், பூச்சுகளைத் (78ரா15169) தயாரிப்பதற்கும் இது 
பயன் படுகிறது. 

ஆல்டிஹைடு-5ீட்டோள்களின் கிரியைகளை ஒப்பிடுதல் 

ஓற்றாமைகள் 

7. இவை இரண்டும் ஆல்கஹால்களாகக் குறைக்கப்படு 

கின்றன. 

2. இவை இரண்டும் ஒரு கார்பாக்ஸலிக் அமிலப் பிரிவைக் 

கொண்ட அமிலங்களாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகின்றன. 

5. ஹைடிரஜன் சயனைடுடனும், பலமுள்ள சோடியம் பைசல் 

பைட்டுக் கரைசலுடனும் சேர்க்கைச் சேர்மங்களையும் உண்டாக்கு 
கின்றன. 

2. ஹைடிராக்சைல் அமீன், பினைல் ஹைட்ரசீன், செமிகார் 

பசைடு ஆகியவற்றுடன் சுருக்கு வினைச் சேர்மங்களைத் 5G 

கின்றன. 

ச. பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் கிரியை புரியும் 

பொழுது இவற்றிலுள்ள கார்பனைல் ஆக்ஸிஜன் அணுவானது 

இரண்டு குளோரின் அணுக்களால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றது 

8. கிரிக்னர்டு கரணியுடன் சேர்க்கைச் சேர்மங்களை 
உண்டாக்குகின்றன. ் 

7. ஆல்டிஹைடுகளும், கீட்டோன்களும் அவற்றின் கார்பன் 

அணுவில் ஹேலோஜனேற்றம் பெறுகின்றன. 

8. நீர்த்த காரங்களுடன் ஆல்டிஹைடுகளும், கீட்டோன் 

களும் ஆல்டால் சுருக்கு விளையில் ஈடுபடுகின்றன. (உ.ம்) அசெட் 

டால் டிஹைடானது ஆல்டாலையும், அசெட்டோனைது டை 

அசெட்டோன் ஆல்கஹாலையும் தருகின்றன;
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வேறுபாடுகள் 

1. ஆல்டிஹைடுகள் குறைக்கப்படும்பொழுது ஓரிணை ஆல்க 
ஹாலையும், கீட்டோன்கள் குறைக்கப்படும்போது ஈரிணை ஆல்க 

ஹாலயும் தருகின்றன. 

2. ஆல்டிஹைடுகள் எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து 
அவற்றைப் போன்ற எண்ணிக்கையுள்ள கார்பன் அணுக்களைக் 

கொண்ட அமிலங்களைத் தருகின்றன. கீட்டோன்கள் எளிதில் 

ஆக்ஸிகரணம் அடைவதில்லை. ஆனுல்இவற்றை நீண்ட நேரம் 

ஆக்ஸிகரணத்திற்கு உட்படுத்திஷல் அவை ஒன்றிற்கும் மேற் 
பட்ட அமிலங்களைத் தருகின்றன. இவை கீட்டோன்களைக் 

காட்டிலும் குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையுள்ள கரர்பன் 

அணுக்கக£க் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. 

3. ஆல்டிஹைடுகள் எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் அடைவதால் 
அவை அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி நைட்ரேட்டை.. 
வெள்ளி உலோகமாகக் குறைக்கின்றன. 

3. பார்மால் டிஹைடைத் தவிரப் பிற ஆல்டிஹைடுகள் 
அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்க 
மாட்டா. மாருகச் சிக்கலான கருக்கு வினைச் சேர்மங்களை உண் 
டாக்குகின் றன. 

2. ஆல்டிஹைடுகள் எளிதில் பல் பகுதிச் சேர்க்கைச் சேர் 
மங்கள் உண்டாக்குகின்றன. கீட்டோன்கள் இக்கிரியையில் ஈடு 
பட மாட்டா. ஆனால் உகந்த சூழ்நிலையில் சுருக்கு வினைச் சேர் 
மங்கள் உண்டாகின்றன. 

6. ஸ்கிஃபின் கரணியுடன் ஆல்டிஹைடுகள் கருநீல 
நிறத்தைக் கொடுக்கின்றன. கீட்டோன்கள் கொடுப்பதில்லை. 

7. சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் ஆல்டிஹைடுகள் 
பழுப்புக் கலந்த மஞ்சள் நிறப் பிசின்களைத் தருகின்றன. ஆனால் 
கீட்டோன்கள் இவ்விதப் பிசின்க&£த் தருவதில்லை. 

8. பார்மால் டிஹைடைத் தவிரப் பிற ஆல்டிஹைடுகள் 
கிரிக்னார்டு கரணியுடன் சேர்ந்து நீரால் சிதைவுறும்போது ஈஎரிணை 
ஆல்கஹால்களைத் தரும் சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்கு 
கின்றன. கீட்டோன்கள் கிரிக்னார்டு கரணியுடன் சேர்ந்து நீரால் 
சிதைவுறும்போது முவ்வீணை ஆல்கஹால்களை உண்டாக்கும் 
சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றன. 

9. ஆல்டிஹைடுகள் ஆல்கஹாலுடன் சேர்ந்து அசெட்டால் 
கத் தருகின்றன. கீட்டோன்கள் ஆல்கஹாலுடன் சேர்ந்து 
கீட்டால்கஃ£த் தருகின்றன.



16. மாஜே கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்கள் 

ஒர கார்பாக்ஸலிக் பிரிவைக் கொண்ட அமிலங்கள் 

0 

அங்கக அமிலங்கள்--06-01 பிரிவைக் கொண்டவையாக 

இருக்கின்றன. இஃது ஒரு கார்பாக்ஸில் பிரிவையும், ஹைடி 

ராக்ஸில் பிரிவையும் கொண்டதாக இருக்கின்றது. ஒரு கார்பாக் 

ஸலிக் அமிலத் தொகுதியைக் கொண்டுள்ள அமிலங்களை மோனோ 

கார்பாக்ஸலிக் அமிலம் என அழைக்கின்றோம். இரண்டு கார் 

பாக்ஸலிக் அமிலத் தொகுதியைக் கொண்டுள்ள அமிலங்களுக்கு 

டை கார்பாக்ஸாலிக் அமிலம் எனப்பெயர். 

மூன்று கார்பாச்ஸில் தொகுதிகளைக் கொண்ட அமிலங் 

களுக்கு டிரய் சார்பாக்ஸில் அமிலம் எனப்பெயர். ஓர் அங்கக 

அமிலத்தின் உப்பு மூலத்திறன் எண்ணை அதில் இருக்கும் 

கார்பாக்ஸலிக் அமிலத் தொகுதிகளிலிருந்து கணக்கிட்டு அறிந்து 

கொள்ளலாம். கிளிசராலில் உள்ள எஸ்டர்களைப்போல 

இயற்கையில் காணப்படும் கொழுப்புச் சத்துள்ள பொருளில் 

அமிலங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. சங்கிலி 

போன்ற திறந்த அமைப்புடையதும், ஒரு கார்பாக்ஸலிக் அமிலப் 

பிரிவைக் கொண்டதுமான அமிலங்களைக் கொழுப்பு அமிலங்கள் 

என அழைக்கின்றோம். 

பொதாவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

7, ஓரிணை ஆல்கஹாலை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தல் 

மூலமோ, ஆல்டிஹைடுகளை டை குரோமேட்டுடனும், அடர் 

கந்தகாமிலத்துடனும் சேர்த்து ஆக்னிகரணம் அடையச் செய்தல் 

மூலமோ தயாரிக்கலாம். 

R.CH,.OH+[0] —-> R.CHO+[0] —> ௩௦௦01
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2. எஸ்டர்களை நீர்த்த அமிலங்களுடன் சிதைவுறச் செய்தல் 
மூலம் அங்கக அமிலங்களை த் தயாரிக்கலாம். 

  

r.co[oR'+#| OH —> RCOOH+R'OH 
  

9. ஆல்கைல் சயனைடுகள் அல்லது கைட்ரைல்களுடன் 

நீர்த்த அமிலங்ககாயோ காரங்களையோ சேர்த்துச் சிறைவுறச் 

செய்தால் அமிலங்கள் உண்டாகின்றன. 

R.C.N+?2H,0 —> RCOOH+NH, 

4. மூன்று ஹேலோஜன் அணுக்களும் ஓரே கார்பன் அணு 
வோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் டிரய் ஹேலோஜன் சேர்மங்களை 

8ீரால் சிதைவுறச் செய்தால் பார்மிக அமிலம் உண்டாகிறது. 

12௦ you 
CHC அட்டது once Fl —» HCOOH+H20 

N 

| பாரமிக் அமீலம் 
துஊாசராபார்ம் 

8. கிரிக்னார்டு கரணியுடன் அதிக அழுத்தத்தில் இருக்கும் 

கார்பன்டை ஆக்ஸைடைக் கிரியை புரியச் செய்தல் மூலம் உண் 

டாகும் விகாபொருள்ககா நீரால் சிதைவுறச் செய்தால் 
அசெட்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

ட 3 
ட 1 

முக 

+ CO, —> CH3-COO| Met 1122 5 
H|OH 

CHsCOOH+ Mg— O4 
ey 

6. இரண்டு கார்பாக்ஸலிக் அமிலத் தொகுதிகளும் ஒரே 
கார்பன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் டை கார்பாக்ஸலிக் 
அமிலங்களைச் சூடு படுத்தினால் அசெட்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

COOH ° 

i CH, COOH +co, f 

M 

/ 

‘COOH 
மை லோனிக் ஆமிலம் ௮௦ சட்டிக அமிலம்
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7. அபூரித அமிலங்களையும், ஹைடிராக்ஸி அமிலங்களையும், 

குறைப்பதன் மூலம் புரோபியூனிக் அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,=CH—COOH+H, —> CH,;—CH,—COOH 

பொதுவான பண்புகள் 

பேனதிகம் 

வரிசை ஆரம்பத்திலுள்ளவை நிறமற்ற திரவங்களாகவும், 

காரமான மணத்தை உடையனவாகவும் இருக்கின்றன. வரிசை 

யின் முடிவிலுள்ளவை மணமற்ற மெழுகு போன்ற திடப் பொருள் 

களாகும். இவை கநீரில் கரையும் தன்மையுடையவை. இவை 

ஆல்கஹாலிலும், ஈதரிலும் கரையும் தன்மையுடையவை. 

இரசாயனம் 

அசெட்டிக் அமிலத்தை உதாரணமாகக் கொண்டு அமிலங் 

களின் கிரியைகளைப் பின்வரும் முறையில் விளக்கலாம். உலோகங் 

களுடன் சேர்ந்து எளிதில் உப்புகளையும், உலோக ஹைடிராக் 

ஸைடுகளையும், சார்பனேட்டுகளையும் தயாரிக்கலாம். 

2CH,COOH+2Na —> 2CH,COONa+H.% 

CH,COOH + NaOH —> CH,;COONa+H,O 

நீரகற்றியின் முன்னிலையில் ஆல்கஹால்கள், அமிலங்களோடு 

விளைப்பட்டு எஸ்டர்களை உண்டாக்குகின் றன. 

CH,COOH+HOC.H; —> CH,;.COO C.H;+H.O 

சுண்ணாம்புக்கல், சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு கலவையுடன் 

கொழுப்பு அமிலங்களைச் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினால் கார்பன்டை 

ஆக்ஸைடானது நீக்கப்பட்டு மெழுகுகள் உண்டாகின்றன. 

  

CH, |COONa+NaO]H —> CH, +Na.CO, 
  

  

இவ்வமிலங்களின் கால்சியம் உப்புகளைச் சூடு படுத்தினால் 

கீட்டோன்கள் உண்டாகின்றன. 

(CH,COO),Ca —> CH;.CO.CH3+ CaCO, 

அமிலங்களின் கால்சியம் உப்புககாக் கால்சியம் பார்மேட் 

முடன் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினல் ஆல்டிஹைடுகள் உண்டா! 

கின்றன 

(CH,COO),Ca+(HCOO),Ca ——> 2CH,CHO 
+2CaCO,;
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இவ்வமிலங்களின் அம்மோனியம் உப்புகளைச் சூடு படுத்தி 
னால் அமைடுகள் உண்டாகின்றன. 

CH;COONH, —> CH;.CO.NH,+H.O 

பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்ந்து அமிலக் 
குளோரைடுகளை உண்டாக்குகின்றன. 

CH,COOH+PC!; —> CH,CO.Cl+HCI+POCI, 

பாஸ்வரஸ் பென்டாக்ஸைடுகளை ப் போன்ற வீரியமிக்க 
நீரகற்றியுடன் அன்ஹைடிரய்டுகள் உண்டாகின்றன. 

CH,COO[H 4,9 02-௦0 
° lp O+ H,O 

CH,CO]OH CH;— CO” 

அயோடின் போன்ற ஹேலோஜன் ஏற்றிகளின் முன்னிலை 
யில் குளோரினும் புரோமினும் .அமிலங்களுடன் சேர்ந்து 
ஹேலோஜன் பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமிலங்களைத் தருகின்றன. 

CH;-COOH+Cl, —> CH,CI.COOH+HCI 

இவ்வமிலங்களின் பொட்டாசிய உப்புகளை மின்னாற் பகுத்த 
லுக்கு உட்படுத்தினால் மீதேன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஹைடிரோ 
கார்பன்கள் உண்டாகின்றன. இக்கிரியைக்குக் கோல்பேயின் 
கிரியை (01089”5 12௨0110௦00 எனப்பெயர், 

பாம்மிக் அமிலம் (0701௦ 8014) 

சில வகைப் பூச்சிகளின் கொடுக்கில் இவ்வமிலம் காணப்படு 
கின்றது. சிறுநீரில் சிறிதளவும், வியர்வைக் துளிகளில் சிறிதளவும் 
காணப்படுகிறன. சிவப்பு நிற எறும்புகளைக் காய்ச்சி வடித்த 
லுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம், பார்மிக் அமிலம் தயாரிக்கப் 
படுகிறது. 

சோதனைச் சமலையில் தயாரிக்கும் முறை 

படிக வடிவமான ஆக்ஸாலிக் அமிலத்துடன் கிளிசராலைச் 
சேர்த்துச் சுமார் 720“0-க்குச் சூடு படுத்துவதன் மூலம் பார்மிக் 
அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். கிளிசராலானது ஆக்ஸாலிக் 
அமிலத்துடன் கிரியை புரிந்து கிளிசரால் மோனே ஆக்ஸலேட் 
டைத் தருகின்றது. இக்கிரியை சுமார் 12050 வெப்பத்தில் நிகழ்
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கின்றது. இவ்வுப்பானது ஆக்ஸாலிக் அமிலத்திலுள்ள படிக 

நீர் மூலக்கூறுகளால் சிதைக்கப்பட்டுக் கிளிசராலாகவும், பார்மிக் 
அமிலமாகவும் மாறுகின்றது. 

  

  

CH.0]| H 10 [oc CH,0.0CH 
| + | —> | 
CHOH H| ௦௦௦ | CHOH +H.0+C0, 

| CH.OH CH,OH 
CH,0.0C.H CH.OH 

| 
ல +H.0—> CHOH + HCOOH 

CH,OH CH.OH 

௪0 கிராம் நீரற்ற கிளிசராலையும், 40 கிராம் தூளாக்கப்பட்ட 

படிக வடிவமான ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தையும் ஒரு காய்ச்சி 

வடித்தல் குடுவையீனுள் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். குடுவை 

யின் மூடியின் வழியாக ஒரு வெப்பமானியையும், ஆற்றுகலத்தை 

யும் படத்தில் காட்டியபடி பொருத்தவேண்டும். குடுலையைச் 

சுமார் 120“0-க்குச் சூடு படுத்தியவன் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு 

வெளிவருவது ஒன்று விடுகிறது. நீரில் கரைந்துள்ள பார்மிக் 

அமிலமானது ஆவியாகி வெளியேறி, சேகரிக்கும் குடுவையில் 

நின்று விடுகிறது. 

  

படம் 36. 

1. கிளிசரால்--படிகமாகவுள்ள ஆக்ஸாலிக் அமிலம். 

2, பார்மிக் அமிலக் கரைசல், .
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தூய்மைப்படுத்தல் 

பார்மிக் அமிலக் கரைசலைக் காரீயக் கார்பனேட்டால் நடு 

நிலைமைக்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. 

2HCOOH+ PbCO, —> (HCOO), Pb+H.0+CO. 4 

நீரில் கரையாத அதிக அளவு காரீயக் கார்பனேட்டை 

வடித்து அகற்றிவிட்டு, பின் வடிநீரை அடர்ப்பித்துப் படிக நீராக்க 

வேண்டும். திட நிலையிலுள்ள காரீயக் கலத்தின் மறுமுனையைக் 
கால்சியம் குளோரைடு பொருத்தப்பட்ட வடிக்கும் குடுவையுடன் 

இணைக்கவேண்டும். ஆற்று கலத்தின் மேல்வாயின் மூலமாக 

ஹைடிரஜன் சல்பைடு வாயுவையும், ஆற்று கலத்தின் பக்கக் 

குழாயின் வழியாக நீராவியையும் செலுத்தவேண்டும். 

  

படம் 37. 

1, உலர்ந்த ஹைடிரஜன் சல்பைடு. 9, காரியப் பார்மேட்டு, 38. நீராவி, 

4, கண்ணாடி நூல். 5. நீரற்ற பார்மிக் அமிலம். 

6. கால்சியம் குளோரைடு குழாய். 

சுமார் 200“0-க்குச் சூடு படுத்தப்பட்ட சோடியம் ஹைடிராக் 
ஸைடு சுண்ணாம்புக்கல் கலவையின்மீது அதிக அழுத்தத்திலுள்ள 

கார்பன் மோனோக்ஸைடு வாயுவைச் செலுத்துவன் மூலம் 
உண்டாகும் சோடியம் பார்மேட்டைச் சோடியம் ஹைடிரஜன் 
சல்பேட்டுடன் காய்ச்சி வடித்தால் பார்மிக் அமிலம் உண்டா கிறது. 

CO+Na0H —> HCOONa ~ 
HCOONa+ NaHSO, —> HCOOH+ Na.SO.4 

11ண்புகள் 

பெளதிகம் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும், காரமான மணத்தை 
யுடையது. தோலில் வெடிப்புகளை உண்டாக்கும் தன்மை 

யுடையதாகவும், விஷத்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் இருக்கின்றது.
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இரசசயனம் 

இவ்வமிலமானது ஓர் அமிலப் பிரிவையும், : ஆல்டிஹைடு 

பிரிவையும் தருகின்றது. 

0 ர ॥ 
H+C-OH tO; A 

அமிலம் ஆல்டிஹைடு 

அமிலங்கள், ஆல்டிஹைடுகள் ஆகியவற்றின் கிரியைகள் 

எல்லாவற்றையும் தருகின்றன. 

7, எளிதில் கார்பன்டை ஆக்ஸைடாகவும், நீராகவும் 

ஆகச்ஸிகரணம் அடைகிறது. 

H.COOH+[0] —> H.0+CO.4 

இஃது ஒரு சிறந்த குறைப்பானாதலால் பெலிங்சின் கரைசலை 

யும், அம்மோனியம் ஹைடிராக்ஸைடில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி 

நறைட்ரேட்டுக் கரைசலையும், பொட்டாசியம் பர்மாங்களனேட்டுக் 

கரைசலையும் குறைப்பதுடன் மெர்க்கியூரிக் குளோரைடை 

மெர்க்கியூரல் குளோரைடாகவும் குறைக்கின்றது. 

2HgCl, +HCOOH —> Hg,Cl, +2HCl+COs4 

2, சோடியம் பார்மேட்டைச் சுமார் 890“0-க்குச் சூடு 

படுத்தியவுடன் சோடியம் ஆக்ஸலேட்டுக் கிடைக்கின்றது. 

H—COONa COONa 
—> | +H 

H—COONa COONa 

8. வீரியமுள்ள அமிலங்களுடன் உப்புகளையும், எஸ்டர்கக£ 

யும் உண்டாக்குகின் றன. 

HCOOH:+ NaOH —> HCOONa+H,0 

HCOOH+HO.CH; —-> HCOOCH,+H,0 

4 பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடூடன் பார்மைல் 

குளோரைடைத் தருகின்றது. இது ஹைடிரஜன் குளேர்ரை 

12
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டாகவும், கார்பன் மோனாக்ஸைடாவும் உடனே சிதைவூறு 

கின்றது. 

HCOOH+PC!; —> HCOCI+POC!,+HCl 

லய 5 101-004 

8. அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து அம்மோனியம் பார்மேட் 

டைத் தருகின்றது. இதனைச் சூடு படுத்தினால் பார்மைடு 
உண்டாகிறது. 

HCOOH+NH, —> HCOONH,-+HCONH.,+H.O 

6. அடர் கந்தகாமிலமானது இதிலுள்ள நீரை அகற்றிக் 
கார்பன் மோனேக்ஸைடை உண்டாக்குகிறது. 

HCOOH —> CO4+H,0 

*: சூடு படுத்தியவுடன் ஹைடிரஜனகவும், கார்பன்டை 
ஆக்ஸைடாகவும் சிதைக்கப்படுகிறது., 

HCOOH —> CO.4+H.4 

8. கால்சியம் துத்தகாகப் பார்மேட்டுகளைச் சூடு படுத்திய 
வுடன் பார்மால் டிஹைடு உண்டாகிறது. 

(HCOO).Zn —> H.CHO+ZnCO, 

உயயே௱ கங்கள் 

இரப்பர்ப் பாகைக் திடப்படுத்துவதற்கும், மின்சார முலாம் 

பூசுவதற்கும் பயன்படுகிறது. தோலைப் பதனிடுவதற்கும், 
தோலிலுள்ள சுண்ணாம்பை அகற்றுவதற்கும் பயன்படுகிறது. 

பழச்சாறுகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் மருந்தாகவும் பயன் 
படுகிறது. 

அசேட்டி.க் அமிலம் 

சில தாவரங்களின் உணவுப் பொருளிலும், காடியிலும் 

(911620) காணப்படுகிறது. 

ஃயாரிக்கும் முறை 

அசெட்டிக் அமிலம் ஒரு முக்கியமான அமிலமாகும், இது 
பின்வரும் முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது. :
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காடியிலிருந்தூ தயாரிக்கும் முறை 

7, சாராயத்தைக் கொண்டுள்ள திரவங்ககா மைகோடெர்மா 

அசெட்டி என்ற காளானுடன் காற்றின் முன்னிலையில் நொதிக்கச் 

செய்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

மைகோடெர்மா அசெட்டியுடன் சுமார் 86£6-க்குச் சூடு 

படுத்தப்பட்ட பீச் மரத் துறுவல்களின்மீது சாதாரண ரகச் 

சாராயத்தைச் சிறிது சிறிதாக விழும்படி செய்தால், மைகோ 

டெர்மா அசெட்டியிலுள்ள என்சைம்களானவை சாரயத்திலுள்ள 

ஆல்கஹாலை வாயு மண்டலத்திலுள்ள ஆக்ஸிஜனின் உதவியால் 

அசெட்டிச் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றன. 

CH,-CH,-0OH+0, —> CH,.COOH+H,0 
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படம் 38. 

27, காற்று. 9. காடியில் முழ்கிய மரத்துறுவல். 8, கொதிப்படைந்த திரவம் 

4, அசெட்டிக் அமிலம், 

மரத்தூளின்மீது சாராயத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஓடச் செய் 

கின்றது. அடர் அசெட்டிக் அமிலமானது பாக்டீரியாவின் 
வீரியத்தை அழித்துவிடுமாதலால் இம்முறையில் சுமார் 14% 

அசெட்டிக் அமிலம்வரைதான் தயாரிக்கமுடியும். 

8. பைரோலிக்னியஸ் அமிலத்திலிருந்து மரத்தை அழித்துக் 
காய்ச்சி வடித்தலின்போது உண்டாகும் பைரோலிக்னியலஸ் 

அமிலமானது மெத்தில் ஆல்கஹால், அசெட்டிக் அமிலம், அசெட் 
டோன், நீர் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிறது, சுண்ணாம்புப்
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பாலினுள் கொதிக்கும் அசெட்டிக் அமிலத்தின் ஆவியைச் 

செலுத்தினால் கால்சியம் அசெட்டேட்டு உண்டாகிறது, 

#CH,;COOH+CaO — > (CH;COO),Ca+H,O 

கால்சியம் அசெட்டேட்டுக் கரைசலை இரும்பு உலைகளில் 

காய்ச்சி எஞ்சிய கசடை அடர் கந்தகாமிலத்துடன் காய்ச்சி 

வடிக்கவேண்டும். 

_ (CH,CO0),Ca+H,SO, —> CaSO, +2CH;COOH 

இம்முறையில் sort 70-75% அசெட்டிக் அமிலம் உண்டா 

கிறது. சோடியம் ஹடைிிராக்ஸைடுடன் நடுநிலைக்குக் கொண்டு 
வந்த நீராவியாதல் முறையில் உலர்த்தப்படுகிறது. சோடியம் * 

அசெட்டேட்டுப் படிகங்களைச் 000.,00011௨௪1.,0 சூடு படுத்து 
வதன் மூலம் அவற்றிலுள்ள நீரை அகற்றலாம். நீரற்ற சோடியம் 

அ௮செட்டேட்டை அடர் கந்தகாமிலத்துடன் காய்ச்சி வடித்தல் 

மூலம் தூய்மையான அசெட்டிக் அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

2CH,;COONa+ H.SO, —> 2CH,;,COOH+Na.SO, 

சேயற்கை முறையில் தயாரித்தல் 

8. மெர்க்யூரிக் சல்பேட்டைக் கொண்டுள்ள 40% கந்தகா 
மிலத்தினுள் அசெட்டிலீனைச் செலுத்தினால் அசெட்டால் டிஹைடு 
உண்டாகிறது. அசெட்டால் டிஹைடு ஆவியைக் காற்றுடன் 

கலந்து சுமார் 60“0 மாங்கனஸ் அசெட்டேட்டின்மீது செலுத்தினால் . 
அசெட்டால் டிஹைடானது அசெட்டிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் 
அடைகிறது. 

CH=CH+H,.0 —> CH,.CHO 

2CH,;CHO+0, —> 2CH,COOH 

4. அசெட்டிக் அமிலமானது எத்தில் ஆல்கஹால் ஆவியைக் 

கறுப்புப் பிளாட்டின த்தின் முன்னிலையில் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

CH,CH,—OH+0, —> CH,COOH+H,O 

பண்புகள் 

பேளதிகம் 

காரமான மணத்தையும், புளிப்பான சுவையையும் கொண்ட 

திரவமாகும், இது நீரைவிடக் கனமான.து, குளிரச் செய்தால்
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பனிக்கட்டியைப் போன்ற படிகங்ககாத் தருகின்றது. இதன் 

கொதிநிலை சுமார் 180. தூய்மையான அசெட்டிக் அமிலத்தைப் 
பனிக் கட்டியைப் போன்ற அசெட்டிக் அமிலம் (010181 8௦௦11௦ 

8௨௦14) என அழைக்கிறோம். நீர், ஆல்கஹால், ஈதர் ஆகியவற்றில் 

நன்றாகக் கரைகின்றது. பல அங்ககச் சேர்மங்களுக்கும் பாஸ் 

வரஸ், கந்தகம், அயோடின் போன்ற அனங்ககச் சேர்மங்களுக்கும் 

சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. விஷத்தன்மை வாய்ந்த 

தாகவும், தோலில் பிளவுகளை உண்டாக்குவதாகவும் இருக் 

கின்றது, 

இரசாயனம் 

மோனோ கார்பாக்ஸலிக் அமிலத்தின் கிரியைகள் அன த்தை 

யும் இது தருகின்றது. கொதிக்கும் அசெட்டிக் அமிலகத்தினுள் 

பாஸ்வரஸ் அல்லது அயோடின் கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் 

குளோரின் வாயுவைச் செலுத்தினால், மெத்தில் பிரிவிலுள்ள 

ஹைடிரஜன் அணுக்கள் குளோரின் அணுக்களால் ஒன்றின் பின் 

ஒன்றாக இடப்பெயர்ச்சி யடைந்து மோனோ, டை, டிரய் 

குளோரோ அசெட்டிக் அமிலங்களைத் தருகின்றன. 

CH,COOH+Cl, —> CH,CI—COOH+HCl 

CH,CICOOH+Cl, —> CHC],—COOH+ HCl 

CHCI,—COOH+C], —> CCI,COOH+HC! 

உயயோகங்கள் 

அசெட்டிக் அமிலம் சோதனைச் சாலையில் முக்கியமான 

கரணியாகப் பயன்படுகிறது. இரப்பர்ப் பாலைத் திரளச் செய்வ 

தற்கும், மீன், கறி ஆகிய ஆகாரங்களைச் சமைப்பதற்கும், மருந் 

தாகவும் பயன்படுகிறது. செல்லுலோஸ் அசெட்டேட்டு, ரேயான், 

அசெட்டோன், அசெட்டேட்டுகள், எஸ்டர்கள், அசெட்டிக் 

அன்ஹைடிரய்டுகள், அசெட்டைல் குளோரைடு, இன்டிகோ, பின 

அசிட்டீன் போன்ற சேர்மங்ககைத் தயாரிக்கப் பயன்படு 

கிறது, 

இவற்றில் உப்புகள், அசெட்டேட்டுகள் மிக முக்கியமானவை. 

காரலைட் அசெட்டேட்டுக் கரைசல்கள் எலும்பு முறிவையும், புண் 

களையும் ஆற்றும் மருந்தாகப் பயன்படுகின்றன. கால்சியம் 

அசெட்டேட்டானது அசெட்டோன் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

அலுமினியம், குரோமியம் அசெட்டேட்டுகள் சாயத்தொழிலில்
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நிறம் நிறுத்தியாகப் பயன்படுகிறது, காரக் காப்பர் அசெட்டேட்டு 
நிறப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. காப்பர் அசெட்டேட்டு, 
காப்பர் ஆர்கினைட்டு, பாரீஸ் பச்சை போன்றவை பூச்சிக் 
கொல்லிகளாகப் பயன்படுகின்றன. 

புரோயுனிக் அமிலம் 

புரோபைல் ஆல்கஹாலைச் சோடியம் டை குளோரைடு, 
அடர் கந்தகாமிலம் ஆகியவற்றினால் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்வதின் மூலம் இவ்வமிலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

CH,—CHOH-—-CH, —— > CH,—CH,—COOH 

ட்ரிக் அமிலம் 

சாதராண பியூட்டைல் ஆல்கஹாலை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தல் மூலம் இது தயாராகிறது. இவற்றின் கரைசல்கள் 
அமிலத் தன்மை வாய்த்தனவாகவும், ஊதா லிட்மஸைச் சிவப்பு 
லிட்மஸலாக மாற்றும் தன்மையுடையனவாகவும், புளிப்பான 
சுவையை உடையனவாகவும் இருக்கின்றன. இவை மின் 
சாரத்தைக் கடத்தும் தன்மையுடையன, கரைசலில் அயனியாகும் 
தன்மையுடையன. : 

RCOOH — > RCOO+H 
CH,;—CH,—CH,—-CH,0H+0, —> 

CH,;—CH,—CH,—COOH+H.0O 

அமுகிய மணத்தை உடையது. நீரிலும், ஆல்கஹாலிலும் 
கரையும் தன்மையுடையது. கொழுப்பு அமிலங்களின் எல்லாக் 
கிரியைகலையும் தருகின்றது. தோல் பதனிடுதலில் தோலிலுள்ள 
சுண்ணாம்பை அகற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது. ஐசோபியூட்டிரிக் 
அமிலம் ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹாலை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்தல் மூலம் இது நிகழ்கிறது. 

CHa 
ட CH: COOH 
CH-CH20H + 02 ப “nk 

பெ ஐசோ பியூட் 
அமிலம் 

CH3 

இஃது ஓர் எண்ணெய் போன்ற நிறமற்ற கிரவமாகும், டூரில் 
சிறிதளவு கரையும் தன்மையுடையது, .
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uriibhss அமிலம், அசெட்டிக் அமிலம் ஆகியவற்றியையே 

உள்ளன வேறுூபாடு 

  

பார்மிக் அமிலம் அசெட்டிக் அமிலம் 

  

Os
 . சோடியம் 

. சுண்ணாம்புக்கல் 

. பொட்டாகிய 

. பெலிங்கின் கரைசல், 

. வெப்பத்தால் கார்பன் டை 
ஆக்ஸைடாகவும் ஹைடிரஜ 
னாகவும் சிதைவுறுகின்றது. 

. குளோசினுடன் எந்தவிதக் 
கிரியையும் நிகழவில்லை, 

பார்மேட்டைச் 
சூடுபடுத்தினல் சோடியம் 
ஆக்ஸலேட்டையும் ஹைடி 

ரஜனையும் தருகின்றது. 

. கால்சியம் உப்புகளைச் சூடு 
படுத்திவல் பார்மால் 
டிஹைடு உண்டாகிறது. 

சோடியம் 
ஹைடிராக்சைடுடன் சூடு 

படுத்திவல் ஹைடிரஜன் 
வாயு வெளிவருகிறது. 

உப்புகளை 

மின்னாற் பகுத்தலுக்கு உட் 
படுத்தினல் ஹைடிரஜன் 
வெளிவருகிறது. 

அம் 
மோனியாவில் கரைக்கப் 
பட்ட வெள்ளி நைட்ரேட் 
டுக்கரைசல் ஆகியவற்றைக் 
குறைப்பதுடன் மெர்க்கியூ 
ரிக் குளோரைடு கரைசல் 
வெண்ணிற மெர்க்கியூரஸ் 
குளோரைடு வீழ்படிவாகக் 
குறைக்கின்றது, அமிலத் 
துடன் கூடிய பொட்டா 
கியம் பர்மாங்கனேட்டுக் 
கரைசலை நிறழற்றதாகச் 
செய்கின்றது.   

வெப்பத்தாலும் அடர்கந்தக 
அமிலச்தாலும் பாதிக்கப் 
படுவதில்லை. 

குளோரோ அசெட்டிக் அமி 

லத்தகைத் தருகின்றது. 

சோடியம் உப்புகள் சூட் 
டால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, 

கால்சியம் உப்புகளைச் சூடு 
படுத்தினால் அசெட்டோன் 

உண்டாகிறது, 

மீதேன் வெளிவரு 
கிறது. 

வாயு 

ஈதேன் வாயு வெளிவருகிறது. 

இஃது ஒரு குறைப்பான். 
அன்று. 

 



17. அமிலங்களிள் வழிச் சர்மங்கள் 

இச்சேர்மங்களை அமிலங்களிலுள்ள கார்பாக்சில் மூலத்தி 
லுள்ள ஹைடிரஜன் அணு, ஹைடிராக்கில் மூலம் ஆகியவற்றை 

வேறு அணுக்கள் அல்லது மூலங்களால் பதிலீடு செய்வதன் 
மூலம் தயாரிக்கலாம். ௩௦௦௦1 என்ற வாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட 

R—CO 
அமிலக் குளோரைடுகளையும், ௦ என்ற அமில அன் 

1௨௦௦ 
ஹைடிரய்டுகளையும், கார்பாக்சில் மூலத்திலுள்ள --017 பிரிவைக் 
குளோரின் அணுக்களால் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதாலும் அன் 

ஹைடிரய்டுகளிலுள்ள நீர் மூலக்கூறுகளை அகற்றுவதாலும் 
தயாரிக்கலாம். 014 பிரிவை 111, பிரிவால் பதிலீடு செய்தால் 

அமில அமைடுகளும் (&--00--]117,)) ஹைடிரஜனை ஆல்கைல் 
மூலங்களால் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதால் எஸ்டர்கள் (௩0௦௦௩) 
என்ற வழிச்சேர்மங்களும் உண்டாகின்றன. 

அமிலக் குளோரைடுகள் (&௦14 ௦014௦௭0689) 

கயாமிக்கும் முறைகள் 

7. பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடு, டிரய் குளோரைடு 

ஆகியவற்றை அமிலங்களுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் அமிலக் 

குளோரைடுகள் உண்டாகின்றன. 

CH,COOH-+ PCi, —-> CH,—COCI+POCI,+HCl 

8CH,COOH-+ PCI, —> 3CH,COCI+H3,PO; 

5. தயோனைல் குளோரைடை அமிலங்களுடன் கிரியை 

புரியச் செய்தல் மூலமும் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,.COOH+SOCI, —-> ே,--0௦080, 4101
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ஆவி நிலையிலுள்ள விளைபொருள்கள் எளிதில் 9வெளியேறி 

விடுகின்றன. ஆகையால் இம்முறையில் அமிலக் குளோரைடு 

எளிதில் உண்டாகிறது. 

பொதுவான பண்புகள் 

Guar said 

இவை நிறமற்ற காரமான மணத்தை உடைய திரவங் 

களாகும். வரிசை முடிவிலுள்ளவை திடப்பொருள்களாகும். 

ஈரக் காற்றில் புகையும் தன்மையுடையன. நீரில் கரையா, 

இரசாயனம் 

அசெட்டைல் குளோரைடை உதாரணமாகக்கொண்டு 

அமிலக் குளோரைடின் கிரியைகளைப் பின்வருமாறு விளக்கலாம். 

1. இக்குளோரைடுகள் நீரால் அமிலங்களாகச் சிதைக்கப் 

படுகின்றன. 

CH,—CO | Ci+H |OH — > CH;COOH+HCI 
  

2. ஆல்கஹால்களுடன் இவை எஸ்டர்களை உண்டாக்கு we 

கின்றன. 

  ௦0] cl+H |oc.H, —> CH,COOC,H,;HCI 

  

9. அமிலங்களின் சோடிய உப்புகளுடன் இவை அன்ஹைடி. 

ரய்டுகளைத் தருகின்றன. 

CH,—CO j Cl+Na |OOC-—-CH, —> 

CH,—CO . 
“> O+NaCl 

CH,—CO ~ 

  

      

4. அம்மோனியாவுடன் அமைடுகளையும், ஓரிணை, ஈரி 

அமீன்களுடன் 11 பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமைடுகளையும் தர௬ 

கின்றது. 

CH,—CO| CI+H |NH, —> CH,—CO—NH,+HCl 

  

cH,—co| Cl+H |NHR —> CH,—NH—R+HC|    
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8. நன்கு தூளாக்கப்பட்ட பேலேடியத்தின் முன்னிலையில் 
ஹைடிரஜனால் ஆல்டிஹைடாகக் குறைக்கப்படுகின்றது. 

CH,—CO—Cl+H, —> CH,;CHO+HCI 

6. நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடின் முன்னிலையில் 
வளையம் போன்ற மூடிய அமைப்பைக் கொண்ட ஹைடிரோ காரர் 

பன்களுடன் கிரியை புரிந்து கீட்டோன்களைத் தருகின்றது. 

  

வெ] 1-0 ௦008, —-> C,H,—CO—CH,-+-HCl 

asec அசெட்டோபினோன் 
பென்சீன் 

அசெட்டைல் குளோரைடு 

இஃது ஒரு முக்கியமான அசெட்டைல் குளோரைடாகும். 

சோதனைச் சாலையில் அசெட்டிக் அமிலத்தைப் பாஸ்வரஸ் டிரய் 
குளோரைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் அசெட்டைல் 
குளோரைடு தயாராகின்றது. 

00,0001 PCI, —> 3CH,—COCI+H;PO0, 

  

படம் 39, 

குளிர்க்த நீரில் வைக்கப்பட்ட காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் 
சுமார் 50 கிராம் பனிக்கட்டியைப் போன்ற அசெட்டிக் அமிலத்தை 
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குடுவையினுள் சொட்டவிடும் 
புனலைச் செருகி, பின் பக்கக் குழாயுடன் ஆற்று கலத்தின் 
வழியாகப் கால்சியம் குளோரைடு குழாயால் பாதுகாக்கப்பட்ட 

சேகரிக்கும் குடுவையுடன் இணைக்கவேண்டும். சொட்டவிடும் 
புனலில் சுமார் 22 ௧.செ.மீ, பாஸ்வரஸ் டிரய் குளோரைடை
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எடுத்துக்கொண்டு சிறிது சிறிதாக அசெட்டிக் அமிலத்தினுள் 

சொட்டவிடவேண்டும். பாஸ்வரஸ் டிரய் குளோரைடு முழுவதும் 

அசெட்டிக் அமிலத்தில் சொட்டிய பிறகு குடுவையைச் சுமார் 

400-500 வரை சூடு படுத்தவேண்டும். ஹைடிரஜன் குளோரைடு 

முழுவதும் ஆவியாகி வெளியேறிய பின்னர்க் குடுவையைக் 

கொதிக்கச் செய்யவேண்டும். அசெட்டைல் குளோரைடானது 

வடிகின்றது. மீண்டும் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் இதனைத் 

தூய்மைப் படுத்திச் சுமார் 50C-54C வரை வடியும் 

பின்னத்தைச் சேகரிக்கவேண்டும். 

காரமான மணத்துடன்கூடிய நிறமற்ற திரவமாகும். கொதி 

நிலை 520. ஈதரிலும், குளோரோபாரத்திலும் கரையும் தன்மை 
கிடையாது. ஈரக்காற்றுடன் ஹைடிரஜன் குளோரைடு உண்டா 

வதால் ஒரு வகையான புகை கிளம்புகிறது. 

அசெட்டையில் பிரிவைப் பிற பிரிவுகளுக்குப் பதிலாக . 
பீனாுல்கள், ஆல்கஹால்கள், ஓரிணை ஈரிணனை அமீன்கள் ஆகிய 

வற்றில் பதிலீடு செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது, அங்ககச் சேர் 

மங்களிலுள்ள--01] மூலங்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிவதற் 
கும், அவற்றின் எடைகளை நிர்ணயிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. 

அமில அள்ஹைடிரய்டுகள் 

அங்கக மோனோ கார்பாக்சலிக் அமில மூலக்கூறுகள் 

இரண்டிலிருந்து ஒரு நீர் மூலக்கூற்றின அகற்றினால் அன்ஹைடி 
ரய்டுகள் உண்டாகின்றன. 

  

R—C— | OH+H |O—C—R —> R-C—O—C-R 
| ! 
0 ௦ 0 oO 

  
  

+H.O 

Gurgiarad தயாரிக்கும் முறைகள் 

கொழுப்பு அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகளை அமிலக் 

குளோரைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் இவற்றைத் 

தயாரிக்கலாம். 

2RCOOH+(CH,CO),0 —> (RCO),0+2CH,COOH 

0பாதுவான பண்புகள் 

பெளதிகம் 

வரிசை ஆரம்பத்திலுள்ள நிலையற்ற பார்மிக் அன்ஹைடி 
ரய்டைத் தவிரப் பிற அன்ஹைடிரய்டுகள் நிறடற்ற காரமான
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மணத்துடன் கூடிய திரவங்களாகும். ஆல்கஹாலிலும் நீரிலும் 
கரையும் தன்மை கிடையாது. 

இரசாயனம் 

இப்பண்புகளில் அமிலக்குளோரைடுககா ஓத்திருக்கின்றன. 

அசெட்டிக்  அன்ஹைடிரய்டபை உதாரணமாகக் கெண்டு 

அமில அன்ஹைடிரய்டுகளின் கிரியைகளை விளக்கலாம். 

1 அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டை both சிதைத்தால் 

அசெட்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

(CH;CO),0+H,O —> 2CH,COOH 

2 ஆல்கஹால்களுடன் எஸ்டர்களைத் தருகின்றன. 

(CH,CO),0+C,H,OH —-> CH,COOC,H, 
+CH,COOH 

a 
3. அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து அமைடுகளைத் தருகின்றன. 

(CH,CO),0+NH, —-> CH,;CONH,+CH,;COOH 

4. ஓரிணை, ஈரிணை அமீன்களுடன் சேர்ந்து 11 பிரிதியீடு 
செய்யப்பட்ட அமைடுகளை த் தருகின்றன. 
  

CH,CO— | 0.0C.CH;+H (மாரு மே. 

+CH,COOH 
  

8. உலர்ந்த ஹைடிரஜன் குளோரைடு வாயுவுடன் அமிலக் 

குளோரைடுகளைத் தருகின்றன. 

(CH,CO),.0+HC! —» CH,;COCI+CH,COOH 

அசெட்டிக் அனண்ஹைடிரய்டு 

அ௮செட்டைல் குளேோரைடை உருக்கிய சோடியம் அ௮செட் 
டேட்டுடன் சேர்த்துச் சூடு செய்வதன் மூலம் சோதனைச் சாலையில் 
அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டைத் தயாரிக்கலாம். 

  

cH,co| Ci+Na }| OOC.CH, —-> (CH,CO),0+ NaCl 
  

சொட்டவிடும் புனல் பொருத்தப்பட்ட ஒரு காய்ச்சி வடித்தல் 
குடுவையினுள் தூளாக்கப்பட்ட சோடியம் அசெட்டேட்டை



அமிலங்களின் வழிச் சேர்மங்கள் isy 

எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். குடுவையைக் குளிர்ந்த நீரில் 
வைத்துச் சொட்டவிடும் புனலின் வழியாகச் சிறிது சிறிதாகச் 

சேர்க்கவேண்டும். அசெட்டைல் குளோரைடு முழுவதையும் 

சேர்த்து முடித்த பிறகு குடுவையிலுள்ள திரவத்தை ஒரு காற்று 
ஆற்று கலத்தின் உதவியால் காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். இத்திர 

வத்தை மீண்டும் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் சுத்தமான அசெட்டைல் 

குளோரைடைப் பெறலாம். 

அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டு ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும், இது 

காரமான மணத்தை உடையது. ஈதரிலும் பென்சீனிலும் கரையும் 

தன்மையுடையது, நீரில் கரையாது, அமில அன்ஹைடிரய்டுகள் 

அளைத்தையும் தருகின்றது. ஆல்கஹால், பீனால், ஓரிணை ஈரி 

அமீன்கள் ஆகியவற்றில் அசெட்டைல் மூலங்களைப் பிரதியீடு 
செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. ஆஸ்பிரின், அசெட்டேட்டு, 

ரேயான் ஆகியவற்றைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

அமில அமைடுகள் 

கார்பாக்ஸலிக் மூலத்திலுள்ள--0114 பிரிவை —NH, @f 

வால் பிரிதியீடு செய்தால் அமைடுகள் உண்டாகின்றன, ௮ம் 

மோனியாவில் உள்ள ஹைடிரஜன் அணுக்க ஏசைல் %--00-- 

மூலங்களால் பிரதியீடு செய்தல் மூலமும் அமைடுகளைப் 

பெறலாம். 

பொதாவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

1, கொழுப்பு அமிலங்களின் அம்மோனியம் உப்பைச் சூடு 

படுத்துவதன் மூலம் அமைடுகளை த் தயாரிக்கலாம். 

CH,COONH, —-> CH;.CO.NH.+H,0 

2. அமிலக் குளோரைடுகள், அன்ஹைடிரய்டுகள், எஸ்டர்கள் 

ஆகியவற்றைச் சாதாரண வெப்பநிலையில் அடர் அம்மோனியா 
கரைசலுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் பெறலாம். 

CH;.COCI+NH, —-> CH,.CO.NH, +HCI 

(CH,;-CO),0+NH, —-> CH;-CO.NH,+CH;COOH 

CH,COOC.H,;-+NH; —> CH;-.CO.NH,+C,H,;OH 

3, ஆல்கைல் சயனைடுகளை அடர்க்ந்தகத அமிலத்துடன் 
சேர்த்துச் சிதைப்பதன் மூலம் அமைடுகளைப் பெறலாம். 

CH,.CN+H,O -_-> CH,.CO.NH,
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பொதுவான பண்புகள் 

Guar Ha 

பார்மைடு ஒரு திரவமாகும். மற்ற அமைடுகளெல்லாம் 

திடப்பொருள்களாகும். வரிசை ஆரம்பத்திலுள்ளவை நீரில் 

கரையும் தன்மையுடையன. 

இரசாயலம் 

அசெட்டமைடை உதாரணமாகக் கொண்டு அமைடுகளின் 

கிரியைகளப் பின்வருமாறு விளக்கலாம். 

ம. நீருடனே அமிலத்துடனோே சேர்ந்து எந்த அமிலத்தி 

லிருந்து உண்டாக்கப்பட்டதோ அந்த அமிலமாகச் சிதைக்கப் 

படுகின்றது. 

CH;-CONH, +H:0 —> CH,COOH+NH;% 

காரங்களுடன் சேர்ந்து கார உப்புகள் உண்டாகின்றன. 

2. பாஸ்வரஸ் பென்டாக்சைடுடன் சேர்ந்து சூடு படுத்தப் 

படும்பொழுது அவற்றிலிருந்த நீர் அகற்றப்பட்டு அவை சயனை 

டாக மாற்ற்ப்படுகின்றன. 

P.O; 
CH,.CO.NH, ——~> CH;-CN+H,0 

3 நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் சேர்ந்து அமிலங்களை உண் 

டாக்கும்பொழுது நைட்ரஜன் வாயு வெளியேறுகின்றது. 

CH;CO NH. 
| _-s CH,COOH-+N,} +H,0 

HOINIO 

4. புரோமினுடனும், காரத்துடனும் சேர்ந்து கிரியை 

புரியும்பொழுது இவை ஓரிணை அமீன்களை உண்டாக்குகின்றன. 
(ஹோப்மானின் கிரியையைப் பார்க்கவும்). 

CH,.CO.NH.+ Br. —> CH;-CO.NHBr+ HBr 

KOH 
CH,;.CO.NHBr ——> CH,NCO+KBr+H,O 

CH;-NCO+2KOH —> CH;.NH.+K,CO; 

அசெட்.டமைடு 

அம்மோனியம் அசெட்டேட்டைச் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் 
சோதனைச் சாலையில் அசெட்டமைடைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,;-COONH, — > CH;.CO.NH.+H:20
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ஒரு குடுவையினுள் சுமார் 16 கிராம் அம்மோனியம் கார்ப 
னேட்டையும், 60 க.செ.மீ. அசெட்டிக் அமிலத்தையும் எடுத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். நுரைத்தல் நின்றவுடன் குடுவையிலுள்ள 

திரவத்தைச் சுமார் மணி நேரத்துக்குச் சூடுபடுக்த வேண்டும். 

இதற்குக் காற்று ஆற்று கலத்தைப் பயன்படுத்தலாம். பின்னர் 

இக்கலவையை ஒரு காய்ச்சி வடித்தல் குடுவையில் எடுத்துக் 

கொண்டு காய்ச்சி வடிக்கவேண்டும். நீரானது முதலில் வடி 

கின்றது. வெப்பமானது சுமார் 2190 அடைந்தவுடன் ஆற்று 

கலத்தின் வாயில் இருக்கும் சேகரிக்கும் குடுவையை அகற்றிவிட 

வேண்டும். காய்ச்சி வடித்த திரவத்தைக் குளிரச் செய்தால் 

அசெட்டமைடு படிகங்கள் உண்டாகின்றன. இகளை அ௮செட் 

டோனின் உதவியால் மீண்டும் படிகமாக்கத் தூய்மைப்படுத்ம 
வேண்டும். 

இஃது ஒரு நிறமற்ற நீரிலும் ஆல்கஹாலிலும் கரையும் தன்மை 
யுடைய படிக வடிவமான திடப் பொருளாகும். உருகுதகிலை 94“, 

எஸ்டர்கள் 

கார்பாக்ஸில் அமிலங்களிலுள்ள ஹைடிரஜன் அணுவை 

ஆல்கைல் மூலங்களால் இடப்பெயர்ச்சி அடையச் செய்தல் 
மலம் எஸ்டர்களைத் தயாரிக்கலாம். 

பொதூவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

7. அடர் கந்தசாமிலம் அல்லது ஹைடிரோ குளோரிக் 
அமில வாயுவின் முன்னிலையில் அமிலத்தையும் ஆல்க 

ஹாலையும் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினால் எஸ்டர் உண்டாகிறது, 

CH,—Co.| OH+H OCH, 4=5 CH,.CO0.C,H, 
+H,0 

இதனை எஸ்டராக்குதல் (65(27111௦81100) கிரியை என அறைக் 
கின்றோம். அமில, ஆல்கஹால் வாயுக் கலவையைச் சுமார் 

௪00” -க்குச் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் எஸ்டர்களைத் தயாரிக்கலாம். 

2. ஆல்கஹாலுடன் அமிலக் குளோரைடையோ அன்ஹைடி 

ரய்டையோ கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் எஸ்டர்களைத் 
தயாரிக்கலாம். 

CH,—COCI+C,H,OH —> CH,COOC.H,+HCI 

ரொ 
H+ C,H,O —-> CH,COOC,H 

ரூவா. — ° “ve 
+CH;COOH
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9. அமிலங்களின் வெள்ளி உப்புகளை ஆல்கைல் ஹேலைடு 
கஞூடன் கிரியை புரியச் செய்தல் மூலமும் எஸ்டர்களைத் 

குயாரிக்கலாம். 

CH,.COOAg+IC,H, —-> CH,COOC.H,+Agl 

4 டை மெத்தில் சல்பேட்டை அமிலங்களின் கார லோக 
உப்புகளுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் மெத்தில் 

எஸ்டரைத் தயாரிக்கலாம். 7 

RCOOK-+(CH;)2S0, —-> RCOOCH; 4-CH,;KSO, 

பேோதூவான பண்புகள் 

வரிசை ஆரம்பத்திலுள்ளவை பழவாசனையுடன் கூடிய நிற 

மற்ற திரவமாகும். வரிசை முடிவிலுள்ளவை மணமற்ற திடப் 

பொருள்களாகும். இவை நீரில் கரையா. ஆல்கஹாலிலும் 

ஈதரிலும் கரையும் தன்மையுடையன. 

இர௫௪யானம் 

7. எத்தில் அசெட்டேட்டை உதாரணமாகக் கொண்டு 

எஸ்டர்களின் கிரியைகளைப் பின்வருமாறு விளக்கலாம். 

CH,COOC,H;+ NaOH —-> CH,COONa+C,H;0H 

காரங்களை உபயோகித்து எஸ்டர்களைச் சிதைவுறச் செய் 
தால் அமிலங்கள் உண்டாகின்றன. கொழுப்பு அமிலங்களின் 

கார உப்புகள் சோப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. 

எஸ்டர்கள் காரங்களால் சிதைக்கப்படுதலைச் (சோப்பு ஆக்குதல் 

அல்லது எஸ்டரைக் கார நீராற்பகுத்தல் (80820184௦81100) என 

அழைக்கின்றோம். 

2% அம்மோனியா வாயுவடன் அமைடுகளைத் தருகின்றது. 

மே..010௦0௨1ம, பயம், மேம், 

+C,H,OH 

  

      

ஐ 8. பாஸ்வரஸ் பென்டாகுளோரைடூடன் இவை ஆல்கைல், 

குளோரைடுகள் ஆகியவற்றின் கலவையைக் தருகின்றன. 

PCl; 
CH,—CO|0jC:H; ——-> CH;.CO.CI+C,H,Cl 

Cl Cl +POCI, 

செயற்கை முறையில் பழச் சாறுகளைத் தயாரிப்பதற்கும், 
பெயின்ட்கள் வார்னிஷ்கள் போன்றவற்றைத் தயாரிப்பதற்கும்
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எஸ்டர்கள் பயன்படுகின்றன. கரைப்பானாகவும் பயன் படுகிறது. 

அசெட்டோ அசெட்டிக் எஸ்டரைக் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

த்தில் அசெட்டேட்டு 

எத்தில் ஆல்கஹாலையும் அசெட்டிக் அமிலத்தையும் அடர் 

கந்தக அமிலத்தின் முன்ன்லையில் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் 

சோதனைச் சாலையில் இச்சேர்மம் தயாரிக்கப்படுகின்றது., 

CH,COOH+HOC,H,; —> CH, COOC,H,+H,.O 

  

படம் 40. 

7, எண்ணெய்த் தொட்டி 8. ஆல்கஹால் /-அடர் கந்தகாமிலம் 8, ஆல்க 

ஹால்--அசெட்டிக் அமிலம் 4, எற்தில் அசெட்டேட்டு. 

50 ௧.செ.மீ. ஆல்கஹாலை ஒரு காய்ச்சி வடித்தல் குடுவை 

யினுள் எடுத்துக்கொண்டு, அதனுடன் 50 க.செ.மீ, அடர் கந்தக 

அமிலத்சை சிறிது சிறிதாகச் சேர்க்கவேண்டும். கூடுவையை ஓர் 
எண்ணெய்த் தொட்டியில் வைத்துச் sort 140°C-E@GF சூடு 

படுத்திச் சுமார் 100 க.செ.மீ, ஆல்கஹாலையும், [00 ௧க.செ.மீ. பனிக் 

கட்டி அசெட்டிக் அமிலத்தையும் சொட்டவிடும் புனலின் வழி 

யாகச் சிறிது சிறிதாகச் சொட்டவிட வேண்டும். அமிலம் 

முழுவதையும் சேர்த்து முடித்தவுடன் மேலும் 9 நிமிடங்கள் வரை 

காய்ச்சி வடிச்கவேண்டும். வடிந்த திரவத்துடன் சோடியம் கார்ப 

னேட்டுக் கரைசலைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அமிலத்தை அகற்றிப் 

பின் எஸ்டரைக் தனியாகப் பிரித்துப் பின் பூரிதக் கால்சியம் 

குளோரைடு கரைசலுடன் சேர்த்துக் குலுக்குவகன் மூலம் அதி 

லுள்ள ஆல்கஹாலை அகற்றவேண்டும். 

13
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நீருள்ள பிரிவை அகற்றிவிட்டு மேல் பாகத்திலுள்ள 

திரவத்தை நீரற்ற கால்சியம் குளோரைடால் உலர்த்திப் பின் 

காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தூய்மைப் படுத்தவேண்டும். 

74 0-7090-இல் வடியும் பின்னத்தைச் சேகரிக்கவேண்டும். 

இது பழ வாசனையுடன் கூடிய நிறமற்ற திரவமாகும். நீரைவிட 

இலேசானது. நீரில் கரையாது. ஆல்கஹாலில் எளிதில் கரையும் 

தன்மையுடையது. எஸ்டர்களின் எல்லாக் கிரியைகளையும் தரு 

கின்றது. செயற்கை முறையில் பழச் சாற்றைத் தயாரிப்பதற்கும், 

கொதிநிலை ஏற்ற முறையில் (011105001௦ ௨11௦4) மூலக்கூறு 
எடையைத் தயாரித்தலில் கரைப்பானாகவும் பயன் படுகின் றது. 

1. (a) ஓகியல்புன்ன வரிசையில் மேல் தோக்கிச் செல்லுதலும் 
ஃழ்நோக்கி இறங்குதலூம் 

ஓரியல்புள்ள வரிசையில் மேல் நோக்கிச் செல்லும் 
பொழுது சேர்மத்திலுள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக் 
கையில் ஒன்று கூடுகிறது. இது டொட்டாசியம் சயனைடைச் 
சேர்ப்பதன் மூலம் சாத்தியமாகிறது வரிசையில் கீழ்நோக்கி 
இறங்கும்போது கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் ஒன்று 
குறைகின்றது. இதற்கு ஹோப்மானின் கிரியை எனப்பெயர். 

(0) ஓரியல்புன்ன வரிசையில் ஏறூதல் 

மெத்தில் ஆல்கஹாலை எத்தில் ஆல்கஹாலாக மாற்றுதல்: 

மெத்தில் ஆல்கஹாலைச் சிவப்புப் பாஸ்வரத்துடனும், அயோடி 
னுடனும் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினல் மெத்தில் அயோடைடு 
உண்டாகிறது. இதனைப் பொட்டாசியம் சயனைடுடன் சேர்த்துக் 
கிரியை புரியச் செய்தால் உண்டாகும் மெத்தில் சயஊைடைக் 
குறைத்தால் எத்தில் அமீன் உண்டாகிறது. இதை நைட்ரஸ் 
அமிலத்துடன் கிரியை புரியச் செய்தால் எத்தில் ஆல்கஹால் 
உண்டாகிறது. 

P+I, KCN 4H 
CH;,0H —— > CH,I ——> CH,CN —> 

CH,;CH,NH»CH;.CH,OH|HNO. 

2. அசெட்டிக் அமிலத்தைப் புரேரயிரூஸிக் அமிலமாக 

மாற்றுதல் 

அரசெட்டிக் அமிலத்தைப் பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் 
சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் உண்டாகும் அசெட்டைல் 
குளோரைலடக் குறைத்தால் அசெட்டால் டிஹைடு உண்டா 
கிறது. இதனை மீண்டும் எத்தில் ஆல்கஹாலாகக் குறைத்துப்
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பின் சிவப்புப் பாஸ்வரத்துடனும், அயோடினோடும் சேர்த்தால் 
உண்டாகும் எத்தில் அயோடைடைப் பொட்டாசியம் சயனைடுடன் 
கிரியை புரியச் செய்தால் எத்தில் சயனைடு உண்டாகிறது. 

இதனைச் சிதைவுறச் செய்தால் புரோபியூனிக் அமிலம் உண்டா 
கிறது. 

ல. ஓமியல்புள்ன வரிசையில் Hf ain; wad 

எத்தில் ஆல்கஹாலிலிருந்து மெத்தில் ஆல்கஹாலைத் 

தயாரித்தல்: எத்தில் ஆல்கஹாலைச் சோடியம் டை குரோமேட் 
டாலும், அடர் கந்தக அமிலத்தாலும் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தால் அசெட்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. இதனை அம்மோ 

னியம் கார்பனேட்டுடன் சேர்த்து நடுநிலைக்குக் கொண்டு வந்தால் 
அம்மோனியம் அசெட்டேட்டு உண்டாகிறது. இதனைச் சூடு 
படுத்தினால் அசெட்டமைடு உண்டாகிறது, பின் புரோமினுடனும் 

காரத்துடனும் கிரியை புரிந்து மெத்தில் அமீன் உண்டாகிறது. 

இது நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் சேர்ந்து மெத்தில் ஆல்கஹாலைத் 

தருகின்றது. 
[0] NH; 

CH;-CH.0H ——~> CH,COOH -——~> _ 
ea 

CH,;COONH, ——> 

Br. த KOH HNO, 

CH;.CO.NH, —— —-> CH,NH, ———-> CH,0H   

4. பூரோமியருணிக் அமீலத்தை அசெட்டில் அமிலமாக 

மாற்றூதல் 
புரோபியூனிக் அமிலத்தை அதன் அம்மோனியம் உப்பாக 

மாற்றிச் சூடுபடுத்தினல் புரோபியுனமைடு உண்டாகிறது, 

இதனைப் புரோமினுடனும் காரத்துடனும் சேர்த்தால் எத்தில் 
ஆல்கஹால் உ.ண்டாகிறது. இதனைக் குரோமிக் அமிலத்துடன் 
சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் அசெட்டிக் அமிலம் 
உண்டாகிறது. 

NH 

  

3 

CH;.CH,.—COOH ——-—+> CH,—CH,—COONH,’ 

சூடுபடுத்துதல் 
—————-——> CH,.CH,.CO.NH; 

ஆக்ஸி- HNO, 
CH,.COOH <— CH, CH, —OH <= 

கரணம் 

CH;-CH,.NH, ) Br,+KOH



18. பதிலீடு ெய்யப்பட்ட அமிலங்கள் 

அமிலங்கவிலுள்ளா. ஆல்கைல் மூலங்களிலுள்ளா ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஜைடிரஜன் அணுக்களை ப, 014, 

311]., 01 போன்ற பிற அணுக்கள் அல்லது மூலங்களால் பிரதி 
யீடு செய்யும்பொழுது, பிரதியீடு செய்யப்பட்ட அமிலங்கள் 
உண்டாகின்றன. ஹேலோஜளன் பிரதியீடு செய்யப்பட்ட மோனோ 

குளோரோ அசெட்டிக் அமிலம் (ப,01--0001), ஹைடிராக்ஸி 

மூலத்தால் பிரதியீடு செய்யப்பட்ட லேக்டிக் அமிலம் 

(CH,;CHOHCOOH), அமினோ பிரிவால் பிரதியீடு செய்யப்பட்ட 

அமீனோே அசெட்டிக் அமிலம் (NH,-CH.».COOH), சயனோஜன் 

பிரிவால் பிரதியிடு செய்யப்பட்ட சயலே ௮செட்டிக் அமிலம் 

(ுே.மே..0001) போன்றவை பிரதியீடு செய்யப்பட்ட அமிலய் 

களுக்கு உதாரணங்களாகும். 

குளோரோ அெட்டிக் அமிலம் 

மோறே கூணோரோ அசெட்ரி.க் அமிலம் 

டிரய்முளோரோ எத்திலின் வெஸ்ட்ரசாலைக் (௩௦06100801) 99 

கந்தக அமிலத்துடன் நீராற் சிதைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் 
மோஜோ குளோரோ அசெட்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

. : OH 
ர ஈ 

CHCI= CCl, +H20 ~» CH,CI- C( OH) Cl,» CH, C!-CZ 0H 
சிதைத்தல் Nou 

CH, CI COOH | -4,0 

இஃது ஒரு படிக வடிவமான திடப்பொருளாகும. உருகுநிலை 
020. நீபில் கரையும் தன்மையுடையது. தோலில் வெடிப்புகள் 
உண்டாக்குகின்றன,
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இச்சேர்மங்கள் அமிலங்கள் ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் ஆகிய 

இரண்டின் கிரியைகளையும் தருகின்றன. பாஸ்வரஸ் பென்டா 

குளோரைடுடன் சேர்ந்து குளோ3ரா அ௮செட்டைல் குளோ 

ரைடையும், காரங்களுடனும் உலோகக் கார்பனேட்டுகளுடனும் 

சேர்ந்து உப்புகளையும் தருகின்றன. 

CH.CI—COOH+ PCI, —> CH.CI—COCI+ POCI; 
+HCl 

CH,CI.COOH+-NaOH —-> CH.C!.COONa+H.0 

2CH,CI.COOH + NazCO, —> 2CH,CI—COONa 
4-H,0+CO,4 

இவை எளிதில் $ராற் ரிகைத்தலுக்கு உட்பட்டு ஹைட்டி 

ராக்ஸி அசெட்டிக் அமிலம் அல்லது கிகரக்கரலிக் அமிலத்தைத் 
ன குருகின்றன. 

CH.CI—COOH+ H.0 —> CH,OH—COOH + பய 

அடர் அம்மோனியா கரைசலுடன் அமினோ அசெட்டிக் 

அரிலம் அல்லது கிளைசீனைத் தருகின்றது. 

CH.CI—COOH +. 2NH; —> CH, NH,-COOH+-NH,Cl 

அவுரிச் சாயம் தயாரிப்பதில் பெருமளவு பயன்படுகிறது. 

டை சூனேோரேர அசெட்டிக் அம்லம் 

நீருள்ள பொட்டாசியம் சயனைடைக் குளோரால் ஹைடி 

ரேட்டுடன் சேர்த்துச் சூடு படுத்தினல் இச்சேர்மம் உண்டா 

கிறது. 

CCI, CH(OH), -+KCN—> CHCI,.COOH+HCN+ KCl 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். நீரில் கரையும் தன்மை 

யுடையது. கொதிக்கும் நீருடன் அதிக அழுத்தத்தில் சிதைவுறச் 

செய்தால் கிளை ஆக்ஸாலிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

சிதைத்தல் 110 —H,0 
Cloa- CH- COOH வனக யா /CH-COOH —> 

HO 

CHO-COOH 

டிரம் GGarrGyr அசெட்டி.க் அமிலம் 2 

குளோராலை அடர் நைட்டிரிக் அமிலத்துடன் சேர்த்து ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்தால் நிறமற்ற திடப்பொருளாகும்,
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உருகுநிலை 570. தோலில் வெடிப்புகள் உண்டாக்குகின்றது. 
காரங்களுடன் சேர்ந்து உப்புககாக் கொடுக்கின்றது. 

CCl,.CHO+[0] —> CCl,COOH 

CC!,-COOH+ NaOH —> CCI,.COONa+H,0 

நீருடன் சேர்த்துக்  கொதிக்கச் செய்தால் குளோரோ 
பார்மையும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடையும் உண்டாக்குகின்றது. 

1.௦ 
CCl,COOH + ——> CHC!,+CO,4 

0லக்டிக் அமிலம் 

இதனை மஹைடிராக்ஸி புரோபியூனிக் அமிலம் மே. 0௦1 
—COOH என்றும் அழைக்கலாம். இயற்கையில் அஃது இரண்டு 
வடிவங்களில் கிடைக்கிறது. புளித்த பாலில் அதிக அளவு 
லேக்டிக் அமிலம் காணப்படுகிறது. லேக்டிக் அமிலம் அல்லது 
சார்கோலே௰டிக் அமிலம் தசையில் காணப்படுகிறது. 

போதாவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

7. ஈகுளோரோ புரோபியூனிக் அமிலத்தை நீராற் சிதைப் 
பதன் மூலம் லேக்டிக் அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

H.O 
CH;—CHCI—COOH ——-> CH,—CHOH—COOH 

2. அமிஜனே புரோபியூனிக் அமிலத்துடன் நைட்ரஸ் அமிலத் 
தைக் கிரியை புரியச் செய்தல் மூலம் லேக்டிக் அமிலத்தைத் 
தயாரிக்கலாம். 

HNO, 
CH,—CH BBs Coon வ பகற் 

HO|NIO ச 
CH,—CHOH—COOH+N.4+H,O 

a பைரூலிக் அமிலத்தைச் சோடியம் அமால்கத்துடனும் 
நீருடனும் சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் லேக்டிக் 
அமிலம் உண்டாகிறது. 

CH,-CO.COOH+ [2H] —> CH,—-CHOH—COOH 

4. உ புரோபிலீன் கிளைக்காலை கைட்டிரிக் அமிலத்துடன் 
சிதைவுறச் செய்தல் மூலம் லேக்டிக் அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,—CHOH—CH,0 —> CH,—CHOH—COOH
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9. அசெட்டால் டிஹைடு சயன் ஹைடிரினைச் சோடியம் 

ஹைடிராக்ஸைடால் சிதைவறச் செய்தால் லேக்டிக் அமிலம் 

உண்டாகிறது. 

CH,--CHOH—CN —> CH,—CHOH—COOH 

8. குஞக்கோசை தயிருடனும், புளித்த மோருடனும் 

சேர்த்துச் நொதிக்கச் செய்தல் மூலம் இகனைத் தொழில் 

முறையில் தயாரிக்கலாம். 

போடடி > வே, ae பேடி 

குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸ் 

சாக்குக்கட்டித் தூள் : மிதக்க விடப்பட்ட குளுக்கோஸ் 
கரைசலைத் தயிர் அல்லது புளித்த மோரில் கொதிக்கச் செய்தால் 

மோரிலுள்ள என்சைமான லேக்டிக் அமிலம் பேசிலானது குளுக் 

கோஸ் கரைசலை லேக்டிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றது. கரைசலின் 

கொதிநிலையைச் சுமார் 820-26”0-இல் நிலைக்கச் செய்தல் மூலம் 

ஆல்கஹாலையும், பியூட்ரிக் அமிலத்தையும் கொதிப்படைவதி 

லிருந்து தடுக்கலாம். இவ்விதம் தயாரிக்கப்பட்ட லேக்டிக் ௮மில 

மானது கால்ஸியம் கார்பனேட்டுடன் கிரியை புரிந்து சால்ஸியம் 

லேக்டேட்டை உண்டாக்குகிறது. இதனை வடித்துப் பிரித்துப் 
பின் நீர்த்த கந்தக அமிலத்துடன் சிதைத்தால் உண்டாகும் 

கால்ஸியம் சல்பேட்டுக் கரையாதாகையால் அதனை வடித்துப் 

பிரிக்கவேண்டும், எஞ்சி இருக்கும் 50% அமிலக்தைக் கவனமாக 

ஆவியாக்கவேண்டும். இவ்வமிலத்தைச் சூன்யத்தில் ஆவியாக்கு 

தல் மூலம் தூய்மையான லேக்டிக் அமிலத்தைப் பெறலாம். 

பண்புகள் 

Guar dain 

சாதாரண வெப்பநிலையில் புளித்த சுவையுடைய நிறமற்ற 

ஒரு திரவமாகும். நீர், ஆல்கஹால், ஈதர் ஆகியவற்றில் எளிதில் 

கரையும் தன்மையுடையது. 

வேதிப் பஸ்புகள் 

அமிலங்கள், ஈரிணை ஆல்கஹால்கள் ஆகியவற்றின் கிரியைகள் 

அனைத்தையும் தருகின்றது. 

1. இவ்வமிலத்தின் உப்பு மூலத்திறன் ஒன்றாதலால் இஃது 

உப்புகளையும் எஸ்டர்களையும் உண்டாக்குகின்றது. 

CH,—CHOH—COONa CH,—CHOH—COOC,H, 

சோடியம் லேக்டேட்டு எத்தில் லேக்டைடு
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2. இதனைச் சூடு படுத்துவதன் மூலம் லேக்டைடு உண்டா 

கிறது. 

CH,—CH | OH # |ooc CH,;—CH—O—CO 

| — | =| | 
coo| H HO | டம், மட்டு டை. 

+2H.O 

9. நீர்த்த கந்தக அமிலமானது இதனை அசெட்டால் டிஹை 
டாகவும், பார்மிக் அமிலமாகவும் சிதைக்கின்றது. அடர் கந்தக 

அமிலமானது பார்மிக் அமிலத்திலுள்ள நீரினை அகற்றிப் பார்மிக் 

அமிலத்தைக் கார்பன் மோனக்சைடாக மாற்றுகிறது. 

CH,—CHOH—COOH —> CH,CHO+HCOOH 

3. பாஸ்வரஸ் பெண்டாகுளோரைடானது அமிலத்திலுள்ள 
01, 60014 பிரிவுககாக் குளோரின் அணுக்களால் பிரதியீடு செய் 
கின்றது. இதன் மூலம் லேக்டைல் குளோரைடு உண்டாகிறது. 

CH;—CHOH-—COOH +} 2PC!], —> 
CH,—CHCI—COCI1+2PO0CI, +2HClI 

8. பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுடன் கீட்டோனிக் அமில 

மான பைரூலிக் அமிலத்தைத் தருகின்றது. 

CH,—CHOH—COOH-+[0] —> CH,—CO—COOH 
+H,.O 

8. ஹைடிரஜன் அயோடைடுடன் புரோபியூனிக் அமிலமாகக் 
குறைக்கப்படுகின்றது. 

CH,—CHOH—COOH+ HI —> CH,.CHI—COOH 
+H,O 

CH.,—CHI—COOH+ HI —> CH,—CH,—COOH+I, 

7. ஹைடிரஜன் புரோமைடுடன் இது புரோமோ புரோபி 
யூனிக் அமிலத்தைக் தருகின்றது. 

CH;—CHOH—-COOH+HBr—> Rg 4. 
+He 

  

உயமயோேோாகங்கள் 

கம்பளித் துணியில் சாயம் ஏற்றுவதற்கும், தோலிலுள்ள 

உரோமங்களை நீக்குவதற்கும் இது பயன்படுகிறது. இதன் 
இரும்பு - கால்ஸிய உப்புகள் மருக்தாகவே பயன்படுகின்றன 
எத்தில் பியூடைல் லேக்டேட்டுகள் குழைமங்கள் தயாரிக்கும் 

தொழிற்சாலையில் சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன் படுகின்றன.
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இவ்வகை அமிலங்களின் ஒரு மூலக்கூற்றில் இரண்டு கார்பாக் 

ஸலிக் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றை (CH2)(COOH). 

என்ற பொதுவான வாய்பாட்டின் மூலம் குறிக்கலாம். இவ் 

வினத்தைச் சேர்ந்த முதல் அமிலத்தின் ஈ-இன் மதிப்புப் பூஜ்ய 

மாகும். 

COOH _- COOH 
| ஆக்ஸாலிக் அமிலம், மே, 5. மெலோனிக் 

COOH COOH 

CH,.-COOH 
அமிலம், | சக்ஸினிக் அமிலம்: ஆகிய முறல் 

CH,.-COOH 

மூன்று அமிலங்களும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும். 

பேசதூனாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

7, கிகக்கால்கள் அல்லது ஹைடிராக்ஸி அமிலங்களை 

ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கலாம். 

CH,OH.CH,OH+[40] —> HOOC—COOH+?H,0 
எத்திலீன் கிளைக்கால் ஆக்ஸாலிக் அமிலம் 

CH,OH—COOH + [20] 2 HOOC-—-COOH+H,0 
திசளாக்காலிக் அமிலம் 

9. டைசயனைடுகளையும் சயனோ அமிலங்களையும் சிதைவுறர் 

செய்தல் மூலம் மெலோனிக் அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

சிதைத்தல் COOH 
NC—CH,—COOH ————-> CH, 
FUE) YOFLGE ~ COOH 

அமிலம் மெலோனிக் அமிலம் 

சிதைத்தல் 
NC—CH,—CH,—CN ——-——-> HOOC—(CH,),COOH 

எத்திலீன் டை சயனைடு சக்ஸினிக் அமிலம்
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9. அபூரிதீ டை கார்பாக்ஸலிக் அமிலத்தைக் குறைத்தலுக்கு 
உ ட்படுத்துவதன் மூலம் சக்கினிக் அமிலத்தைத் தயாரிக்கலாம். 

HOOC.CH==CH.COOH +H, —> HOOC(CH,)»COOH 
se GuyGods gible சக்ஸினிக் அமிலம் 

4. இரண்டு ஹேலோஜன் அணுக்களைக் கொண்ட பாரபின் 
களவின் கிரிக்ஞார்டு கரணிகளைக் கார்பன் டை ஆக்ஸைடுிடன் கிரியை 
புரியச் செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் விளைபொருளைச் சிதைவுறச் 
செய்வதன் மூலம் இவ்வமிலங்களை த் தயாரிக்கலாம். 

CHe—MegBr CH,—CO.|MgBr 
| +2CO. —> | H OH வித் 
CH,—MeBr CH,—CO.|MeBr 

H OH 
CH,—COOH 

+2Me(OH)Br 
CH.—COOH 

பொதுவான பண்புகள் 

Guar Sasi 

டை கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்கள் படிகவடிவமான திடப் பொருள்கள், நீரில் கரையும் தன்மையுடையன. நீராவியால் ஆவி 
யாகும் தன்மை இவற்றிற்குக் கிடையாது. 

வேதிப் பண்புகள் 

கார்பக்ஸலிக் அமிலப் பிரிவின் கிரியைகளை இருமுறை தரு 
கின்றது. ஒன்று அல்லது இரண்டு கார்பாக்ஸலிக் பிரிவுகள் 
இடப்பெயர்ச்சி செய்யட் படுவதை யொட்டி இரண்டு வகை வழிச் 
சேர்மங்கள் உண்டாகின்றன. 

COOH COOC,H, COC! CONH, 
I | ] COONa COOH COOH COOH 

அமில சோடியம் அமில ஆக்ஸலைல் ஆக்ஸாமிக் 
ஆக்ஸலேட் எஸ்டர் குளோரைடு அமிலம் 

COONa COOC.H, 00! wae 
| COONa COOC,.H, COCcl CONH, 

சோடியம் சாதாரண ஆக்ஸலைல் ஆக்ஸமைடு 
ஆக்ஸலேட் எஸஷ்டர் குளோரைடு
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ஆக்ஸாலிக் அமிலத்திலும் மெலோனிக் அமிலத்திலும் 
இரண்டு கார்பாக்ஸில் பிரிவுகளும் ஒரே கார்பன் அணுவுடன் 

இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன., இதனைச் சூடு படுத்தினல் இது 

மோனே கார்பாக்சலிக் அமிலமாகவும், கார்பன் டை ஆக்ஸை 

டாகவம் சிதைக்கப்படுகின்றது. சக்சினிக் அமிலத்தைச் சூடு 

படுத்தினால் சக்சினிக் அன்ஹைடிரய்டூ உண்டாகிறது. 

HOOC.— COOH -——> H COOH+CcoO, | 
ஆக்ஸாலிக அமிலம் 

HOO C—CH2- COOH —> CH,COOH + CO, 

மெலோனிக அமிலம்' 

CH,-COOH CH,—CO_ 
| — |! O+H,0 
CH2-COOH CH,—CO” 

சக்சினிக் அமிலம்: சக்சினிக் அன்ஹைடிரய்டு 

ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தைத் தவிரப் பிற அமிலங்கள் ஆக்ஸி 

கரணிகளால் பாரதிக்கப்படுவதில்லை. அமிலங்கலந்த பெர்மாங்க 

னேட்டுக் கரைசலானது ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தைக் கார்பன் டை 

ஆக்ஸைடாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கிறது. 

HOOC—COOH+[0] —> 200,4-1.௦ 

ஆக்சாலிக் அமிலம் 

இ௫சனுடைய பொட்டாசிய- கால்சிய உப்புகள் பல தாவரங்் 

களில் காணப்படுகின்றன. அம்மோனியம் உப்புகள் சிறுநீரில் 
அதிக அளவு காணப்படுகின்றன. 

சேதனைச் சாலை முறை 

சோதனைச் சாலையில் சர்க்கரைக் கரைசலை அடர்கைட்ரிக் 

அமிலத்துடன் சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தல் மூலம் 

இவ்வமிலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

Cy 2H2.011 +90. —-> 6(COOH), +5H20 

30 கிராம் சர்க்கரையை ஒரு தட்டையான அடிப்பாகத்தைக் 

கொண்ட குடுவையில் எடுத்துக் கொண்டு அதனுடன் சுமார் 

7ீத0£க.செ.மீ. அடர்நைட்ரிக் அமிலத்தைச் சேர்க்கவேண்டும். 

கிரியை ஆரம்பமாகும் வரையில் குடுவையை ஒரு தண்ணீர்த் 

தொட்டில் வைத்துப் பின் பழுப்பு நிற வாயு வெளி வருவது நின்ற
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வுடன் குடுவையிலுள்ள திரவத்தை ஒரு சீனாத் தட்டிற்கு மாற்றிப் 

பின்னர் அதன் கனஅளவைச் மார் 28 க.செ.மீ-க்கு அடர்ப் 

பித்துப் பனிக்கட்டிக் தண்ணிரில் வைத்துக் குளிரச் செய்ய 

வேண்டும். இப்பொழுது ஆக்ஸாலிக் அமிலப் படிகங்கள் வெளிவர 

ஆரம்பிக்கின்றன. இதனைப் பம்ப்பில் வடித்து மீண்டும் படிக 

மாக்குகல் முறையில் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், 

தொழிற்சாலை முறை 

சோடியம் பார்மேட்டைச் சுமார் 890° C-5GF GB@uUGEH ood 
n ட்டு : 4 
சீசாடியம் ஆக்ஸலேட்டு உண்டாகிறது. 

HCOONa COONa 
—-> 

HCOONa COONa 

இதனை நீரில் கரைத்துக் கால்ஸியம் குளோரைடுடன் கிரியை 

புரியச் செய்தால் கால்ஸியம் ஆக்ளலேட்டு வீழ்படிவு உண்டா 
கிறத. இதனை நீர்த்த கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்துச் சிதைத்து 
நீரில் கரையாத கால்ஸியம் சல்பேட்டை வடித்துப் பிரித்து விட்டு, 
வடி நீரைப் படிகங்களாக மாறும்வரை அடர்ப்பிக்க வேண்மும். 
சோடிய உலோகத்தையும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடையும் சுமார் 
260:0-க்குச் சூடு படுத்திக் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் 
ஆக்ஸாலிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

“Na+2CO, —> Na,C.O, 

மூன் போலவே சோடியம் ஆக்ஸலேட்டானது ஆக்ஸாலிக் 
அமிலமாக மாற்றப்படுகின்றது. 

முற்காலத்தில் wo & gir en அடர் சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு 
கரைசலுடன் சேர்த்துச் சூடு படுத்துவதன் மூலம் ஆக்ஸாலிக் 
அமிலம் தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கிரியையின் மூலம் சோடியம் 
ஆக்ஸலேட்டு உண்டாகிறது. இதனை மேற்கூறிய முறையில் 
ஆக்ஸாலிக் அமிலமாக மாற்றவேண்டும். 

பண்புகள் 

பெளதிகம் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற படிக வடிவமான பொருள். இதில் 
இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. இஃது இயற்கையில் விஷத் 
அன்மை வாய்ந்தது. சுமார் 7900-க்குச் சூடு படுத்தினல் இது 
$ீரற்ற பொருளாக மாறுகின்றது.
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இரசாயனம் 

இச் சேர்மம் இரண்டு கார்பாக்ஸலிக் அமிலப் பிரிவுகளைக் 

கொண்டிருக்தலால் இஃது இரண்டு வகை உப்புகள், எஸ்டர்கள், கறுத்த ட் tf 
குளோரைடுகள், அமைடுகள் ஆகியவற்றைக் தருகின்றது. 

இதனை அதன் உருகு நிலைக்குச் சூடு படுத்தினால் பார்மிக் அமில 

மாகவும், கார்பன் டை ஆக்ஸைடாகவும் கிதைவுறுகிறது, 

HOOC—COOH —> HCOOH +CO, 4 

அடர் கந்தக அமிலமானது இச்சேர்மத்தைச் கார்பன் டை 

ஆக்ஸைடாகவும், கார்பன் மோனாக்ஸைடாகவும் சிறைக்கின்றது. 

HOOC—COOH — > H,0+C0O.4+CO# 

கிளிசராலுடன் 120“0-க்குச் ரூடு படுத்தினால் பார்மிக் அமில 

மாக மாறுகின்றது. 

அமிலங் கலந்த பெர்மாங்களேட்டுக் கரைசலுடன் சுமார் 

£0“0-இல் கார்பன் டை ஆக்லைடாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது, 

HOOC—COOH+([0] —> 17,0200, % 

இக்கிரியையைப் பெர்மாங்கனளேட்டுக் கரைசலைத் தரம் 

பார்த்தலுக்குப் பயன்படுத்தலாம். 

பிறவிரிலை ஹைடிரஜன் கிலாக்காலிக் அமிலமாகக் குறைக் 

கின்றது. 

HOOC—COOH +[#H] —-> CH.OH—COOH-+H,0 

உபயோகங்கள் 

ஆக்ஸாலிக் அமிலமானது மை கழையையும், புல்லையும் நிற 

மற்றதாகச் செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது. சாயத்தொழிலுக்கும், 

கலிகோ அச்சிடுவதற்கும், சோதனைச் சாலையில் பார்மிக் அமிலம் 
தயாரிப்பதற்கும் உதவுகிறது. அளவறி பகுப்பு முறையில் 

பர்மாங்கனேட்டுக் கரைசலையும் காரங்களையும் தரம் பார்ப்ப 

குற்குப் பயன் படுகிறது. 

மெலோனிக் அமிலம் 

இது பீட்ரூட்டில் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. மோனோ 

குளோரிக் அசெட்டிக் அமிலத்துடன் பொட்டாசியம் சயனைடைச் 

சேர்த்தால் உண்டாகும் பொட்டாசியம் சயஷோ அசெட்டேட்டை
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அடர் ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் சேர்த்துச் சிதைத் 
தால் மெலோனிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

Cl.CH,—COOH+ KCN —> CN.CH.—COOK+HCI 
CN.CH.—COOK + 2HCI+ 2H.O0 —> 

HOOC-—CH,—COOH+NH,C1+KCl 

இது ஒரு நிறமற்ற படிக வடிவமான திடப் பொருளாகும், 
நீரிலும், ஆல்கஹாலிலும் கரையும் தன்மையுடையது. 1.220-க்குச் 
சூ படுத்தப்படும்பொழுது உருகிச் சிதைகின்றது. 

மெலோனிக அமிலம் 
0001 

CH2 எத CHsCOOH +cO2/ டி 

COO அசெட்டிக அமிலம் 

பாஸ்வரஸ் பென்டாக்ஸைடானது இதிலுள்ள நீரினை அகற்றி 
இதனைக் கார்பன் ஸப் ஆக்ஸைடாக மாற்றுகின்றது. 

COOH 

CH2 —> 0O=C=C=0+7+ H,0 
\N COOH ட ப்பன் சப் அக்ஸைடு 

மெலோனிக அமிலம் 

இது டை. கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்களின் எல்லாக் கிரியை 

களையும் தருகின்றது. இதனுடைய எத்தில் எஸ்டரானது பல 
இரசாயனப் பொருள்களைத் தயாரிப்பதில் முக்கியமான சேர்ம 
மாக விளங்குகிறது. 

சக்சினிக் அமிலம் 

இது தாவரங்களிலும் பழுக்காத பழங்களிலும் அதிக 

அளவில் காணப்படுகின்றது. எத்திலீன் டை புரோமைடைப் 
பொட்டாசியம் சயனைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் 

உண்டாகும் எத்திலீன் டை சயனைடை நீரால் பகுத்தால் 

சக்சினிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

ங்கு CH.CN CH.—COOH 
KCN 4H,0 +2NH,% 
—> >I. 

CH,Br பேவ CH,—COOH 
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மெலியிக் அமிலக்தைக் கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் 

குறைத்தலுக்கு உட்படுத்திஷல் இவ்வமிலத்தைத் தொழில் 
முறையில் தயாரிக்கலாம். 

CH.COOH CH..-COOH 
| ர்க த] 
CH.COOH CH,.COOH 

இஃது ஒரு நிறமற்ற படிக வடிவமான திடப்பொருளாகும். 
நீரில் சிறிதளவு கரையும் தன்மையுடையது. பிற டை கார்பாக் 
ஸலிக் அமிலங்களைப் போலவே இரண்டு வகை எஸ்டர்களையும், 

உப்புகளையும், குளோரைடுகளையும், அமைடுகளையும் தருகின்றது. 

அதனை அதன் உருகுகிலைக்கு மேல் சூடு படுத்தினால் சக்சினிக் 
அன்ஹைடிரய்டாகவும், நீராகவும் சிதைவுறுகிறது. 

CH,—COOH CH2 -CO 
| 5 ௮ | ரொ H,O 

CH,- COOH CH2— CO 
சக்சினிக் ௮அன்றைறடிரய்டு அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து 

கிரியை புரிந்து சக்சினிமைடைத் தருகின்றது. 

02-௦௦. 0112-00. 
| “ “042 | >NH+ H,O 
CH,— CO“ CH;~co 

சக்சினிக் அமிலமானது வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரிக் 
கும் தொழிற்சாலையிலும், சாயத் தொழிலிலும், மருந்துகள் 
தயாரிக்கும் தொழிலிலும் பயன்படுகிறது. திட்டக் கரைசலாகத் 
தரம் பார்த்தலில் பயன்படுகிறது.
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மெலியிக் பியூமேரிக் அமிலங்கள் இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவை 

யாரும். இவை இரண்டும் ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு வாய் 
பாட்டினை 2 om _umewreb HOOC.CH--CH.COOH. இவை 
இியோமிதி ஐசோமெர்கள் என அழைக்கப்படுகின் றன. 

பியநுமேரிக் அமிலம் 

இது பியூமேரியா அவிஸ்யனாலிஸ் என்ற செடியில் அதிக 
அளவில் காணப்படுகிறது. மெலியிக் அமிலத்தைச் சுமார் 

190”0-க்குச் சூடுபடுத்தினலோ, ஆல்கஹாலில் கரைக்கப் 

பட்ட பொட்டாஷ் காரத்துடன் மோனோ புரோமோ சக்கினிக் 

அமிலத்தைக் கிரியை புரியச் செய்தாலோ பியூமேரிக் அமிலம் 
உண்டாகிறது. ் 

HOOC—CHOH—CH,-—-COOH —> 
HOOC.CH+CH.COOH + H.20 

KOH 
HOOC—CHBr—CH.--COOH ——~> 

HOOC—CH -.CH.COOH+ KBr+H,0 

பண்புகள் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற படிக வடிவமான திடப்பொருளாகும். 

நீரில் கரையும் தன்மையுடையது, உருகுநிலை 2970. 

ஓலிபீன்கள், இரண்டு உப்பு மூலத்திறன் எண்ணுள்ள 

அமீன்கள் ஆகிய இரண்டு வகைச் சேர்மங்களின் கிரியைகளையும் 

இது தருகின்றது. சோடியம் அமால்கத்துடன் இதனைக் குறைத் 
தலுக்கு உட்படுத்தினல் சக்சினிக் அமிலம் உண்டாகிறது.
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புரோமினுடன் சேர்ந்து டை புரோமோ சக்சினிக் அமிலம் 
உண்டாகிறது. 

10௦0ம் 00, 4 

் HOOC—(CH?).—COOH 

HOOC—CH=CH—COOH-+Br —> 

HOOC—CHBr—CHBr—COOH 

HOOC—CH=CH—COOH-+ HBr —> 

HOOC—-CHBr—CH, —COOH 

இதனைப் பொட்டாசியம் பர்மாங்களேட்டுச் சுழிமாய் டார்ட் 
டாரிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

HOOC--CH=CH—COO0OH+H,0+4 [0] —> 

CHOH-—-COOH 
| 
CHOH—COOH 

இலது ஒரு டை கார்பாக்ஸலிக் அமிலமாதலால் இஃது 

எஸ்டர்களையும் உப்புகளையும் அமைடுகளையும் தருகின்றது. 

CH.COONa  08.0000., 1 சோடியம் பியூமேரேட்டு 
I | IL | 

CH.COONa . 08.00001, 11எத்தில் பியூமேரேட்டு 

சுமார் 200”0-க்குச் சூடுபடுத்தும்பொழுது மெலியிக் அன் 
ஹைடிரய்டு உண்டாகிறது. 

மெலியிக் அமிலம் 

பென்சீனைக் காற்றுடன் சுமார் 450”0-க்குச் வெனேடியம் 

பென்டாக்சைடின் முன்னிலையில் ஆக்ஸிசரணம் அடையச் 

செய்தல் மூலம் தொழில் முறையில் இவ்வமிலத்தை அதிக 
அளவில் தயாரிக்கலாம் மெலியிக் அன்ஹைடிரய்டை நீரில் 
கரைத்தால் மெலியிலம் அமிலம் உண்டாகிறது. 

CH-CO 
9 1490, i 70+ 4c0,|+ 4H,0 

LS? CH- CO ் 
14
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பண்புகள் 

மெலியிக் அமிலம் ஒரு நிறமற்ற படிக வடிவமான திடப் 

பொருளாகும். உருகுநிலை 78050. நிரில் கரையும் தன்மை 
யுடையது. வேகிப் பண்புகளில் பியூமேரிக் அமிலத்தை ஓத்திருக் 
கின்றது. இதனைச் சக்சினிக் அமிலமாகக் குறைக்கலாம். புரோமி 
னுடன் சேர்ந்து டை புரோமோ சக்சினிக் அமிலமாக மாறு 
கின்றது. எஸ்டர்களையும் உப்புகளையும் உண்டாக்குகிறது. 
இதனைச் சுமார் 200 6-க்குச் கூடுபடுக்கினால் மெலியிக் அன்ஹைடி 
ரய்டு உண்டாகிறது. 

CH - COOH 00-௦௦... 
il —> I O+ H,0 
CH- COOH CH=Cor



21. ஸஹைராக்ஸி டை கார்பாக்ஸலிக் 
அமிலங்கள் 

டார்ட்டாரிக் அமிலம் அல்லது டை ஹைரடிராக்ஸி அமிலமானது 
ஒரு முக்கியமான அமிலமாகும். இது புளி, மற்றும் சில பழங் 
களில் அமிலமாகவோ, பொட்டாசியம் அமில டார்ட்ரேட் 
டாகவோ காணப்படுகின்றது. திராட்சைப் பழங்களை கொதிப் 
படையச் செய்யும்போது கடைசிக் கட்டத்தில் பழச்சாறு 
வொய்னாக மாறும்பொழுது ஆர்கால் அல்லது பொட்டாசியம் 
அமில டார்ட்ரேட்டு என்ற பழுப்பு நிற வீழ் படிவாக மாறு 
கின்றது. இம்முறையில்கான் டார்ட்டாரிக் அமிலம் வியாபார 
முறையில் தயாராகின்றது. 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

டை புரோமோ சக்சினிக் அமிலத்தை ஈரமுள்ள வெள்ளி 
ஆக்ஸைடுடன் சேர்த்துச் சிறைத்தால் டார்ட்டாரிக் அமிலம் 

உண்டாகிறது. 

CHBr COOH CHOH—COOH 
சிதைத்தல் 
Sas +2HBr 

“H,0 
CHBr COOH CHOH-—COOH 

9. ஆர்காலிலிருந்து இது தயாராகிறது. இதனைக் கொ திக்கும் 

நீரில் கரைத்துச் சுண்ணாம்புத் கண்ணிரைச் சேர்த்து ஈடு நிலைக்குக் 
கொண்டு வருதல் மூலம் தயாரிக்கலாம். இதன் மூலம் 
சாதாரண கால்ஸியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட்டுகள் உண்டா 
கின்றன. நீரில் கரையாத கால்ஸியம் டார்ட்ரேட்டை வடித்துப் 
பிரித்துவிட்டுப் பின் எஞ்சியுள்ள வடிடீருக்குக் கால்ஸியம் குளோ 
ரைடைச் சேர்க்கவேண்டும். இதன் மூலம் பொட்டாசியம் டார்ட் 
ரேட்டானது கால்ஸியம் டார்ட்ரேட்டு வீழ் படிவாகப் படி 
கின்றது. 

#KHC.H,0,+Ca(OH), —> K.C,H,0,+-CaC,H,0, 

+°H,O 
K,C,H,O,+CaCl, ~-> CaC,H,0,+2KCl
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மேற்கூறிய முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட கால்ஸியம் டார்ட் 
ரேட்டை நீர்த்த கந்தகாமிலத்தால் சிதைக்கவேண்டும். 

CaC,H,O,+H.S0O, —> CaSO, + H.C,H,0, 

நீரில் கரையாத கால்ஸியம் சல்பேட்டை வடித்துப் பிரித்துப் 
பின் படிகங்களாக மாற்றுவதற்கு அடர்ப்பிக்கவேண்டும். 

பண்புகள் 

Guar Haro 

இஃது ஒரு ஏிறமற்ற படிகமாகும், இதில் நீர் மூலக்கூறுகள் 
கிடையா. இது நீர், ஆல்கஹால் ஆகியவற்றில் எளிதில் கரை 
கின்றது. ஈதரில் கரையும் தன்மை கிடையாது. இது புளிப்புச் 
சுவை உடையதாக இருக்கின்றது, 

இரசாயனம் 

அமிலங்கள், ஈரிணை ஆல்கஹால்கள் ஆகியவற்றின் 
கிரியைகளை இரு முறை தருகின்றது. இஃது இருவகை உப்புகளை த் 
தருகின்றது. அவை சாதாரண உப்பு, அமில உப்பு ஆகியவை 
யாகும், 

KOOC—CHOH-—-CHOH—COOH - பொட்டாசியம் அமில 

டார்ட்ரேட்டு 

௩௦௦௨ ௫௭௦௩-0௦1--000% - பொட்டாசியம் டார்ட் 

ரேட்டு 

சோடியம் பொட்டாசியம் corcGre@ NaKC,.H,O,, 

பொட்டாசியம் ஆன்டிமோனைல் டார்ட்ரேட்டு K(SbO)C,H,0O, 

ஆகிய இரண்டும் முக்கியமானவையாகும். 

ஹைடிரோ புரோமிக் அமிலத்துடன் இது டை புரோமோ 
சக்சினிக் அமிலத்தை உண்டாக்குகின்றது. 

HOOC—-CHOH—CHOH—COOH+ 2HBr —> 
HOOC—CHBr—CHBr—COOH 

ஹைட்ரியாடிக் அமிலமானது இதனைச் சக்சினிக் அமிலமாகக் 
ரூறைக்கின்றது. டார்ட்டாரிக் அமிலம் ஒரு சிறந்த குறைப்பானாகும். 
அம்மோனியா கல் வெள்ளி நைட்ரேட்டை வெள்ளி உலோகமாகக் 
குறைக்கின்றது. காரத்தில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் பர்



ஹைடிராக்ஸி டை கார்பாக்ஸலிக் அமிலங்கள் 218 

மாங்கனேட்டானது இதனை டை ஹைட்ராக்ஸி மெலியிச் அமில 
மாக அக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

CHOH COOH | னை 
| +10] ன 
CHOH COOH C(OH)COOH 

+H,0 

இதணைச் கூடுபடுத்தினல் அன்ஹைடிரய்டு உண்டாகிறது. 

CH(OH) COOH CHOH -co 
எ CH(OH) COOH CHOH-CO 

அடர் கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினால் 

CO, 00, ஆகிய வாயுக்கள் வேகமாக வெளியேறுவதுடன் 

கார்பனும் அதிக அளவில் படிகின் றது, 

200,0௦0 

உபயோகங்கள் 

மலம் இளக்கிகளையும், இனிப்புப் பானங்களையும் தயாரிப்ப 

தற்கு இது பயன்படுகிறது. பொட்டாசியம் அமில டார்ட்ரேட்டு 

ரொட்டி சோடா செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது. சோடியம் 

பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட்டானது பெலிங்ஸ் கரைசலைத் 

குயாரிப்பதற்கும், கண்ணாடிகளுக்கும், வெள்ளி மூலாம் பூசு 

வதற்கும் பயன்படுகிறது. பொட்டாசியம் ஆன்டிமோனைல் bee 

ரேட்டானது சாயத் தொழிலுக்கும், நிறம் நிறுத்தியாகவும் பயன் 
படுகின்றது.



22. wGrrGuisip 
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேர்மங்கள் ஒரே 

மாதிரியான மூலக்கூறு வாய்பாட்டையும், வேறுபட்ட அமைப்பு 

வாய்பாட்டையும் பண்புகளையும் கொண்டிருத்தலுக்கு ஐசோ 

மெரிசம் எனப்பெயர். 

1. உள்ளமைப்பு ஐசோமெரிசம் (structural isomerism) 

2 முப்பரிமாண மாற்றியம் (82160 1800671511) 

உள்ளமைப்ர ஐசோமேகிசம் 

இவ்வமைப்பானது மூலக்கூற்றிலுள்ள அணுக்கள் வெவ்வேறு 
விதமாக அடுக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் உண்டாகிறது. அவை 

ஒரே: மாதிரி மூலக்கூறு வரய்பாட்டையும், வேறுபட்ட உள்ள 
மைப்பு வாய்பாட்டைபும் கொண்டிருக்கின்றது. இதனை மேலும் 

பின்வரும் வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 

(அ) சங்கிலி அல்லதூ உட்கரு ஐசேோமெரிசம் (Chain or 

nuclear isomerism) 

இந்த ஐசோமெரிசமானது மூலக்கூற்றின் உட்கரு அமைப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ள கார்பன் சங்கிலியிலுள்ள வேறுபாட்டால் உண்டா 
கிறது. (உ.ம்) சாதாரண பியூடேனும் CH,—CH,—CH,—CHs;, 
ஐசோபியூடேனும் CH,—CH—CH, சங்கிலி ஐசோமெர்களாகும். 

| 
CH, 

சாதாரண பியூடேன் நேரான சங்கிலியையும், ஐசோபியூ 

டேன் கிளைகளஞூள்ள சங்கிலியையும் கொண்டுள்ளன. 

(ஆ) இருப்பிடத்தையொட்டிய ஐசேமெரிசம் (0511101 180- 

merism) 5 

பதிலீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக் 
கூறுகள் ஆகியவற்றின் வெவ்வேறு இருப்பிடங்களாலேயே
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இந்த ஐசோமெரிசம் உண்டாகிறது. ஈபுரோபைல் ஆல்கஹால் 

மே, பேடயே.01, ஐசோபுரோபில் ஆல்கஹால் CH,—CHOH 
—CH;. சாதாரண புரோபில் ஆல்கஹாலிலுள்ள பிரிவானது 

ஒரிணைக் கார்பன் அணுவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஐசோ 

புரோபில் ஆல்கஹாலில் ஈரிணைக் கார்பன் அணுவடன் இணைக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. இரண்டு அணுக்கள் அல்லது பிரிவுகள் 
பிரதியீடு செய்யப்பட்ட ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா பென்சின் 

வழிச் சேர்மங்களாக் கொடுக்கின்றது. ் ig 

x x x 

ea % Sy 

ஆர்த்தோ மெட்டா போ 

ஓலிபீன் அசெட்டிலின் சேர்மங்களிலுள்ள இரண்டு பிணைப்பு 

அல்லது மூன்று பிணைப்புகளின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து 

ஐசோமெரிசம் உண்டாகிறது. 

CH, —~CH—CH.—CH, - 1-Gy weir 

CH,—CH=CH—CH,, - 2பியூட்டீன் 

(இ) சிறப்புப் பிரிவ 2 ஐசோமேகிசம் (Functional isomerism) 

இவ்வகை ஐசோமெரிசம் சேர்மங்களில் பலவகைச் சிறப்புப் 
பிரிவுகளைக் கொண்டதாலேயே உண்டாகிறது. இவை வேறு 

பட்ட பல ஓரியல்புள்ள வரிசைகளைக் கொண்டவையாகவே இருக் 

கின்றன. (உ.ம்) 

ஊே,--0௦-0. - எத்தில் ஈதர் 

னேெ.௦ங - பியூட்டைல் ஆல்கஹால் 

(#) Gros_t_w Gilets (Metamerism) 

பல் இணை திறன்களைக் கொண்ட அணு அல்லது பிரிவுடன் 

வேறுபட்ட ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் இணைக்கப்பட்டிருப்பதே இவ் 
விணை திறனுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றது. ஈதர்கள், ஈரிண 

முவ்விண ஆல்கஹால்கள், ஈரிணை முவ்விணை அமீன்கள், கீட் 

டோன்கள், எஸ்டர்கள் ஆகியவை இவ்வகை ஐசோமெரிசத்தைக் 

sruU@éier mer. (2.1) CH,—O—C,H,; C,H;,—O—C,H, 
மெத்தில் புரோபில் ஈதர் டை எத்தில் ஈதர் 

ஆகியவை மெட்டாமெர்களாகும்,
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(௨) உ௱ட்டாமெரிசம் (124௦100715) 

ஒரு சேர்மமானது கிரியையில் ஈடுபடும்பொமுது இரண்டு 
வேறுபட்ட அமைப்புகளைக் கொண்ட ஒன்றாக இருக்குமானால் 
அத்தன்மைக்கு டாட்டாமெரிசம் எனப்பெயர். (௨.ம்) ஹைடி 
ரஜன் சயனைடு சலனச் சமநிலையில் இருக்கும்பொழுது இரண்டு 
அமைப்புகளைக் கொண்டதாக இருக்கின்றது, 

HC=N #=53 H—N- C 

அசெட்டோ அசெட்டிக் எஸ்டரும் டரட்டா மெரிசத்தைக் 
காட்டுகின்றது. 

ae CHs~ C—CH:—COOC,H, 2 
| 

CH,—C(OH)=CH.COOC.H; 

பலவீனமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஹைடிரஜன் அணு 
வானது ஓர் அணுவிலிருந்து மற்றோர் அணுவிற்கு ககர்ந்து விடுவ 
தால் டாட்டாமெரிசம் உண்டாகிறது. 

முப்பரிமாண மாற்றியம் (8(676௦ 1801271811) 

பலவகை ஐசோமெரிஸங்களையும் விளக்குவதற்கு அமைப்பு 
வாய்பாடு போதுமானதன்று. வேறுபட்ட குணங்களையுடைய 

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் ஒரே 
மாதிரியான அமைப்பை உடையனவாக இருக்கின்றன. 
HOOC—CH=CH—COOH என்ற வாய்பாடு சகான்கு சேர்மங் 
களைக் குறிப்பதாக இருக்கின்றது. ர,--0700--௦௦௦௦ 

என்பது மூன்று வகை அமிலங்களைக் குறிப்பதாக இருக்கின்றது. 
அமைப்பு வாய்பாடானது ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூற்றினுள்ள 
பல அணுக்கள் ஒன்றின் இணைதிறனை மற்றொன்று பூரிசமடையச் 
செய்வதையே காட்டுவதாக இருக்கின்றது. புறவெளியில் 
அணுக்கள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 
முறையைப் பற்றி இவ்வாய்பாடு எதுவும் கூறவில்லை. 

லீபெல் வேண்ட்ஹோபிள் கார்பன் அணுவிள் நாள்முகித்தத்துவம் 
(Lebel and Van't Hoff’s Tetrahedral Theory.) 

எம்முறையில் தயாரித்தாலும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு 
பிரதியீடு செய்யப்பட்ட மீதேனின் பிரதியீட்டுச் சேர்மமே
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உண்டாவதால் கார்பன் அணுவின் srare .இணைதிறன்களும் 

சமமானவை என அறிகிரோம். கார்பன் அணுவின் நான்கு இணை 

திறன்களும் ஒரே சம நிலையில் இருக்கவில்லை. கார்பன் அணுவின் 

நான்கு இணை திறன்களும் ஒன்றிற்கொன்று நேர்கோணக்திலும், 

ஒரே சம நிலையிலும் இருப்பதாகக் கற்பனை செய்து கொண்டோ 

மானால் 014,01, என்ற வாய்பாட்டிற்கு இரண்டு ஐசோமெர்கள் 
இருக்கவேண்டும். ஆனால் உண்மையில் ஒன்று மட்டுமே காணப் 

படுகின்றது. 

ர H 
| 

H—C—Cl பண்ணது 
| 

Cl H 
I [ர 

இதிலிருந்து கார்பன் அணுவின் கான்கு இணைதிறன்களும் 

ஒரே சம நிலையில் இருப்பதில்லை என்று தெரிகிறது. 1974-ஆம் 

ஆண்டு வேண்ட்ஹோப், லேபெல் ஆகிய இருவரும் தனித்தனியே 

பின்வரும் கொள்கையை வெளியிட்டுள்ளனர். கார்பன் அணுவின் 

நான்கு இணைதிறன்களும், மையத்தில் கார்பன் அணுவைக் 
கொண்ட at ஒழுங்கான தான்முகியின் நான்கு மூலைகளை 

நோக்கிச் செல்வகாகக் கற்பனை செய்து கொள்ளவேண்டும். 
- சேர்க்கும் இணை திறனை ஒரு கேர்கோடாகவோ, இரண்டு கான் 
முகிகளின் மையத்தின் வழியாகச் செல்லும் அச்சாகவோ 
இரண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள ஓர் ஒற்றைப் 

பிணப்பை இரண்டு நான்முகிகள் அவற்றின் மூலையோடு 
மூலையாக இணைகப்பட்டிருப்பதன் மூலம் காட்டவேண்டும். மேல் 

அல்லது கீழுள்ள கான்முகியானது ஒரு பொதுவான அச்சின்மீது 
மூலக்கூற்றின் அமைபில் எவ்வித மாறுகலையும் உண்டாக்காமல் 

சுழல்கின்றது. இதுவே இயங்கும் பிணைப்பின் (0௦1116 111226) 
கொள்கையாகும். 

இரண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள ஓர் 

இரட்டைப் பிணைப்பை, இரண்டு நான்முகிகளையும் ஒரு நான் 

முகியின் ஒரு பக்கமானது மற்றொரு பக்கத்துடன் இணையும் 

வண்ணம் சேர்ப்பதன் மூலம் குறிக்கலாம். இரண்டு கான்முகி 

களையும் முகப்போடு முகப்பாகச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு மூன்று 

பிணைப்பானது காட்டப்படுகின்றது, ஈதேன், எத்திலீன்
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அசெட்டிலின் ஆகிய மூலக்கூறுகள் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக் 
கின்றன. 

வடலி 

    
படம் 41, படம் 42. படம் 43. 

இரண்டு வகை முப்பரிமரை மாற்றியங்கள் 

முப்பரிமாண மாற்றிய கார்பன் சேர்மங்கள் இரண்டு வகை 

யாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

(௮) முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்றுபட்டும், ஒளி சுழற்றும் 
தன்மை முனைவுகொள் ஒலிபோன்ற பண்புகளில் வேறுபட்டும் 
காணப்படும். இவ்வகைச் சேர்மங்கள் ஒளி சுழற்றும் ஐசோ 
மெர்கள் அல்லது ஒளிகேர்மாறு வடிவங்கள் என அழைக்கப்படு 
கின்றன. இவற்றிற்கு எதிர் வேற்றுமை கருக்கள் எனப் 

பெயர். இவ்வகைச் சேர்மங்களில் பெரும்பாலானவை ஒரு சமச் 

சீர்மையற்ற கார்பன் அணுவைக் கொண்டவையாக இருக் 
கின்றன. அதாவது நான்கு வேறுபட்ட ஓரிணை திறனையுடைய 
பிரிவுகள் அல்லது அணுக்கள் இணைக்கப்பட்ட கார்பன் அணு. 

பின்வரும் சமச்சிர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட 
சேர்மங்களிலுள்ள கார்பன்' அணுக்கள் கனமான எழுத்தால் 
குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

மபே..ப01.00011 - (லேக்டிக் அமிலம்) 

C,H,CHOH.COOH - (@uar_efé 28a0b) 

HOOC—-CHOH—CH, COOH - (Quefu?s 9 Movi) 

0,௦0௧ - ஒளி சுழற்றும் அமைல் 
ஆல்கஹால்) 

இவை எல்லாப் பெளதிகப் பண்புகளிலும் ஒரு சில இரசாயனப் 
பண்புகளிலும் வேறுபட்டும், முனைவுகொள் ஒளியைப் பாதிக்
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காதனவாயும், ஓரே மாதிரியான அமைப்பு வாய்பாட்டைக் 
கொண்டவையாயும் காணப்படும் பொருள்கள். இவ்வகைச் சேர் 

மங்கள் எப்பொழுதும் ஓர் இரட்டைப் பிணைப்பைக் கொண்டவை 

யாக இருக்கும். இவைகளுக்கு ஜியோமிதி ஐசோமெர்கள் எனப் 

பெயர், 

ஓணியியல் மாற்றியாம் (0ற1ம08] 150188) 

சாதாரண ஒளிக் கற்றையானது கதிர்கள் கடந்து செல்லும் 

திசைக்கு நேர்கோணத்தில் எல்லாத் திசைகளிலும் அதிர்வடை 

கின்றது. ஒளிக்கதிர்களை ஒரே ஒரு தளத்தில் மட்டும் அதிர் 
வடையச் செய்தால் அவ்வொளியை முனைவு கொண்ட ஓளியாகக் 

கொள்ளலாம். அதிர்வு நிகமும் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக 

இருக்கும் தளத்திற்கு ஒளி முனைவு கொள்ளும் தளம் எனப் 

பெயர். டூர்மலின் அல்லது ஐஸ்லண்ட் ஸ்பார் போன்ற பொருள் 

களின் ஊடே ஒளியைச் செலுத்துவதன் மூலம் அதனை முனைவு 

கொண்ட ஓளியாக மாற்றலாம். இவ்விதமாக முனைவு கொண்ட 
ஒளி செல்லும் பாதையில் ஒளியை முளைவு கொள்ளச் செய்யும் 

படிகம் ஒன்றை வைக்கவேண்டும். இரண்டாவது படிகத்தின் 

முகப்பானது முதல் படிகத்தின் முகப்பிற்கு இணையாக இருக்கு 

மானால் முனைவுகொண்ட ஒளியானது பாதிக்கப்படாமல் செல் 
கிறது. இரண்டாவது படிகத்தை ஒளியின் அச்சின் வழியாகச் 

சுழற்றினால் பிரகாசம் சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து படிகமானது 
நேர்கோணத்திற்குச் சழற்றப்பட்டவுடன் பூஜ்யமாகி விடுகிறது: 

'இக்கொள்கையைப் பொலாரிமீட்டர் (0௦18116162) என்ற கருவி 
யின் மூலமாக விளக்கலாம். இக்கருவியின் ஒரு முனையிலுள்ள 
குழாயினுள் ஒளிக்கற்றையை முனைவு கொள்ளச்செய்யும் படிகம் 

ஏதாவது ஒன்று அல்லது கைகால் பிரிசத்தை (௦௦1 நார$00) 
வைத்துக் கருவியின் மறுமுனையில் ஒளியைப் பகுத்தறியும் 

(ஊர) தன்மையுடைய படிகம் அல்லது பிரிசத்தை வைக்க 

வேண்டும். இதனை முனைவு கொண்ட ஒளியின் அச்சின் வழியாகச் 

செலுத்தலாம். பகுத்தறியும் படிகத்துடன் ஒரு கூர்மையான 

ஊசியானது இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்ஷசியானது ஓர் அளவு 

கோவின்மீது நகர்ந்து செல்வதால் பகுத்தறியும் படிகம் எந்தக் 
கோணத்திற்கு நகர்ந்து செல்கின்றது என்பதை இதன் மூலம் 

அளப்பது சாத்யமாகிறது. 

ஒளியை முனைவு கொள்ளச் செய்யும் படிகத்தையும், 

ஒளியைப் பகுத்தறியும் படிகத்தையும் அவற்றின் முகப்புகள் 

ஒன்றிற்கொன்று இணையாகச் செல்லுமாறு வைக்கவேண்டும். 

இவ்விதமாக அமைப்பதால் இவற்றின் வழியாகச் செல்லும் 
முனைவு கொண்ட ஒளியானது பாதிக்கப்படாமல் செல்கின்றது.
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இப்பொழுது ஒளியின் பிரகாசம் உச்ச நிலையை அடைகின்றது. 
ஒளியை முனைவு கொள்ளச் செய்யும் படிகத்தையும், ஒளியைப் 
பகுத்தறிய உதவும் படிகத்திற்கிடையேயம் காய்ச்சி வடித்த 
நீரைக் கொண்ட ஒரு சிறிய கண்ணாடிக் குழாயை வைக்க 
வேண்டும். இப்பொழுது குழாயினுடே ஊடுருவிச் செல்லும் 
ஒளியின் பிரகாசத்தில் எந்தவீத மாறுதலும் நிகழ்வதில்லை. 
குழாயிலுள்ள காய்ச்சி வடித்த ரை அகற்றிவிட்டு அதற்குப் 
பதிலாக மிருகக் கறிச் சாற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட லேக்டிக் 
அமிலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒளியின் பிரகாசம் சிறிது 
மங்குகிறது. பழைய பிரகாசத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கு 
ஒளியைப் பகுத்தறியும் படிகத்தை வலப் பக்கமாக ஒரு கோணத் 
திற்குச் சுழற்றவேண்டும். மிருகக் கறிச் சாற்று லேக்டிக் அமில 
மானது ஒளிமுனைவு கொள்ளும் தளத்தை வலக் கை பக்கமாகச் 
சுழற்றுவதாலேயே பிரகாசம் சிறிது மங்குகிறது. முனைவு 
கொண்ட ஒளியின் தளத்தைச் சுழற்றும் தன்மையுடைய பொருள் 
களுக்கு ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய பொருள்கள் எனப்பெயர். 
ஒளி சுழற்றும் தன்மைக்குப் படிகத்தின் சீர்மையற்ற தன்மையோ, 
மூலக்கூறு முழுவதும் சீர்மையற்றிருப்பதோ காரணமாக 
இருக்கலாம். குவார்ட்ஸ் சோடியம் குளோரேட்டு, சோடியம் 
புரோமேட்டு ஆகியவை சிர்மையற்ற வடிவத்தைக் கொண்டவை 
யாக இருப்பதே அவற்றின் ஓளி சுழற்றும் தன்மைக்குக் காரணம். 
ஓளி சுழற்றும் தன்மையுடைய பெரும்பாலான அங்ககச் சேர் 
மங்கள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களைக் 
கொண்டவையாக இருக்கின்றன. நான்முகிக் கொள்கையின்படி 
கார்பன் அணுவின் நான்கு இணை திறன்களும் ஓர் ஒழுங்கான 

A 
A 

© 

  

witb 43(a). படம் 43(0). 

நான்முகத்தின் நான்கு மூலைகளையம் நோக்கிச் செல்கின்றது 
எனவும், இக்கான்முகத்தின் மத்தியில் கார்பன் அணு இருக்
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கின்றது எனவும் கொள்ளவேண்டும். இக்கொள்கையின்படி 

cabed என்ற சேர்மமானது ஒன்றோடொன்று பொருந்தாத 
இரண்டு வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கும். 

இவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றின் பிரிதிபிம்பமாக இருக் 

கின்றது. இவற்றிற்கிடையே உள்ள ஒற்றுமை வலக் கைக்கும் 

இடக் கைக்கும் இடையே உள்ள ஓற்றுமையாகும் இந்த எதிர் 

வடிவத் தன்மையானது (enantiomorphism) பொருளின் ஒளி 

சுழற்றும் பண்புகள், படிக வடிவத்தைப் பொறுத்த பண்புகள் 

ஆகியவற்றில் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றுகிறது, பிற குணங்களில் 

இவை இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன. 

ஓரு சிம்மையற்ற கரம்பன் அணுவைக் கோஷ்ட சேம்மங்கள் 

இவ்வகை ஐசோமெர்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல் 
பொருள்கள் திரவகிலையில் இருக்கும்பொழுகோ, பொருள்களின் 

கரைசல்களிலோ, அவற்றின் ஓளி சுழற்றும் தன்மையிலோ 
காணப்படுகின்றன. இவை ஓளி சுழற்றும் தன்மையுடைய 

இரண்டு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன. ஒன்று முனைவு 

கொண்ட ஒளியின் ஒளி முனைவு கொள் களத்தை வலக் கை 

பக்கமாவும், மற்றொன்று இடக் கை பக்கமாகவும் ஒரே அள 
விற்குச் ஈழலச் செய்கின்றன. இவ்விரண்டு எதிர் வடிவத் 

தன்மையுடைய வடிவங்களும் ஒளியைச் சுழலச் செய்யும் 

திசையில் மட்டுமே மாறுபட்டிருப்பதால் இவை ஒளி நேர்மாறு 
வடிவங்கள் (011081 ௨ா11ற0465) என அழைக்கப்படுகின்றன. 

இவை டெக்ஸ்ட்ரோ லீவோ வடிவங்கள் என்று அழைக்கப் 

படுகின்றன. 0,1 அல்லது --,-- என்பவற்றை இவற்றின் பெயரின் 

முன்னால் சேர்க்கவேண்டும். ஒளியை வலப் பக்கமாகச் சுழற்றும் 
ஐசோமெர் 4 ஐசோமெர் எனவும், ஒளியை இடப் பக்கமாகச் 
சுழற்றும் ஐசோமெர் | ஐசோமெர் எனவும் அழைக்கப்படு 
கின்றன. (-- லேக்டிக் அமிலம் அல்லது 4 லேக்டிக் அமிலம், 
- லேக்டிக் அமிலம் அல்லது | லேக்டிக் அமிலம்). 

ஒரு சேர்மத்தின் சம அளவுள்ள ப ஐசோமெர்களை ஒன்றோ 
டொன்று சேர்த்தால் ஒன்று மற்றொன்றிற்கு எதிர்ப்புறமாக 
வெளிப்பக்கமாகச் சழல்வதால் ஒளி சழற்றும் தன்மையை இழந்த 
ஒரு பல் பகுதிச் சேர்க்கை உண்டாகிறது. ஒளி சுழற்றும் தன்மை 
உற்ற இவ்வகைச் சேர்மங்கள் சழிமாய் கலவை (racemic 
mixture) crar yopésuu@Her mer. இவற்றின் பெயருக்கு 
மூன்னால் 41 அல்லது £ என்ற முன்னிலையைச் சேர்க்கவேண்டும்,
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கார்பன் அணுவின் சீர்மையற்ற தன்மை நீக்கப்பட்டால் ஒளி 

ஈழற்றும் தன்மையும் ஐசோமெரிஸமும் மறைந்து விடுகின்றன. 
இரண்டு ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய மேலிக் அமிலங்களும் 
ஹைடிரஜன் அயோடைடுடன் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினால் 

ஒளி சுழற்றும் தன்மையற்ற சக்கினிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

HOOC—CHOH—CH.—COOH —> 
HOOC—CH.—CH,—COOH 

ஒரு சீர்மையற்ற கார்பன் அணுவைக் கொண்ட சேர்மத்திற்கு 
லேக்டிக் அமிலம் சிறந்த உதாரணமாகும் 00,001--0௦௦3. 
இவ்வமிலமானது இரண்டு ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய அமிலங் 
களையும், ஒரு சுழற்றும் தன்மையற்ற சுழிமாய் கலவையையும் உண் 
டாக்குகின்றது. இவ்விரண்டு ஓளி நேர்மாறு வடிவங்களும் பின் 
வருமாறு காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. 

  

சுழிமாய் லேக்டிக் அமிலமானது சாதாரண முறையிலோ, 
நொதித்தல் முறையிலோ தயாரிக்கப்படுகின்றது. இதன் 

உருகுநிலை 1௪0. இஃது அதன் ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய 
ஐசோமெர்களிலிருந்து அதன் கரைதிறனில் மாறுபடுகின்றது. 

இவ்வமிலத்தின் ஒளி சுழற்றும் தன்மையற்ற கால்ஸியம் உப் 

பானது ஐந்து நீர் மூலக்கூறுகளையும், துத்தநாக உப்பு மூன்று நீர் 
மூலக்கூறுகளையும் கொண்டிருக்கின்றன. ஒளி சுழற்றும் தன்மை 

யுடைய இவ்வமிலத்தின் கால்ஸிய துத்தநாக உப்புகள் முறையே 

நான்கு, இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளையும் கொண்டிருக்கின்றன. 

0 அல்லது சார்கோ லேக்டிக் அமிலம்: மிருகக் கறிச் சாற்றை 
Ghd எடுத்துக் கொண்டு ஈதருடன் சேர்த்துக் குலுக்கினால் 
சார்கோ லேக்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. இதன் உருகுநிலை 26“.
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லேக்டிக் அமிலத்தின் சழியாய் கலவையைப் பிரிப்பதன் 

மூலம் ] லேக்டிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. சழியாய் 

அமிலத்தை ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய சின்கானின் காரத் 

துடன் கிரியை புரியச் செய்யவேண்டும், சின்கானின் 1] லேக் 
டேட்டானது பின்னப் படி.கமாக்குதல் முறையில் பிரிக்கப்பட்டு 

ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்தில் சிதைக்கப்படுகின்றது. இதன் 

உருகு நிலையும் 26”0. ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஹைடிரஜன் 

அயோடைடால் குறைத்தால் stig wep அமிலம் உண்டா 

கிறது. ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய பிற அமிலங்களுக்கு 

உதாரணங்களாவன: மெலியிக் அமிலம் 1006-0010. மே. 

0001, மென்டலிக் அமிலம் 6,11;.0101014.00014, அமைல் 
ஆல்கஹால் [017,(0,,)ே.பே,0!. இச்சேர்மங்கள் அணைத் 

தும் இரண்டு ஒளி சுழற்றும் வடிவங்களிலும், ஓர் ஓளி ஈழற்றும் 

கன்மையற்ற வடிவத்திலும் காணப்படுகின்றன. 

இரஸ்டு அல்லதா இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சிம்மையற்ற ௱ம்மண் 

அணுக்களைக் கேசஷ்டவற்றிற்கு உத௱ரணங்கள் 

சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க 

அதிகரிக்க அச்சேர்மத்தின் ஐசோமெர்களின் எண்ணிக்கையும் 

அதிகரிக்கின்றது. ஒரு சேர்மத்தில் மூலக்கூற்றிலுள்ள சீர்மையற்ற 

கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டிருக்குமானால் அச்சேர்மத்திற்கு 

உ ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஐசோமெர்கள் உண்டாகின்றன. 

இந்த ஜசோமெர்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் எதிர் எதிரான 

சுழற்சியை உடைய இரண்டு கண்ணாடிப் பிம்பங்கள் உண்டா 

கின்றன. குளுக்கோஸ் மூலக்கூற்றில் கான்கு சீர்மையற்ற கார்பன் 

அணுக்கள் காணப்படுகின்றன. எனவே இச்சேர்மமானது 2* = 16 

ஓளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஐசோமெர்கள் உண்டாகின்றன. 

இவற்றில் சில சிர்மையற்ற கார்பன் அணுக்கள் ஒரே மாதிரியாக 

இருப்பதன் காரணத்தால் சில ஐசோமெர்கள் குறைவாக 

இருப்பதை அறிகின்றோம். 

இரண்டு சிர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களாக் கொண்ட சேர்ம 

மானது 9-4 ஒளி சுழற்றும் வடிவங்ககாக் கொண்டிருக்கிறது. 

இந்த இரண்டு ஐதை ஐசோமெர்கள் சமமானவதும் எதிர் எதி 

ரானதுமான சழற்சியை உடையனவாக இருக்கின்றன, இவை 

தவிர ஒளி சழற்றும் தன்மையற்ற இரண்டு சுழிமாய் வடிவங் 

களையும் கொண்டிருக்கிறது. இவ்விரண்டு கார்பன் அணுக்களையும் 

மீ என்ற இரண்டு எழுத்துக்களால் வேறுபடுத்திக் காட்ட 

வேண்டும். இம்மூலக்கூற்றின் அணுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 
விதத்தை --, -- அடையாளங்களால் வேறுபடுத்திக் காட்ட
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வேண்டும், பின்வரும் வடிவங்களைச் சாதாரணமாக எதிர் 

பார்க்கலாம். 

(2) +A,+B (2} —A,—B (8) +A,—B, (4) —A,+B 

டைபுரோமோ சினாமிக் அமிலமானது ௨1, போடோ 
00011 இரண்டு சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட 
சேர்மத்திற்கு உதாரணமாகும். இச்சேர்மமானது நான்கு ஒளி 

சுழற்றும் தன்மையுடைய வடிவங்களிலும், இரண்டு ஒளி சுழற்றும் 

தன்மையற்ற வடிவங்களிலும் காணப்படுகின்றது. ் 

ஒரே மாதிரியான அமைப்பையுடைய இரண்டு சீர்மையற்ற 
கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட சேர்மத்தை ஸ்௦-0௨0௦ என்ற 
பொதுவான வாய்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறது. இவற்றில் 

இரண்டு ஒளி நேர்மாறு வடிவங்களாகும். மற்றொன்று மூலக்கூற்றி 
லுள்ளேயே உள்ள சமச் சீர்மையால் ஓளி சுழற்றும் தன்யையை 

அடைந்து விடுகிறது. இது பிரியும் தன்மை அற்றது. மீசோ 

வடிவம் என அழைக்கப்படுகின்றது. இவை தவிர இரண்டு ஒளி 

சுழற்றும் தன்மையுடைய சேர்மங்களும் ஒன்று சேர்ந்து சுழிமாய் 
கலவை ஒன்றை உண்டாக்குகின்றன. 

& என்பதற்கு பதிலாக %-யைச் (&-) சேர்த்துக் 
கொண்டால் 9, 4 அமைப்புகள் ஓரே மாதிரியாக மாறிவிடு 
கின்றன. 

() +A +A @)—A—A (8)-A+A ( +A—A 
இரண்டு சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டி 

ருப்பினும் 2-ஆம், 4-ஆம் ஒளி சுழற்றும் தன்மையை இழந்து விடு 
கின்றன. இம் மூலக்கூறுகளின் ஒரு பாதியின் சுழற்சியானது 
மற்றொரு பாதியின் சுழற்சிக்கு எதிராகவும் சமமாகவும் இருப் 
பதன் காரணமாக இவை ஒளி சுழற்றும் தன்மையற்றனவாக 
இருக்கின்றன. 

இரண்டு வேறுபட்ட சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களைக் 
கொண்ட சேர்மத்திற்கு உதாரணம் டார்ட்டா 
(HOOC.CHOH.CHOH.COOH),. 
சரித்திரத்தில் இவ்வமிலம் முக்கியம 
டார்ட்டாரிக் அமிலமானது d, 1, dl வடிவங்களில் காணப்படு கின்றது. டெக்ஸ்ட்ரோ, லீவோ டார்ட்டாரிச் அமிலங்கள் ஒளியை முறையே வலப் பக்கமாகவும் இடப் பக்கமாகவும், சுழற்று 

ரில் அமிலமாகும். 

ஒளி சுழற்றும் தன்மையின் 
ரன இடத்தை வகிக்கின்றது.
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கின்றன. மீசோ சுழிமாய் அமிலங்கள் ஒளியைச்”சுழற்றும் தன்மை 
யற்நதனவாய் இருக்கின்றன 

  

* 60084 coor 

H H ¢€ ou H ow ் 

ல் 
a 

a த 

வ மெழுக டர HO H H On 

t = COOH = 6௦01 

படம் 46, படம் 87, படம் 88. 

கார்பாக்ஸில் பிரிவுகளை இணைத்துள்ள இரண்டு இணை 

திறன்களை அவற்றின் பொதுவான அச்சின் வழியாக இழுத்து 

ஹைடிரஜன் அணுவையும், ஹைடிராக்ஸில் பிரிவையும், இரண்டு 

இணை திறன்களையும் நேர்க்கோட்டின் அச்சிற்கு நேர்க்கோணத்தில் 

இணைத்து இவற்றின் வடிவங்களை அமைக்கலாம். 

COOH COOH COOH 

ட்டன ௦-1 n—C-on 

Ho—¢_H பட்டண ட்டன 

doou ௦௦௦1 ௦௦1 
d 1 (மீசோ) 

3 வடிவத்தில் மேல் பாதியும், கீழ்ப் பாதியும் ஒளியை வலப் 

பக்கமாகச் (1-இலிருந்து 60017-க்குச் சுழல்கின்றது) சுழற்று 

கின்றன. இதைப் போலவே லீவோ வடிவம் ஒளியை இடப் 

பக்கமாகச் சுழற்றுகின்றது. மீசோ வடிவத்தில் மேல் பாதி 

ஒளியை எந்த அளவிற்கு வலப் பக்கமாகச் சுழற்றுகிறதோ அதே 

அளவிற்குக் கீழ்ப்பாதி ஒளியை இடப் பக்கமாகச் சுழற்று 

கின்றது. 

டெக்ஸ்ட்ரோ டார்ட்டாரிக் அமிலமானது திராட்சைப் பழச் 

சாற்றில் அதிக அளவு காணப்படுகிறது. இதன் உருகுநிலை 170°C. 
வீவோ டார்ட்டாரிக் அமிலம் சுழிமாய் அமிலத்தை ஒளியைச் 

15
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சுழற்றும் குவினனுடன் கிரியை புரியச் செய்து பிரிக்கலாம். 

இதன் உருகுநிலை 1700. இது வேறுபட்ட குறை முகங்களைக் 

கொண்டதாக இருக்கின்றது. படிக வடிவத்திலும், ஒளியை 

முனைவு கொள்ளச் செய்வதிலும் தவிரப் பிற பண்புகளில் இவ்விரு 
ஐசோமெர்கள் ஒன்றையொன்று ஒத்திருக்கின்றன. ஒளி சுழற்றும் 

தன்மையுடைய இரண்டு வடிவங்களும், அவற்றின் கரைதிறன், 

அடர்த்தி, படிக வடிவங்கள் ஆகிய பண்புகளில் அவற்றின் 

ஒளி சுழற்றும் தன்மையற்ற சழிமாய், மீசோ வடிவங்களிலிருந்து 
வேறுபடுகின்றன. 

சுழிமாய் டார்ட்டாரிக் அமிலத்தை, ம அல்லது 1 டார்ட்டாரிக் 

அமிலததை அடர் சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடுக் கரைசலுடன் 

சேர்த்துச் சூடு படுத்துவகன் மூலமோ, கேரடியாகவே 

தயாரிக்கலாம். இஃது இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளைக் கொண்டதாக 

இருக்கின்றது. நீர் மூலக்கூறுகள் நீக்சப்பட்ட இவ்வமிலமான து 

சுமார் 2060-இல் சிதைக்கப்படுகின்றது. வேதிப் பண்புகளில் 
இது ம அல்லது 1 அமிலத்தைக் கொடுக்கிறது. கரைதிறன், 
அடர்த்தி, படிக வடிவம் போன்ற பெள திகப் பண்புகளில் அதன் 
ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஐசோமெர்களிலிருந்தும் மீசோ 

அமிலத்திலிருந்தும் வேறுபடுகின்றது. அமிலம் அல்லது 
அதனுடைய கால்ஸிய உப்பானது நீரில் மிகக் குறைந்த அளவு 
கரையும் தன்மையுடையது. 8, ] ஆகிய அமிலங்கள் கலந்த 

கலவையாக இருத்தலால் இதற்கு ஒளியைச் சுழற்றும் தன்மை 
கிடையாது. 

மீசோ டார்ட்டாரிக் அமிலமானது மடார்ட்டாரிக் அமிலத்தை 

நீர் அல்லது நீர்த்த ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்தோடு 
சேர்த்துச் சமார் 175”0-க்குச் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் தயாரிக்கப் 

படுகிறது. வேதிப் பண்புகளில் அதன் பிற ஐசோமெர்களை 

ஒத்திருக்கின்றது. இதன் உருகுநிலை 1480, இதன் பொட் 

டாசிய உப்பானது நீரில் கரையும் தன்மையுடையதாயும், 

கால்ஸிய உப்புநீரில் கரையும் தன்மையற்றதாயும் காணப்படு 

கின்றது. இவ்வமிலத்தின் மூலக்கூற்றின் ஒரு பாதியானது 
ஒளியை வலப் பக்கமாகவும், மற்றொரு பாதி ஒளியை இடப் 
பக்கமாகவும் சுழற்றுவதால் இஃது ஒளி சுழற்றும் தன்மை 
யற்றதாகக் காணப்படுகிறது, இதனைப் பிரித்தல் கடினமாகும், 

சுழிமாய்ச் சேர்மங்களைப் பிரித்தல் 

- சுழிமாய்க் கலவையை அதன் ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய 
ஐசோமெர்களாகப் பின்வரும் முறைகளில் பிரிக்கலாம்.
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(அ) இயல்பாகப் பிரிக்கும் முறை (14201801081 separation) 

ப, 1] வடிவங்கள் வேறுபட்ட குறை முகங்களைக் கொண்டிருத்த 

லால் அவற்றை இயல்பான முறைகளில் பிரித்தெடுக்கலாம். 

சுழிமாய் டார்ட்டாரிக் அமிலத்தைப் பாஸ்டர் சோடியம் அம்மோ 

னியம் டார்ட்டரேட்டாக மாற்றி 97”0-க்குக் கீழே படிகமாக 

மாற்றப்படுகிறது. வேறுபட்ட குறைமுகங்களைக் கொண்ட d,l 

உப்புகளை லென்சு, இடுக்கி ஆகியவற்றின் உதவியால் அவற்றின் 

உருவ வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்திப் பிரிக்கலாம். 

(ஆ) தாவர யபிறரணி வேதியியால் முறை 

காளான், பாக்டீரியா, அல்லது ஈஸ்ட் போன்ற கிருமிகளைச் 

சுழிமாய்க் கலவையில் வளரச் செய்தால் ஒளி சுழற்றும் தன்மை 

யுடைய இரண்டு வடிவங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் 

ஒன்று மற்றொன்றைவிட அதிக வேகத்துடன் அழிக்கப்படுவதால் 

மெதுவாகச் சிதைக்கப்பப்படும் சேர்மமானது அதிக அளவில் 

எஞ்சி இருக்கும். பெனிசீலியம் கிசாயாகம் என்ற பாக்டீரியாவைச் 

சுழிமாய் டார்ட்டாரிக் அமிலத்தில் வளரச் செய்தால் இப்பாக் 

டீரியாவானது 1] ஐசோமெரை விட்டுவிட்டு ம ஐசோமெரை 

மட்டும் அழித்துச் சிதைக்கின்றது. 

(இ) இரசாயன முறை 
சுழிமாய் அமிலத்தை ஒளி சுற்றும் தன்மையுடைய காரத் 

துடன் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்தால் ஒளி சுழற்றும் 

தன்மைய/டைய அமிலங்களின் கரைதிறன் வேறுபட்டுக் காணப் 

படுகின்றது. இவற்றைப் பின்னப் படிகமாக்குதல் முறைபில் 

பிரித்தெடுப்பது சாத்யமாகும். உப்புகளை நீர்த்த அமிலங்களின் 

உதவியால் சிதைத்தால் ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய அமிலங் 

களப் பிரிப்பது சாத்யமாகும். சழிமாய் டார்ட்டாரிக் அமிலத்தை 

ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய காரமான 4 சின்கானினுடன் 

கிரியை புரியச் செய்தால், ம சின்கானின்-ம் டார்ட்டரேட்டு, 

4 சின்கானின்-1 டார்டரேட்டு ஆகிய சேர்மங்களை உண்டாக்கு 

கின்றது. இவற்றைப் பின்னப் படிகமாக்குதல் முறையில் பிரித்து 

நீர்த்த ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்தால் சிதைத்தால் ஒளி 

சுழற்றும் தன்மையுடைய அமிலங்கள் உண்டாகின்றன. இஃதே 

எல்லா முறைகளிலும் மிகச் சிறந்த முறையாகும். 

வடிய மாற்றியம் (0601%0171081 1800011511) 
(ஓருபக்க மறுயக்க மாற்றியம்) 

உர என்ற மூலக்கூற்றினைச் சாதாரணமான 

தளத்தில் ஒரே ஒரு மாதிரியாகத்தான் அமைக்கலாம். பெரும்
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பாலான பெளதிகக் குணங்களிலும் ஒரு சில இரசாயன குணங் 

களிலும் வேறுபட்டுக் காணப்படும் இரண்டு ஐசோமெர்கள் இச் 

சேர்மத்திற்கு இருக்கின்றன. கார்பன் அணுவின் நான்முகிக் 

கொள்கையின்படி கார்பன் அணுவின் நான்கு இணை திறன்களும் 

ஓர் ஒழுங்கான கான்முகியின் நான்கு மூலைகளை நோக்கிச் செல் 

கின்றன எனவும், இந்நான்முகியின் மத்தியில் கார்பன் அணு 

வானது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவும் கருதப்படுகிறது. 

ஒரே ஒரு பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு 
கார்பன் அணுக்களின் நான்முகிகளும் ஒரு புள்ளியில் ஒன்றை 

ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருப்பதால் ஒரு பொதுவான அச்சில் 

தனித்தனியே சுழலும் தன்மையுடையனவாக இருக்கின்றன. 

இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு கார்பன் 

அணுக்களின் நான்முகிகளின இரண்டு மூலைகளின் ஓரங்களும் 

ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். இவ்விதம் சேர்க்கப் 

பட்டிருப்பதால் நான்முகிகள் தனித்தனியாகச் சுழல்வது தடை 

செய்யப்படுகின்றது. ௦ம் -௦ஸ் என்ற சேர்மத்தில் எஞ்சி 
இருக்கும் நான்கு இணை திறன்களும் ஒரே தளத்திற்குக் கொண்டு 

வரப்பட்டு அவற்றின் இருப்பிடங்கள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. 

இவ்வகைச் சேர்மமானது இரண்டு வகை முப்பரிமாண மாற்றிய 

அமைப்புகளைக் கொண்டதாகக் காணப்படுகின்றது. 

ஒரு பக்கம் மறு பக்கம் 

a La 

படம் 49 (a) படம் 299) 

முதல் ஐசோமெரில் ஒரே மாதிரியான பிரிவுகள் ஒரே 
பக்கமாவும், இரண்டாவது ஐசோமெரில் ஒரே மாதிரியான 
பிரிவுகள் எதிர் எதிர்ப் பக்கமாகவும் காணப்படுகின்றன. 

a—c—b a—c—b 
॥ | 

a—c—b b—c—a 

ஒரே மாதிரியான பிரிவுகள் ஒரே பக்கத்தில் அமைக்கப் 
பட்டிருப்பதைச் சீர்மையுள்ள களத்தைக் கொண்ட ஐசோமெர்
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(௦15 1500) அல்லது ஒரே பக்கமாற்றியம் எனப்படுகிறது. 

ஒரே மாதிரியான பிரிவுகள் எதிர் எதிர்ப் பக்கத்தில் அமைக்கப் 
பட்டிருத்தல் சீர்மையுள்ள அல்லது மறுபக்க மாற்றியம் என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. பியூமேரிக், மெலியிக் அமிலங்களை க் கொண்டு 

இதனை ஈன்கு விளக்கலாம். இவ்விரண்டும் 1000-01-01. 
0000 என்ற மூலக்கூறு வாய்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கும். 

பியூமேரிக் அமிலமானது இயற்கையில் அதிக அளவில் 

கிடைக்கின்றது. மெலியிக் அமிலம் இயற்கையில் அதிக அளவில் 

கிடைப்பதில்லை. இதனைச் செயற்கை முறையில் தயாரிக்கலாம். 

'இவை அவற்றின் கரை திறனிலும், படிக வடிவங்களிலும், நிலையிலும் 

வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. பியூமேரிக் அமிலம் ஒரு சிறிது 

கரைவதாயும். மெலியிக் அமிலம் எளிதில் கரைவதாயும் இருக் 

கின்றன. மெலியிக் அமிலத்தைச் சூடுபடுத்தினால் மெலியிக் 

அன்ஹைடிரய்டு உண்டாகிறது. பியூமேரிக் அமிலத்தைச் சூடு 

படுத்தினலை அன்ஹைடிரய்டு உண்டாவதில்லை. ஆனால் இஃது 

அன்ஹைடிரய்டைக் கொடுக்கும் மெலியிக் அமிலமாக மாறு 

கின்றது. இவை இரண்டையும் பிறவிநிலை ஹைடிரஜஐனால் குறைத் 

தால் சக்சினிக் அமிலம் உண்டாகிறது. மெலியிக் அமிலத்தைச் 

சூடுபடுத்திவல் அன்ஹைடிரய்டானது எளிதில் உண்டாகிறது. 

அன்ஹைடிரய்டு எளிதில் உண்டாவதற்குக் கார்பாக்ஸில் 

மூலங்கள் அருகருகே அமைதந்திருக்கவேண்டும். எனவே, 

மெலியிக் அமிலத்தை ஒரு பக்க ஐசோமெர் எனவும், பியூமேரிக் 
அமிலத்தை மறுபக்க ஐசோமெர் எனவும் கொள்ளவேண்டும். 

  

மெலியிக் அமிலத்தைக் காரத்தில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டா 

சியம் பெர்மாங்னேட்டுக் கரைசலுடன் சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் 

அடையச் செய்தால் மீசோ டார்ட்டாரிக் ௮மிலம் உண்டாகிறது. 

பியூமேரிக் அமிலத்தை ஆக்ஸிகரணம் அடைச் செய்தால் சுழிமாய்
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டார்ட்டாரிக் அமிலம் உண்டாகிறது. இதிலிருந்து மெலியிக் அமில 
மானது ஒரு பக்க ஐசோமெர் எனவும், பியூமேரிக் ஐசோம 
ரானது மறுபக்க ஐசோமர் எனவும் அறிகின்றோம். 

OH 
| 

H—C—COOH H—C—COOH 
! +H,0+[0]—> | 

H--C—COOH H—C—COOH 
| 
OH 

மீசோ டார்ட்டாரிக் அமிலம் 

OH 
H—C—COOH | 

+H,0+[0] —-> H—C—COOH | HOOC—C—H | 
HOOC—C—H 

| 
OH 

சுழிமாய் டார்ட்டாரிக் 

அமிலம் 

= 

HOOC—C--H 
| 

H—C—COOH 
| 
OH 

அமிலங்களை ஒன்றை மற்றொன்றாக 

ட 

மெலியிக் மியூமேறிக் 

மாற்றுதல் 

மெலியிக் அமிலத்தைக் குளிர்ந்த நீர்த்த அமிலங்களோடு 
சேர்த்துச் சுமார் 200”0-க்குச் சூடுபடுச்தினல் பியூமேரிக் 
அமிலமும், பியூமேரிக் அமிலத்தை 200“0-க்கு மேல் சூடு 
படுத்திஷல் மெலியிக் அன்ஹைடிரய்டும் உண்டாகின்றன 
இது நீருடன் மெலியிக் ௮மிலத்தைத் தருகிறது.



23. பல்ஹைட்ராக்ஸி ஆல்கஹால்கள் 

இவ்வகை ஆல்கஹால்கள் ஒன் றிற்கும் மேற்பட்ட--017 பிரிவு 

க௯க் கொண்டிருக்கும். இரண்டு 01 பிரிவுகள் ஒரே கார்பன் 

அணுவுடன் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அவை நிலையற்ற தன்மை 

யுடையனவாக இருக்குமாதலால் இவற்றில் ஹைடிராக்ஸில் 

பிரிவுகள் வெவ்வேறு கார்பன் அணுக்களோடு இணைக்கப்பட்டி 

ருக்கின்றன என அறிகிறோம். 0,01--00,01 கிளைக்கால், 

CH,OH—CHOH—CH,OH கிளிசரால் ஆகியவை இவ்வகை 

யைச் சேர்ந்த முக்கியமான சேர்மங்களாகும். 

கிளைக்கால் 

தயரரிக்கும் முறைகள் 

7. சோதனைச் சாலையில் எத்திலீன்-டை-புரோமைடை. 

நீர்த்த பொட்டாசியம் கார்பனேட்டுக் கரைசலுடன் சேர்த்துச் 

சிதைவுறச் செய்தல்மூலம் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

CH,Br—CH,Br+H,0+K,C0O; —> - 
CH,OH—CH,OH+CO.4 

2. எத்திலீனை நீர்த்த காரத்தில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டா 

சியம் பெர்மாங்கனேட்டுக் கரைசலால் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தால் கிகக்கால் உண்டாகிறது. 

CH, CH, +H,0+[0] —> CH,OH—CH,OH 

2. தொழில் முறையில் எத்திலீன் குளோரோ ஹைமட்ரினைச் 

சுண்ணாம்பு நீரால் சிதைத்தால் கிஃ£க்கால் உண்டாகிறது. 

2CH,.OH—CH.Cl+ Ca(OH), —> 
2CH,OH—CH,OH+ CaCl, 

பண்புகள் 

இஃது ஒரு நிறமற்றதும் இனிமையான மணத்தை உடையது 

மான திரவமாகும். கொதிநிலை 1970. நீரை உறிஞ்சும் தன்மை
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உடையது. நீரிலும் ஆல்கஹாலிலும் நன்கு கலக்கும் தன்மை 

யுடையது. ஈதரில் கரையும் தன்மை அற்றது. இவ்வால்கஹா 
லானது ஓரிணை ஆல்கஹால்களின் கிரியைககா இருமுறை தரு 
கின்றது. சோதனைச் சாலை வெப்பத்தில் சேோரடிய உலோகத் 
துடன் கிரியை புரிந்து சோடியம் கிளைக்காலைத் தருகின்றது. 
சோடியம் கிளைக்காலை மீண்டும் சோடியத்துடன் சேர்த்துச் சூடு 
படுத்தினால் டை சோடியம் கிளைக்கால் உண்டாகிறது. 

2CH,OH.CH,OH+2Na —> 2CH,OH—CH,ONa 

+H, 
2CH,OH.CH,ONa+2Na —> 2CH,ONa—CH,ONa 

+H 
இது பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் கிரியை புரிந்து 

எத்திலீன் டை குளோரைடைத் தருகின்றது. 

CH,OH—CH,OH+2PCl, —> CH,CI—CH,Cl 
+2POCI;+2HCI 

ஹைடிரஜன் GCarmgn_sé DnssrAeaycr sort 100°C 
வெப்பத்தில் செலுத்தினால் எத்திலீன் குளோரோ ஷஹைட்ரினைத் 
தருகின்றது. 

CH,OH.CH,OH+HCI —> CH,OH.CH.C1+H;0 

அதிக வெப்பத்தில் அதிக அளவு ஹைட்ரஜன் குளோரை 
டூடன் சேர்ந்து எத்திலீன் டை குளோரைடைத் தருகின்றது. 

CH,OH—CH,CI+HCI —> CH,CI—CH.CI+H,O 

கிளைக்காலை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் அதிலுள்ள 
ஒன்று அல்லது இரண்டு--01 ஹைடிராக்ஸில் மூலங்கள் --010 
ஆகவோ, --0001 ஆகவோ ஆக்ளிகரணம் அடைகிறது. 
கைட்ரிக் அமிலத்தோடு சேர்த்து ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்தால் பின்வரும் சேர்மங்கள் உண்டாகின்றன. 

CH.OH CH,OH CHO CHO COOH 
| | | | CHO COOH CHO COOH COOH 

கிலக்காலிக் கிளைக்காலிக் கிளை கிளை ஆக் 
ஆல்டிஹைடு அமிலம் ஆக்ஸால் ஆக்ஸாலிக் ஸாலிக் 

அமிலம் அமிலம் 

உபயோகங்கள் 

மின் சுருக்கிகளில் மின் கடத்தாப் பொருள் மாறிவியாகப் 
பயன்படுகிறது. வான ஊர்திகளின் சிறகுகளில் பனிக்கட்டி
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படிவதைச் தடுப்பதற்கும், விமான இயந்திரங்களைக் குளிர்விப்ப 
தற்கும் பயன்படுகிறது. செல்லுலோஸ் தயாரிக்கும் தொழிற் 
சாலைகளிலும், மோட்டார் இயந்திரங்களிலுள்ள திரவம் உறை 

வதைத்தடுப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

கிளிசரால் 

இஃது ஒரு முக்கியமான பல்ஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலாகும். 
இயற்கையில் கிடைக்கும் எண்ணெய்களிலும், எஸ்டர் வடிவத்தி 

லுள்ள கொழுப்புகளிலும், பால்மடிக், ஸ்டியரிக், ஒலியிக் போன்ற 

கொழுப்பு அமிலங்களிலும் இஃது அதிக அளவில் தயாரிக்கப்படு 

கின்றது. இரத்தத்திலும் இது சிறிதளவு காணப்படுகிறது. 

அதிக அளவில் தயாரித்தல் 

காரம் இழந்த கரைசலிலிருந்தா தயாரித்தல் 

(௮) சோப்புத் தயாரித்தலில் இயற்கையில் கிடைக்கும் 

எண்ணெய்களும், கொழுப்புகளும் சோடியம் அல்லது பொட் 

டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடால் கீராற் பகுக்கப்படுகின்றன. 

இப்போது அதிகஅளவு கார்பன் அணுக்ககாக் கொண்ட 

கொழுப்பு ௮மிலங்களில் கார உப்புகளான சோப்புகள் உண்டா 

கின்றன. எஞ்சிஇருக்கும் காரம் இழந்த கரைசலில் கிளிசரால் 

காணப்படுகின்றது. 

காரம் இழந்த கரைசலில் சுமார் 8-8% கிளிசரால் காணப்படு 

கின்றது. இக்கரைசலைச் சிறிது படியச் செய்து அதன்மேல் 

சோப்பு ஏட்டை அகற்றவேண்டும். இதனைப் பின் ஹைடிரோ 

குளோரிக் அமிலத்துடனும், பெரிக்குளோரைடுக் கரைசலுடனும் 

சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினல் கொழுப்பு, புரோட்டீன் சத்துகள் 

வீழ்படிவாகப் படிகின்றன. இதனை வடித்துப் பிரித்து விட்டுப் 

பின் கரைசலைக் காரத்தின் உதவியால் நடு நிலைக்குக் கொணர்தல் 
வேண்டும். வடிரீ£ரை மிகக் குறைந்த அழுத்தத்தில் ஆவியாகச் 
செய்யவேண்டும். இவ்விதம் அடர்ப்பிக்கப்பட்ட கரைசலை மிருகக் 
கரியின் உதவியால் நிறமற்றதாகச் செய்யவேண்டும். பின்னர்க் 

கிளிசராலை அதிக அளவிற்குச் சூடுபடுத்தப்பட்ட நீராவியின் 

உதவியாலும், குறைந்த அழுத்தத்திலும் காய்ச்சி வடிக்க 

வேண்டும். இதனைக் குறைந்த அழுத்தத்தில் மீண்டும் காய்ச்சி 

வடிக்கவேண்டும். 

(ஆ) இனிப்பான நீரிலிருந்து மெழுகுவர்த்திகள் தயாரிக்கும் 
பொழுது கொழுப்புகளை அதிக அளவிற்குச் சூடுபடுத்தப்பட்ட 

நீராவியிலும் கந்தக அமிலத்துடனும் சிதைவுறச் செய்து உண்
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டாகும் பால்மடிக், ஸ்டியரிக் அமிலங்களை நீக்கிய பிறகு இனிப்பு 

நீரானது உபவிள பொருளாகக் கிடைக்கின்றது. இதிலிருக்கும் 
கிளிசராலைக் காரம் இழந்த கரைசலிலிருந்து தயாரிக்கும் 
முறையில் தயாரித்து எடுக்கலாம். 

(இ) நொதித்தல் முறை 

இனிப்புக் கரைசல் அல்லது தாய்த் திரவத்தை ஈஸ்ட்டின் 
உதவியால் சோடியம் சல்பைட்டின் முன்னிலையில் Car Hoes 

செய்தால் கிளிசரால் கிடைக்கின்றது. 

C,H,2,0, —> C,H,(OH), +CH,;CHO+CO,% 
கிளிசரால் 

அதிக அளவு சோடியம் சல்பைட்டை எடுத்துக் கொள்வதன் 

மூலம் கிளிசராலின் அளவைச் சுமார் 20-25% அதிகரிக்கச் 
செய்யலாம். 

(௯) நேரடியாகத் தயாரித்தல் 

பெட்ரோலியத்தைச் சிதைவுறச் செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் 
புரோபிலினைச் சுமார் 5000 குளோரினோடு கிரியை புரியச் செய் 
தால் அல்லைல் குளோரைடு உண்டாகிறது. இதனை ஹைபோ 
குளோரஸ் அமிலத்தோடு கிரியை புரியச் செய்து அதன் மூலம் 
உண்டாகும் விரபொருளைச் சிதைவுறச் செய்தால் கிளிசரால் 
உண்டாகிறது. 

    
Cl, HOC!I 

CH=-CH—CH, ~> CH,—CH—CH,Cl > 
NaOH 

CH,.Cl—CHOH—CH,Cl ————> 
சிதைத்தல் 

119/2 92161: ௮091119171 

பண்புகள் 

பெளதிகம் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற மணமற்ற திரவமாகும். இனிப்பான 
சுவையை உடையது. இது 290“0-இல் கொதித்துச் சிதைவுறு 
கின்றது. குளிரச் செய்தால் ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும் படிகங்கள் 
உண்டாகின்றன. உருகுநிலை 1750, நீரை உறிஞ்சும் தன்மை 
உடையது. நீரிலும் ஆல்கஹாலிலும் கரையும் தன்மையுடையது. 
ஈதரில் எளிதில் கரையாது.
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இரசாயனம் 

2, சோடியத்துடன் சோதனைச் சாலை வெப்பத்தில் மோனோ 

சோடியம் கிளிசரேட்டை.த் தருகின்றது. 

CH,OH—CHOH—CH,OH+Na —> 
CH,OH—CHOH—CH,ONa+[H] 

அதிக வெப்பத்தில் ஓரிணை ஆல்கஹால் பிரிவானது தாக்கப் 

பட்டு, டை சோடியம் கிளிசரேட்டைத் தருகின்றது. 

2 பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் கிளிசரால் 

கிரியை புரியும்பொழுது அதிலுள்ள மூன்று ஹைடிராக்சில் மூலங் 

களும் குளோரினால் இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன. 

CH,OH—CHOH—CH,OH+38PCI, —> 
CH. CI—CHCI—CH,C1+4+-8POCI,+8HCl 

& அமிலங்களுடன் கிரியை புரிதல் : 

(௮) அசெட்டிக் அமிலத்தையும், அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய் 
டையும் அசெட்டைல் ஏற்றத்திற்கு உட்படுத்தினால் மூன்று வகை 

யான எஸ்டர்கள் உண்டாகின்றன. 

CH,0AC—CHOH—CH,OH-#aflsens eb CorG@ 
௮செட்டேட்டு 

CH,OAC—CHOAC—CH,OH-dafza@re or 3OFL 
டேட்டு 

பே,௦4௦.௦௦&௦.0,00- கிளிசரைல் டிரய் ௮செட் 
மேட்டு 

(ஆ) ஹைடிரஜன் குளாரைடுடன் இது மோஜோ 

குளோரோ ஹைட்ரிளையும், டை குளோரோ ஹைட்ரினையும் தரு 

கின்றது. 

HCl 
CH,OH—CHOH—CH,OH —-> 

CH,CI—-CHOH—CH,OH 
ஷூ 

CH,CI—CHOH—CH.Cl 

(இ) அடர் கைட்ரிக் அமிலத்துடனும், அடர்கந்தகாமிலத் 

துடனும் கிளிசரைல் டிரய் நைட்ரேட்டான நைட்ரோ கிளிசரினைத் 

தருகின்றது. 
CH,O]H H O{NO, CH,.0.NO, 

| | 
CHO {HH O|NO, —> CH.O.NO, +8H,0 

| 
CH,O}H H O}NO, CH,.0.NO,  
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4. ஹைட்ரஜன் அயோடைடு அமிலத்துடன் கிரியை புரியச் 

செய்தால் அல்லைல் அயோடைடு புரோபிலீன், ஐசோபுரோபில் 

அயோடைடு ஆகியவை உண்டாகின்றன. 

CH,OH—CHOH—CH.0H+38HI —> 
CH,I—CHI—CH,1+8H,O 

டிரய் அயோடைடானது நிலையற்றதாக இருக்கின்றது. இஃது 
அல்லைல் அயோடைடாகவும் அயோடிஞனகவும் சிதைகின்றது. 

CH,I—CHI—CH,I —> CH,—CH—CH,I+I,. 

அல்லைல் அயோடைடானது புரோபிலீனால் ஹைட்ரியாடிக் 
அமிலமாகக் குறைக்கப்படுகின்றது. 

CH,—CH—CH,I+H1I—> CH,—CHI—CH, 

..... 8, படிக வடிவமுள்ள ஆக்ஸாலிக்: அமிலத்துடன் சேர்த்து 
920“0-இல் சூடுபடுத்தினல் அல்லைல் ஆல்கஹால் என்ற அபூரித 
ஆல்கஹால் உண்டாகிறது, 

CH,—|O H Hlooc CH,—0OC 
| |—_ |i | 
CH —lo H HiOOC CH —00Cc —> 

| 
CH,OH ரூ, 

‘a ! 

CH +2C0,4 

CH,.OH 
6. பொட்டாசியம் பைசல்பைட்டுடன் சேர்த்துச் சூடு 

படுத்தினால் இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து அக்ரோலினை த் 
தருகின்றது. 

~ OE 
  

௦ 
CH,OH—CHOH—CH.OH > CH.—CH—CHO 

7. ஆக்ஸிகரணம் அடைதல் : கிளிசராலில் இரண்டு ஓரிணை 

ஆல்கஹால் பிரிவுகளும், ஓர் ஈரிணை ஆல்கஹால் பிரிவும் காணட் 

படுகின்றன. ஓரிணை ஆல்கஹால் பிரிவானது ஆல்டிஹைடாக 
ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து பின் கார்பாக்ஸில் பிரிவாக ஆக்ஸி 
கரணம் அடைகின்றது. ஈரி ஆல்கஹால் பிரிவானது கீட்டோ 

பிரிவாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகின்றது. இஃது ஆக்ஸிகரணம் 
அடையும்பொழுதுபல சேர்மங்களைத் தருகின்றது. (உ-ம்); நீர்த்த 
நைட்ரிக் அமிலமானது கிளிசராலைச் கிளிசரிக் அமிலமாக ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

CH,OH—CHOH—CH,OH+0, —> 
CH,OH—CHOH—COOH+H,0



பல்ஹைட்ராக்ஸி ஆல்கஹால்கள் 237 

இதனுடன் கிளிசரால் டிஹைடு, டை ஹைட்ராக்ஸி அசெட் 

டோன் அல்லது கிளிசரோஸ் போன்ற ஐசோமெர்களின் 

கலவையும் உண்டாகிறது. 

2CH,OH—CHOH—CH,OH+0, —> 
CH,OH—CHOH—CHO-+CH,0H—CO—CH,OH 

+2H,0. 

உயயோகங்கள் 

நைட்ரோ கிளிசரைன் என்ற வெடிமருந்தைத் தயாரிக்கப் 

பயன்படுகின்றது. புகையிலை, உணவுப் பொருள் ஆகியவற்றைப் 

பாதுகாப்பதற்கும், பெட்ரோலை உறைந்துவிடாமல் இருக்கச் 

செய்வதற்கும், டாய்லெட் சோப்புத் தயாரிப்பதற்கும், அழகுச் 
சாதனங்கள், மணிக்கூண்டு, கடிகாரம் போன்றவற்றைச் சுத்தம் 

செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது. சிறந்த மருந்தாகவும், பார்மிக் 

அமிலம், அல்லைல் ஆல்கஹால் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. 

ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டுடன் பிளாஸ்டிக்குகளைத் தருகின்றது. 

கிணிசரால் தயாரிக்கும் முறை 

கிளிசராலானது அதன் தனிமங்களிலிருந்து பின்வரும் 

முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

க 4000° H2S0, (0) 
20 +H2 —— > C2H2 Tigo? CHsCHO —> 

& Cor em oY Ser = 
CH3COOH CH3;-COO, 

ஸ்ட 7 ௨-9 00,0000, 
௦0௦௦4 casau 

[(24) 

02 கீர் 
ுு 09௦௧ மெ 00-05 

anne” ஐசோ புரோபில் 
ஆல்கஹால் 

cH;~cHcI-cH,ct IC), 01201- CHCI~ CH,CI 
முரோபிலீன் டை குளோரைடு பா 

ளி 
CH,C1 CHCI 04201 அர். CH2 OH- CHOH — 

சிலத்தல் CH, OH 

கிளிசரைல் டிரய் குளோரைடு கிளிசரால்
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நைட்ரோகினளிசரைன் 

சமகன அளவிலுள்ள அடர்கைட்ரிக் அமிலம் கந்தக அமிலக் 

கலவையுடன் 209“0-க்குக் கீழே இக்கலவையை நீரினுள் 

3HNO, 
> 

CH,.0.NO, 

CH.O.NO, +8H,O 

CH,-0O.NO, 

CH,OH—CHOH—CH,.OH   

செலுத்தினல் எண்ணெய் போன்றிருக்கும் கிளிசரால் டிரய் 
கைட்ரேட்டுப் பிரிகின்றது. இதனை நீரிலும் சோடியம் கார்ப 
னேட்டுக் கரைசலிலும் சுத்தம் செய்து முடிவில் உலர்த்த 
வேண்டும். 

இஃது ஒரு நிறமற்ற நீரைவிடக் கனமான திரவமாகும். 
இஃது இனிப்பான சுவையை உடையதாகும், நீரில் கரையாது. 
ஆல்கஹாலிலும் ஈதரிலும் ஈகன்கு கரைகின்றது, இந்த எஸ்டரை 
நீரால் சிதைவுறச் செய்தால் கிளிசராலையும் நைட்ரிக் அமிலத் 
தையும் தருகின்றது. இஃது ஒரு சிறந்த வெடிமருந்தாகும். டைன 
மைட் என்ற பெயரில் கிஸில்குர்ரில் உறிஞ்சப்படுகின்றது. 
ஸ்டார்ச்சு, மரத்தூள் ஆகியவற்றைச் சிறந்த உறிஞ்சிகளாகப் 
பயன்படுத்துகிறார்கள். இருதய சம்பந்தமான வியாதிகளைக் 
குணப்படுத்துவதற்குச் சிறந்த மருந்தாகப் பயன் படுகிறது.
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குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், கரும்புச் சர்க்கரை, ஸ்டார்ச்சு, 

செல்லுலோஸ் ஆகியவை கார்பனின் ஹைடிரேட்டுகளாகையால் 

அவற்றிற்குக் கார்போ ஹைடிரேட்டுகள் எனப்பெயர், 

தற்காலத்தில் பல் ஹைடிராக்ஸளி ஆல்டிஹைடுகள், கீட் 

டோன்கள் ஆகியவற்றையும், நீராற் சிதைத்தலின்போது 

இவற்றைத் தரும் பிற பொருள்களையும் கார்போஹைடிரேட்டுகள் 
என அழைக்கின்றோம், இவை -: சர்க்கரைகள், சர்க்கரை 

அல்லாதவை என இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், கரும்புச் சர்க்கரை 

ஆகியவை சர்க்கரை இனத்தைச் சேர்ந்தவை, இவை படிக 

வடிவமுடையனவாயும், நீரில் கரையும் தன்மையுடையனவாயும், 

இனிப்பான சுவையை யுடையனவாயும் காணப்படுகின்றன. 

ஸ்டார்ச்ச, செல்லுலோஸ் போன்றவை சுவையற்றனவாயும், நீரில் 

கரையாதனவாயும், படிக வடிவமற்றனவாயும் காணப்படு 

கின்றன, மூலக்கூறு அமைப்பின் அடிப்படையில் கார்போ 
ஹைடிரேட்டுகள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

். மோஜோசேக்கரைடுகள் 

சிதைத்தலுக்கு உட்படாத குஞக்கோஸ், பிரக்டோஸ் 

போன்றவை இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவை. ஆல்டிஹைடுப் 

பிரிவைக் கொண்டவற்றை ஆல்டோஸ்கள் எனவும், கீட்டோன் 
பிரிவைக் கொண்டவற்றைக் கீட்டோஸ்கள் எனவும் அழைக் 
கின்றோம். 

(உ.ம்): CH,OH (CHOH),CHO - குஞக்கோஸ் அல்லது 

ஆல்டோ ஹெக்சோஸ் 

பேப் (ப ,00.(0,01 - பிரக்டோஸ், 
அல்லது கீட்டோ ஹெக்சோஸல்
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2. ஆலிகோ சேக்கரைடுகள் (01120 8800087166) 

இவை மேலும் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

(அ) டை, சேக்கரைடுகள் 

கரும்புச் சர்க்கரை, மால்டோஸ், லேக்டோஸ் ஆகியவை 

டேோிூெ,ட என்னும் வாய்பாட்டைக் கொண்டவையாக இருக் 

கின்றன. நீராற் சிதைக்கப்படும்பொழுது இரண்டு மோனோ 

சேக்கரைடுகளைக் கொடுப்பனவற்றிற்கு டை சேக்கரைடுகள் 

எனப்பெயர். இவை இனிப்பான சுவையை உடையனவாயும், 

நீரில் கரையும் தன்மையுடையனவாயும் காணப்படுகின்றன. 

CyoHs2011+H,O த சே; 20,+C,H, 20. 

(ஆ) டிரய்சேக்கரைடுகள் 

நீராற் கிதைக்கப்படும்போது மூன்று மோஜேசேக்கரைடு 
களைத் தருவனவாகவும், 0,,1,,0, என்ற பொதுவான வாய் 
பாட்டைக் கொண்டவையாகவும் இருக்கின் றன. 

3. பாலி சேக்கரைடுகள் (1௦13 580012871025) 

ஸ்டார்ச்சு, டெக்ஸ்டிரின், செல்லுலோஸ் போன்தவை 
சிதைக்கப்படும்பொழுது பல மோனோ சேக்கரைடு மூலக்கூறு 
களைக் கொடுப்பதால் அவற்றிற்குப் பாலி சேக்கரைடுகள் எனப் 

பெயர். அவை படிக வடிவமற்றவையாயும், சுவையற்றவையாயும், 
நீரில் கரையாதனவாயும் காணப்படுகின்றன. 

(C,H, 005)2+nH,O ரு nC,H, 20g 

ஸ்டார்ச்சு குளுக்கோஸ் 

குளுக்கோஸ் - திராட்சைப்பழச் சர்க்கரை - டெக்ஸ்டேராஸ் 

கனிந்த திராட்சைப் பழங்களிலும், தேனினும் இனிப்பான 
சுவையை உடைய பழங்களிலும் இவை அதிக அளவு காணப்படு 

கின்றன. இரத்தத்திலும், சர்க்கரை வியாதியுள்ளவர்கள் சிறு 

நீரிலும் சிறிதளவு காணப்படுகின்; றன. 

தயாமிக்கும் முறை (கரும்புச் சம்க்கரையிலிருந்தூ) 

ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட சர்க்கரையை 4% ஹைடிரோ 

குளோரிக் அமிலத்தால் சிதைத்தலின் மூலம் சோதனைச் சாலையில் 
குளுக்கோஸ் தயாரிக்கப்படுகின்றது, குஞக்கோஸ் ஆல்கஹாலில் 

எளிதில் கரையாததாகையால் கரைசலைக் குளிரச் செய்தவுடன்
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குளுக்கோஸ் படிகங்கள் வெளிவருகின்றன, பிரக்டோஸ் நீரில் 

கரையும் தன்மையுடையதாகையால் கரைசலிலேயே தங்கி விடு 

கின்றது. 

பேோிடடடாம,௰௦ —_ வேடு + C,H, 20, 

குளுக்கோஸ் பிரக்டோஸ் 

(உ.ம்): ஸ்டார்ச்சிலிருந்து ஸ்டார்ச்சை நீர்த்த அமிலங்களினால் 

சிதைக்கச் செய்தல் மூலம் குளுக்கோஸை வியாபார முறையில் 

அதிக அளவில் தயாரிக்கலாம். 

ஸ்டார்ச்சை அதைப்போல் மூன்று மடங்கு எடையை உடைய 

8ருடனும், நீர்த்த அமிலங்களுடனும் சேர்த்து கான்கு முதல் 

ஐந்து வாயு மண்டல அழுத்தத்தில் சூடுபடுத்தி, நீராற் சிதைத்தல் 
முடிந்தவுடன் அதிகமாயுள்ள அமிலத்தைக் கால்ஸியம் கார்ப 

னேட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நடுநிலைக்குக் கொண்டு வந்து 

கால்சியம் சல்பேட்டாக அகற்றவேண்டும். வடிநீரை மிருகக் 

கரியினால் நிறமற்றதாக்கி, சூன்யம் நிறைந்த இடத்தில் வைத்து 

அடர்ப்பித்தால் குளுக்கோஸ் மோனோ ஹைடிரேட்டுப் படிகங்கள் 

(C,H; 20,-H20) GQarcliu@ Her mar. 

பெனளதிகப்டபண்டுகள் 

இனிமையான சுவையை உடைய கிறமற்ற திடப் பொரு 

ளாகும். ஆல்கஹாலில் சிறிதளவு கரைவதாயும், எஈதரில் 

கரையாததாயும், நீரில் கரையும் தன்மையுடையதாயும் காணப் 
படுகின்றது. இஃது ஓளியை வலப் பக்கமாகச் சுழற்றும் தன்மை 

யுடையதாக இருக்கின்றது. இது டெக்ஸ்ட்ரோஸ் எனவும் 

௮ழைக்கப்படுகின்றது. 

வேதிப் பண்டுகள் 

இதனுடைய அமைப்// வாய்பாடு பே,௦ய.(0001),00௦ 

என்பதாகும். வாய்பாட்டிலிருந்து இச்சேர்மத்தில் ஓர் ஆல்டி 
ஹைடு பிரிவும், ஓர் ஓரிணை ஆல்கஹால் பிரிவும், நான்கு ஈரிணை 

ஆல்கஹால் பிரிவுகளும் உள்ளன என அறிகிறோம். 

ஹைடிராமக்ஷில் பிரிவின் கிரியைகள் 

(௮) அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டானது ஐந்து ஹைடி 
ராக்ஸில் பிரிவுகளைக் கொண்டிருத்தலால் இஃது ஒரு 

16
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பென்டா அசெட்டைல் வழிச் சேர்மத்தைக் கொடுச் 

கின்றது. 

CH,.OH iene 
| 

சழ வதன் வல் மப்புல கவு கமலினி 

CHO ‘ CHO 
+5CH,;COOH 

(ஆ) மெத்தனால், உலர்ந்த ஹைடிரோகுளோரிக் வாயு 
ஆகியவை சேர்ந்து குளுக்கோசுடன் கிரியை புரிவதால் இரண்டு 
மெத்தில் குஞக்கோஸைடு ஈதர்கள் உண்டாகின்றன. 

HCI 
-> C,H,,0,0CH, 

+H,0 

  C,H,,0;] OH+H | OCH, 
  

இக்குளுக்கோசைடுகளில் ஆல்டிஹைடுப் பிரிவின் கிரியைகள் 
இல்லை. 

(இ) குளஞுக்கோசானது வெவ்வேறு உலோக many, 
ராக்ஸைடுகளுடன் சேர்ந்து குஞக்கோசேட்டுகளைத் தருகின்றன. 
கால்சியம் ஹைடிராக்சைடுடன் சேர்ந்து கால்சியம் குஞக்கோ 
சேட்டைத் தருகின்றது (1,,0,080). இது நீரில் கரை 
கின்றது. 

ஆல்டிஹைடுப் பிரிவின் கிரியைகள் 

ம. குறைத்தல் 

சோடியம் அமால்கத்துடன் சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு 
உட்படுத்தும்போது ஆல்டிஹைடுப் பிரிவானது ஓரிணை ஆல்க 

ஹால் பிரிவாகக் குறைக்கப்பட்டு ஹெக்ஸாஹைடிரிக் ஆல்கஹால் 
அல்லது சார்பிடாலைத் தருகின்றது, 

CH.OH 

oe +[2H] —> CH,OH(CHOH),CH,OH 

CHO 

குரூக்கோஸை அடர் ஹைட்ரியாடிக் அமிலத்துடனும், சிவப்புப் 
பாஸ்வரத்துடனும் சேர்த்து 100£0-இல் குறைத்தால் 2-அயோடா
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ஹெக்சேன் கிடைக்கின்றது. அடர் ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத் 

துடன் நீண்ட நேரம் சூடுபடுத்தினால் ஹெக்சேன் உண்டாகிறது. 

CH,OH நீண்ட நேரம் 

| அடர் 117 குடுபடுத்தல் 
(ரு. ௮ மேய, போர... - 

| அடர் HI 

CHO 
CH;—(CH,).—CH, 

॥-ஹெக்ஸேன் 

2. ஆக்ஸிகுரணம் 

வீரியம் குறைந்த ஆக்ஸிகரணியான புரோமின் நீருடன் 

குஞக்கோஸானது குளுக்கோனிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் 
அடைகின்றது. 

  

CH,OH CHOW 
| Br 

(CHOH)s +10} —> (CHOH), 
aT 

CHO COOH 

வீரிய மிக்க அக்ஸிகரணியான நைட்ரிக் அமிலத்துடன் குளக் 

கோஸானது செக்காரிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடை 

கின்றது. சிறிதளவு ஆக்ஸாலிக் அமிலமும் உண்டாகிறது. 

CH,OH 008 
| HNO, | 

(CHOH), + 3(0) ——-> (CHOH), + H2O 
| 

CHO COOH 
செக்காரிக் அமிலம் 

9. குறைத்தல் 
குளஞுக்கோஸானது எளிதில் ஆக்ஸிகரணம் அடைவதால் 

இஃது ஒரு சிறந்த குறைப்பானாகச் செயல்படுகிறது. பெலிங்சின் 

கரைசலையும் அம்மோனியா கல் வெள்ளி கைட்ரேட்டுக் கரை 

சலையும் குறைக்கின்றது. 

ரதா ee 

(CHOH), + Ag,0 — > (CHOH), +2Ag 

CH,OH COOH 
குளுக்கோளனிக் அமிலம்
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4. குளுக்கோஸானது ஹைடிரஜன் சயனைடுடன் சேர்ந்து 
குஞக்கோஸ் சயஷனோ ஹைடிரின் என்ற சேர்மத்தைத் தர 
கின்றது. 

குளுகோஸ் 

CH20H.( CHOH), - CHO + HCN —> 
சபெ 

CH,0H (CHOH), - CH வு 

குளுகோஸ் சயனோஹைட்ரின் 

பிற ஆல்டிஹைடைப் போலச் சோடியம் பை சல்பைட்டுடனே 

அம்மோனியாவுடனே சேர்ந்து சேர்க்கைச் சேர்மங்களைக் 
கொடுக்கின்றது, 

ல. ஹைடிராக்ஸில் அமீனுடன் சேர்ந்து சுருக்கு விளையில் 

ஈடுபட்டு ஒரு நீர் மூலக்கூறானது அகற்றப்பட்டு ஆக்ஸைம் 
உண்டாகிறது. 

  

CH,OH(CHOH),CH=|0O+ H, | NOH —> 
  

CH,OH.(CHOH),-CH=NOH+H,0 

0. அதிக அளவு பினைல் லஹட்ரசீனுடன் சேர்ந்து கிரியை 

(ரிந்து குளுக்கோஸசோன் என்ற சேர்மத்தைக் கொடுக்கின்றது. 
குளுக்கோஸிலுள்ள ஆல்டிஹைடுப் பிரிவானது பினைல் ஹைட்ர 
சீனுடன் சேர்ந்து சுருக்கு விளையில் ஈடுபட்டுப் பினல் ஹைட்ர 
சோனைக் கொடுக்கின்றது, அதிக அளவு பினைல் ஹைட்ரசீனுடன் 

சேர்ந்து ஆல்டிஹைடுப் பிரிவிற்குப் பக்கத்தில் உள்ள ஈரிணை 
ஆல்கஹால் பிரிவானது மற்றொரு Gard ஹைட்ரசீன் மூலக் 
கூற்றால் கீட்டோன் பிரிவாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகின்றது. இப் 

பிரிவுடன் சேர்ந்து மூன்றாவது பில் ஹைட்ரசீன் மூலக் 
கூறானது சுருக்கு வினையில் ஈடுபட்டுக் குளுக்கோஸோனைக் 
கொடுக்கின்றது. 

CH.OH > CH,OH 
Grd ஹைட்ரசீன் 

(CHOH); -——————- > (CHOH), ————————> 
| —C,H,NH.;—NH; 

CHOH CHOH 
  fa | 

CH=/0+H, |N.NH.C,H; CH==N.NH.C,H, 

குளுக்கோஸ் பினல் ஹைட்ரசோன் 
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CH,OH CH,OH 

(duo; பினல் ஹைட்ரசீன் dion); 

do oo ” NNEC, 

du =N.NH.C,H, ண்ண ம 
பினைல் ஹைட்ரசோன் குளுக்கோஸசோன் 

7. நெொதித்தல் 

குளுக்கோஸானது : ஈஸ்ட்டால் எத்தில் ஆல்கஹாலாக 

கொதிப்படைகின்றது. 

ஈஸ்ட் 

C,H,,0; ——> 2C,H,OH+2CO,4 
எத்தில் 

ஆல்கஹால் 

5. காரத்தூபண் கிரியை 

அடர் காரத்துடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினல் குளுக்கோ 

ஸானது முதலில் மஞ்சள் நிறமாகவும் பின் பழுப்பு நிறமாகவும் 

கடைசியாகம் பிசினாகவும் மாறுகின்றது. சிறிதளவு நீர்த்த 

குளுக்கோஸ் கரைசலுடன் காரத்தைச் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினால் 

குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், மேலனோல் என்ற மூன்று சர்க்கரை 

களின் கலவையைக் கொடுக்கின்றது. 

9. அடம் ஹைட் ரே£ குளோரிக் அமிலத்தாடன் கிரியை 

ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் சேர்த்துச் சூடு 

படுத்தினால் லெவ்யூலினிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

அடர் 

C,H,.0, ——~> CH,-CO.CH..CH,.-COOH + HCOOH 
HCl 

+H,0 

அடர் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் குஞக்கோஸைச் 

சேர்த்தால் ஹைட்ராக்ஸி மெத்தில் பர்பியூரால் உண்டாகிறது. 

நட் 
‘| 

C,.H,,.0, ——> HO,HC C.CHO + 8H,O 

ப



246 கரிம வேதியியல்--துணை ப்பாடம் 

உயயோகங்கள் 

மிட்டாய்கள் செய்வதற்கும், மருந்தாகவும், குழந்தை உண 

வாகவும் பயன்படுகிறது, பழங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், ஜாம், 

ஜெல்லி போன்றவை செய்வதற்கும், வைட்டமின் *0£-யைத் 

தயாரிக்கக் தேவையான மூலப்பொருளைத் தயாரிப்பதற்கும் 

பயன்படுகிறது, 

சே௱தனைகள் 

ஓர் உலர்ந்த சோதனைக் குழாயில் சூடுபடுத்தினால் குளுக் 
கோஸானது உருகிப் பழுப்பு நிறத்தை அடைவதுடன் கருகிய 

சர்க்கரையின் மணமும் உண்டாகிறது. 

குளுக்கோஸின் அமைப்பு 

2, மூலக்கூறு எடையிலிருந்து குளுக்கோசின் வாய் 
பாடானது ,,0, என நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

2: அசெட்டிக் அன்ஹைட்ரய்டுடன் குளஞக்கோஸலானது 

பென்டா அ௮செட்டேட்டைக் கொடுக்கின்றது. இதிலிருந்து குளுக் 
கோஸ் ஐந்து ஜைட்ராக்சில் பிரிவுகளைக் கொண்டிருக்கின்றது 

என அறிகின்றோம். குஞூக்கோசிலுள்ள நீரை எளிதில் பிரிக்க 

முடியாதாகையால் ஒவ்வொரு ஹைட்ராக்சில் பிரிவும் ஒரு 
கார்பன் அணுவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என அறி 
கின்றோம். 

3. ஹைட்ரஜன் சயனைடுடன் சயனோே ஹைட்ரிளையும், ஹைட் 

ராக்சில் அமீனுடன் ஆக்ஸைமையும் உண்டாக்குவதால் குளுக் 

கோசில் கார்பனைல் பிரிவு இருப்பதை அறிகின்றோம். 

4. குளஞுக்கோசானது புரோமின் நீருடன் சேர்ந்து கார்பன் 

எண்ணிக்கையில் மாற்றமில்லாத அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் 

அடைகின்றது. இதிலிருந்து குளுக்கோசிலுள்ள கார்பனைல் 

பிரிவானது ஓர் ஆல்டிஸைடுப் பிரிவென அறிகின் ரோம். 

5. குளுக்கோஸ் கரைசலானது *டாலன்ஸின் கரணியை” 

வெள்ளியாகவும், பெலிங்ஸின் கரைசலைச் சிவப்புநிறக் கியூப்ரஸ் 
ஆக்சைடாகவும் குறைக்கின்றது. இதனை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தால் அதே அளவு எண்ணிக்கையுள்ள கார்பன் அணுக்களைக் 
கொண்ட அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. இதிலிருந்து 

குளுக்கோஸ் மூலக்கூற்றில் ஓர் ஆல்டிஹைடுப் பிரிவு உள்ளதென 
of? Hose Capra.



கார்போஹைடிரேட்டுகள் 247 

8. அடர் ஹைட்ரியாடிக் அமிலக் கரைசலின் உதவியால் 

குளுக்கோலைக் குறைத்தால் 1- ஈரிண ஹெக்ஸைல் அயோடைடு 

உண்டாகிறது. இதில் சங்கிலி போன்ற தொடர்புடைய 8 கார் 
பன் அணுக்கள் பே,.போ.மே..பே..பே..ரே. இருக்கின்றன 
என அறிகின்றோம். இதிலிருந்து குஞக்கோஸானது திறந்த 
சங்கிலி போன்ற அமைப்புடையதாயும், ஆறு கார்பன் அணுக் 

களைக் கொண்டதாயும் இருக்கின்றது என அறிகிறோம். 

ee 

(HOH 

ae 

CHOH 
| 
[as 

H—C=0O 

பிரக்டோஸ் (17101௦86) 

இஃது ஒரு முக்கியமான கீட்டோ ஹெக்ஸோசாகும். இது 

பலவகைப் பழங்களிலும் தேனிலும் சிறிது காணப்படுகின்றது. 

எனவே இது பழச் சர்க்கரையிலும், இன்யூலின் ”பான்ற சேர்மங் 

களிலும் காணப்படுகிறது. சோதனைச் சாலையில் கரும்புச் 

சர்க்கரையை நீராற் சிதைத்தல் மூலம் இது தயாறிக்கப்படு 

கின்றது. 

போட டடாமடி —> C.H120,+C,H; 20, 
குஞுக்கோஸ் பிரக்டோஸ் 

இதிலுள்ள பேரியம் கரர்பனேட்டானது இதனுடன் அதிக 

அளவு கந்தக அமிலத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நீக்கப்படுகின்றது. 
பேரியம் கார்பனேட்டானது வடித்துப் பிரிக்கப்பட்டுப் பின் 

அடர்ப்பிக்கப் படுகின்றது. பின்னர் இதனைப் பனிக்கட்டியில் 
குளிர்வித்து இதனுடன் கால்சியம் ஹைடிராக்சைடுக் கரைசலைச் 

சேர்க்கவேண்டும். நீரில் கரையாத கால்சியம் பிரக்டோசேட் டை 

வடித்துப் பிரித்துப் பின்னர் இதனை நீரில் மிதக்கச் செய்து 
அதனுள் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வாயுவைச் செலுத்தவேண்டும். 

C,H,,0,0Ca0H+ CO, —> CZH,,0,+CaCO; 

நீரில் கரையாத கால்சியம் கார்பனேட்டை வடித்துப் பிரித்து 
விட்டுப் பின்னர் இவ் வடிநீரை ௩ன்கு சண்டச் செய்யவேண்டும்.
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இதனுள் ஒரு பிரக்டோஸ் படிகத்தைச் சேர்த்தவுடன் பிரக் 
டோஸ் படிகங்கள் முழுவதும் வெளிவர ஆரம்பிக்கின்றன. இதன் 
ஆல்கஹால் கரைசலைப் பின்னப் படிகமாக்குதலுக்கு உட்படுத்து 
வதன் மூலம் இதனைத் தூய்மைப்படுத்தலாம். 

தொழில் முறையில் இன்யுலீனை நீர்த்த கந்தகாமிலத்துடன் 
சிதைவுறச் செய்வதன் மூலம் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

(C,H; .0,5)n +nH,O ட nC,H,.0, 

பேரியம் ஹைட்ராக்சைடுக் கரைசலை இதனுடன் சேர்ப்பதன் 

மூலம் இதிலுள்ள அதிக அளவு கந்தகாமிலத்தைப் பேரியம் சல் 
பேட்டாக மாற்றிப் பிரித்தெடுக்கவேண்டும். அழுத்தத்தைக் 

குறைத்து வடிநீரை அடர்ப்பித்தால் பிரக்டோஸ் படிகங்கள் 
உண்டாகின்றன. 

பண்புகள் 

பெளதிகம் 

கிறமற்ற, படிக வடிவமுள்ள, அதிக அளவு நீரில் கரையும் 
தன்மையுடைய பொருளாகும். ஆல்கஹாலிலும் ஈதரிலும் சிறி 
தளவு கரையும் தன்மையுடையது. 

உருகுநிலை 950. எல்லாச் சர்க்கரைகளிலும் அதிக இனிப்பு 
வாய்ந்தது. ஒளியை இடப் பக்கமாக சுழற்றும் தன்மை உடைய 

தால் லெவ்யூலோஸ் என்ற பெயரும் இதற்கு உண்டு. 

இரசாயனம் 

1. சோடிய இரசக் கலவை இதனைச் சார்பிடாலாகவும் 

மேனிட்டாலாகவும் குறைக்கின்றது. 

ஊடி ௩,௦00 ௦. 

2. காற்று அல்லது ஆக்ஸிஜனில் எரிந்து கார்பன் டை 
ஆக்ஸைடையும் நீரையும் தருகின்றது. அடர்கந்தக அமிலத்துடன் 
சேர்ந்து கருமை அடைந்து (௦024) கார்பன் டை BSN, 
கார்பன் மோனக்சைடு, கந்தக டை ஆக்லைடாக மாறுகின்றது. 

மெர்க்கியூரிக் ஆக்சைடுடன் டிரய் ஹைட்ராக்ஸிபியூட்ரிக் 
அமிலமாகவும், கிஃக்காலிக் அமிலமாகவும் ஆக்ஸிகரணம் அடை 
கின்றது. 

CH,OH—CO—(CHOH),—CH,0H —> 
CH,.OH—(CHOH),.—COOH+ CH,OH—COOH
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அடர் நைட்ரிக் அமிலம் அல்லது புரோமினை இது டார்ட் 

டாரிக் அமிலமாகவும், கிளைக்காலிக் அமிலமாகவும் ஆக்ஸிகரணம் 

அடையச் செய்கின்றது. 

2. இச்சர்க்கரைக்கு ஒடுக்கும் தன்மை உண்டாதலால் இஃது 

அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி கைட்ரேட்டு, 

பெலிங்ஸ் கரைசல் ஆகியவற்றை ஒடுக்குகின்றது. 

4. அசெட்டிக் ௮ன் ஹைடிரய்டுடன் நீரற்ற துத்தநாகக் 

குளோரைடின் முன்னிலையில் பென்டா அசெட்டைல் வழிச் சேர் 
மத்தை உண்டாக்குகின்றது. ர 

C,H,O(OH), +5(CH;CO).0 —> C,H;O(OAC), 
+5CH,COOH 

8, மெத்தில் ஆல்கஹாலுடன் ஹைட்ரஜன் குளோரைடின் 

முன்னிலையில் மெத்தில் பிரக்டோசைடைக் தருகின்றது. 

௦௪.௦, | OH+H ocH: —-> C,H,,0,-0-CH, 

் +H,0 

6. நீர்த்த சுண்ணாம்புடன் நீரில் கரையாது கால்சியம் 

பிரக்டோசேட்டைத் தருகின்றது. 

C,HyyOeCad 

பிரக்டோஸ் 

சயனோஹைட்ரின் 

CH20H (CHOH), ~CO- CH,OH-+ HCN—> CH20H (CHOH) 

பிரக்டோஸ் OH CN 
NZ 

—C—CH,OH 

7. ஹைட்ராக்ரில் அமீனுடன் இஃது ஆக்சைமைக் தரு 

கின்றது. 

CH,OH.(CHOH);.CO.CH,OH+NH,OH —> 

N.OH 
| 

CH,OH(CHOH),—C—CH,OH 

8: இது பினைல் ஷஹைட்ரசீனுடன் சேர்ந்து பிரக்டோச 
சோளைத் தருகின்றது. இது குஞக்கோசசோளைப் போன்றதே 

யாகும். முதலில் ஒரு பினைல் ஹைட்ரசீன் மூலக்கூறானது கீட்
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டோன் பிரிவுடன் கிரியை புரிந்து பினல் ஹைட்ரசோனைக் தரு 

கின்றது. இரண்டாவது பினைல் ஸைட்ரசீன் மூலக்கூறானது 

கீட்டோ பிரிவிற்குப் பக்கத்திலுள்ள ஓரிணை ஆல்கஹால் பிரிவை 

ஆல்டிஹைடாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றது. இது 
மூன்றாவது பினல் ஹைட்ரசீன் மூலக்கூற்றுடன் சேர்ந்து கிரியை 

புரிந்து ஓசசோனைக் தருகின்றது. 

நண முஸ் 

c-[o ழ் டட ட னை 

ae (GOO 

CH,OH CH,OH 

CH.OH CHO 
| 

CoNNH.C:Hs +NH:NH.CoH, ட்டு eae 

HOR), (CHOH), 

CH,OH CH,OH 
+C,H,;NH.+NH;%4 

CHO CH ~-N.NH.C,H; 
- | 

C—=N.NH.C,H,+C,.H,NH.NH, —> C=-N.NH.C,H, 

(CHOH), (CHOH), 
| 
CH,OH CH,OH 

ஓஸசோன் 

+H,O 

9, பிரக்டோஸ் கரைசலை ஈஸ்ட்டுடன் சேர்த்து நொதிக்கச் 
செய்தால் எத்தில் ஆல்கஹால், கார்பள் டை ஆக்சைடு ஆகியவை 
உண்டாகின்றன. 

C.H,.0, —> 2C,H,OH+2CO,
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170. சோடியம் . ஹைட்ராக்சைடுடன் பழுப்பு ' நிறப் பசை 

போன்ற பொருள் உண்டாவதில்லை. 

Luis esr 

இனிப்புப் பண்டங்களுக்கு இனிப்பைச் சேர்ப்பதற்குப் பயன் 

படுகிறது. நீரிழிவு வியாதி உள்ளவர்கள் இச்சர்க்கரையைக் 
கரும்புச் சர்க்கரைக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

குளுக்கோசைப் பிரக்டேசாக மாற்றூதல் 

குளஞக்கோசை அதிக அளவு பினைல் ஹைட்ரசீனோடு கிரியை 

புரியச் செய்து குஞக்கோசோனைத் தயாரிக்கிறார்கள். இதனை 

ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தோடு சேர்த்து நீராற் சிதைவுறச் 

செய்தால் குஞக்கோசோன் உண்டாகிறது, இதனைத் துத்தகாகம் 

அ௮செட்டிக் அமிலத்துடன் சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட் 

படுத்தினால் பிரக்டோஸ் உண்டாகிறது. 

  

  

CHO CH=N.NHC,H, '~ CHO 
கு பிளைல் | நீராற் | 

ப. வேய் ய்; ——> CO 
| ஹைட்ரசீன் | சிதைத்தல் | 

(CHOH), AHO (CHOH); 

| 
CH,0H CH.OH CH,OH 

குளுக்கோசோன் 

re 

co ; 
| குறைத்தல் 
ROBE, = டை 

CH,OH 

பிரக்டேோசைக் குளுக்கோசாக மாற்றுதல் 

பிரக்டோசைச் சோடியம் இரசக் கலவையால் குறைத்துப் 

பல் ஹைட்ராக்ஸி ஆல்கஹாலாக மாற்றவேண்டும். இதனை ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் மோனோ 

கார்பாக்சலிக் அமிலத்தை இலேசாகச் சூடுபடுத்தினால் லேக் 

டோன் உண்டாகிறது. இதனைச் சோடியம் இரசக் கலவையுடன் 

சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்தினல் குஞக்கோஸ் உண்டா 

கின்றது.
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CH.OH CH,OH ; ; 
| குறைத்தல் | ஆக்ஸிகரணம் 
மே (CHOH), கவு 

| அடைதல் 

டல் CH,OH 

CH,OH 

Co 
COOH (CHOH), O 

சூடுபடுத்து,தல் | | 
(CHOH). எவவ பட பகலை 

CH,OH லன 

CH,OH 
CHO 

ஓடுக்குதல் | 
———-+ (CHOH), 

CH.OH 

ML CréamsQad (Disaccharides) 

கரும்புச் creamy 

இது மிக முக்கியமான ஒரு டை சேக்கரைடாகும். இது 
கரும்பிலும் பீட்ரூட்டிலும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது. 

ஏப்ரிகாட், வாழைப்பழம், மாம்பழம், பாதாம், அன்னாசிப்பழம் 

ஆகியவற்றில் இஃது அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது. 

அதிக அளவில் தயாரிக்கும் முறைகள் 

இஃது அதிக அளவில் கரும்பு, அல்லது பீட்ரூட்டிலிருந்து 
கயாரிக்கப்படுகின்றது. 

(அ) கரும்பிலிருந்தூ தயாரிக்கும் முறை 

கரும்பை நன்றாகச் சுத்தம் செய்துவிட்டுச் சிறு துண்டுகளாக 

நறுக்கிப் பின் அதன் சாற்றினைப் பிழிந்தெடுக்கவேண்டும். 

எஞ்சியிருக்கும் சர்க்கரையை எரிதலுக்குப் பயன்படுத்து 
கிறார்கள். 

இச்சாற்றில் 1% சுண்ணாம்பு நீர்க் கரைசலைச் சேர்த்து அதி 

லுள்ள அமிலங்களை நடுநிலைக்குக் கொண்டு வந்து பின் தாவர 
புரோட்டீன் சத்துக்களை ஒன்று சேர்க்கவேண்டும். (கரைசலின் 
மதிப்புச் சிறிது காரத்தின் பக்கமாக, அதாவது 72 இருக்குமாறு 
அமைத்துக் கொள்ளவேண்டும்). அதிக அளவிலுள்ள சுண்ணாம்பு 
£ரைக் கார்பன் டை ஆக்சைடைச் செலுத்துவதன் மூலம் of pur
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வாகச் செய்யவேண்டும். (கார்பன் டை ஆக்சைடிற்குப் பதிலாகக் 

கந்தக டை ஆக்சைடையும் பயன்படுத்தலாம். இது கிறம் நீக்கி 
யாகவும் பயன்படுகிறது). இதனை வடிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் 
வடிநீரைக் குறைந்த அழுத்தத்தில் ஆவியாக்கி நீராவியால் சூடு 
படுத்திக் குளிரச் செய்தால் படிகங்கள் உண்டாகின்றன. இப் 

படிகங்களை அகற்றி மரக்கரியால் அவற்றின். நிறத்தை நீக்கி 

மீண்டும் படிகமாக்குதல் முறையில் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். 

இப்படிகங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டுப் பின் பைகளில் அடைத்து 

வைக்கப்படுகின் றன. 

(ஆ) பீட்ருட் சம்க்கரையிலிருந்து தயாரிக்கும் முறை 

இது சாற்றினைப் பிரித்தெடுக்கும் முறையைத் தவிர 
வேறு எல்லா முறைகளிலும் கரும்புச் சர்க்கரையை ஒத்திருக்கும். 
இப்பீட்ரூட்டைத் துண்டுகளாக்கி அதிலுள்ள சர்க்கரைக் 
கரைசலை ஊடுருவும் முறையில் தயாரறிக்கவேண்டும். 

இம்முறையில் சுமார் 50% படிகங்களே கிடைக்கின்றன. 
எஞ்சி இருக்கும் 80% சர்க்கரையையும் தனியாகப் பிரித்தெடுக்க 

லாம். ஆனால் அஃது இலாபகரமானதன்று. இக்கரைசலுடன் 
ஸ்டார்ன்சியம் ஹைடிராக்ஸைடுக் கரைசலைச் சேர்த்தால் 

ஸ்டார்ன்கியம் சுக்ரேட்டு வீழ்படி.வு உண்டாகிறது. இவ்வீழ் 

படிவை நீரில் மிதக்க விட்டுக் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவால் 
சிழைக்கவேண்டும். இட்வீழ்படிவை வடித்து வடிநீரைக் குறைந்த 

அமுத் தத்தில் ஆவியாக்கிப் பின் படிகமாக்க வேண்டும். இப் 
படிகங்ககா வடிக்கும் இயந்திரத்தின் உதவியால் பிரிக்க 
வேண்டும். 

பண்புகள் 

பெளதிகம் 

கரும்புச் சர்க்கரையானது பிரிசம் போன்ற சர்க்கரைப் 

படிகங்களை உண்டாக்குகின்றது. நீரில் எளிதாகக் கரைவதாயும் 

ஆல்கஹாலில் சிறிதளவு கரைவதாயும் இருக்கின்றது. பிரக் 

டோசுக்கு அடுத்ததாக இச்சர்க்கரையே இனிப்பானதாக இருக் 
கின்றது. இஃது ஒளியை வலப் பக்கமாகச் சுழற்றும் தன்மை 

உடையதாக இருக்கின்றது. 

இரசாயனம் 

இஃது ஒரு குளுக்கோஸ், ஒரு பிரக்டோஸ் மூலக்கூற்றால் 

ஆனது. கசூடுபடுத்தினால் 160“0-1610 உருகுகிறது. இதனை 

உருகச் செய்தால் இளமஞ்சள் நிறமான கண்ணாடி போன்ற பார்லி - 

சர்க்கரை உண்டாகிறது. சுமார் 2000 வெப்பநிலையில் இது ரீரை
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இழக்து நல்ல மணத்தை உடைய கேரமல் என்ற பழுப்பு நிறப் 

பொருள் உண்டாகிறது. காடி, ரம் போன்றவற்றிற்கு நிறம் 

உண்டாக்கப் பயன்படுகிறது, அதிக வெப்பத்தில் கரியாக மாறு 

கின்றது. 

௦ன்..0,-௮ 180) 111,௦ 

இச்சர்க்கரையானது நீர்த்த அமிலங்களால் அல்லது இன் 
வெர்ட்டேஸ் என்ற ஈஸ்டிலுள்ள என்சைமால் சிதைக்கப்பட்டுக் 

குளுக்கோசாகவும், பிரக்டோசாகவும் மாற்றப்படுகின்றது. 

Cy, .H220;;+H,0 —> வேடிரவேட 

அடர் நைட்ரிக் அமிலம் இதனை ஆக்சாலிக் அமிலமாக ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

உருகிய சோடியம் அசெட்டேட்டு, அசெட்டிக் அன்ஹைடி 
ரய்டு ஆகியவற்றோடு சேர்த்துக் கொதிக்கச் செய்தால் ஆக்டா 

அசெட்டைல் வழிச் சேர்மம் உண்டாகிறது. இச்சர்க்க்கரையின் 

நீர்க்கரைசல் கால்சியம், ஸ்டான்சியம், பேரியம் ஹைடிராக் 

ஸைடுடன் சேர்ந்து நீரில் கரையாத சுக்ரசேட்டுகளாத் தரு 
கின்றது (0,.,0...25௦0). இச்சேர்மங்கள் கார்பன் டை 

ஆக்சைடால் சுக்ரோசாகச் சிதைக்கப்படுகின்றன. மூலக் 
கரைசலில் இருந்து சுக்ரோசைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு 

ஸ்டார்ன் சியம் சுக்ரோ சேட்டுப் பயன் படுகிறது. 

இச்சர்க்கரையின் நீர்க்கரைசலானது ஈஸ்ட்டால் நொதிக்கச் 

செய்யப்பட்டு எத்தில் ஆல்கஹாலாகவும் கார்பன் டை ஆக்சை 
டாகவும் மாறுகிறது, இச்சர்க்கரைக்கு ஒடுக்கும் தன்மை கிடை 

யாது. எனவே இஃது அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி 
கைட்ரேட்டு, பெலிங் கரைசல் ஆகியவற்றை ஒடுக்காது. பிளைல் 
ஹைட்ரசீனுடன் கிரியை புரிவதில்லை. 

யயான்கள் 

உணவுப் பொருளாகவும், இனிப்புப் பண்டங்கள் தயாரிட் 
பதிலும் பயன்படுகிறது. சோதனைச் சாலையில் எத்தில் ஆல்க 
ஹால், ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆகியவை தயாரிப்பதற்கும், பழங்களைப் 
பாதுகாப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. இதனுடைய ஆக்டா 
அசெடேட்டானது ஆல்கஹாலைக் குடிப்பதற்குப் பயனற்றதாகச் 
செய்வதுடன் காகிதத் தொழிற் சாலையிலும் பயன் படுகிறது.
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குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், சுக்ரோஸ் ஆகியலற்றிடைய 
உள்ள ஒற்றுமைகள் 

7. இம்மூன்றும் படிக வடிவமுடைய திடப்பொருள்களாகும், 

நீரில் கரையும் தன்மை உடையன. இவை சர்க்கரைகள் என, 
அழைக்கப்படுகின்றன. 

2.  குஞுக்கோசும் பிரக்டோசும் மோலேசேக்கரைடுகளாகும். 

இவை நீரால் சிதைக்கப்படுவதில்லை. சுக்ரோசானது டை 

சேக்கரைடு ஆகும். இது நீர்த்த அமிலங்களாலும், இன்வேர்ட் 

டேஸ் என்ற என்சைமாலும் குளஞுக்கோசாகவும், பிரக்டோ 
சாகவும் சிதைவுறுகிறது. 

8. இவை யாவும் ஓரியைச் சுழற்றும் தன்மையுடையன. 

குளுக்கோசும் சுக்ரோசும் ஒளியை வலப் பக்கமாகச் சுழற்று 

கின்றன. 

4, குளுந்கோசும் பிரக்டோசும் சர்க்கரைகள் ஆதலால் 

இவை அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி நைட்ரேட் 

டையும் பெலிங்ஸ் கரைசலையும் குறைக்கின்றன. சுக்ரோஸ் 
இவற்றைக் குறைப்பதில்லை. 

3. குளுக்கோசும் பிரக்டோசும் பினல் ஹைட்சசோனோடு 
கிரியை புரிவதில்லை. 

6. உருகிய சோடியம் அசெட்டேட்டின் முன்னிலையில் இவை 

அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டோடு கிரியை புரிந்து அசெட்டேட்டு 

களாக மாறுகின்றன, குளுக்கோசும் பிரக்டோசம் பென்டா 
அசெட்டைல் வழிச்சேர்மத்தையும் தருகின்றன. 

7. அடர் நைட்ரிக் அமிலமானது இவை அனைத்தையும் 
ஆக்ஸாலிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

8. அடர்கந்தக அமிலம் இவையனை த்தையும் கரியாக மாற்று 
கின்றது. 

9. இவை உலோக ஷைமட்ராக்சைடுகளுடன் சேர்ந்து 
உலோக வழிச்சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றன. இவை கார்பன் 
டை ஆக்சைடால் சிதைவுற்று மீண்டும் சர்க்கரையையே உண் 
டாக்குகின்றன.



29. அ0ரா0மட்டிக் வேதியியல் 
(Aromatic Chemistry) 

தார் 

கரியை அழித்துச் சிதைத்தல் 

கரி கார்பனை மட்டுமல்லாது வேறு பல சிக்கலான' அமைப் 

புடைய அங்ககச் சேர்மங்களையும் கொடுக்கின்றது. பிட்டுமினல் 

கரியைத் தியால் சுடப்பட்ட சீனு களிமண் அல்லது இரும்பு உலை 
களில் காற்றுப் படாத வண்ணம் சுமார் 1000” - 74000 வரை சூடி 
படுத்தினால் நிலக்கரி வாயு, உலையில் எஞ்சியிருக்கும் கறி, அம் 
மோனியா திரவம், தார் போன்ற பொருள்கள் உண்டாகின்றன. 
திறந்த சங்கிலி போன்ற அமைப்புடைய அங்ககச் சேர்மங்களில் 
தார் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றது. 

  
        

     
படம் 51. 

கரியைச் சிதைத்துக் காய்ச்சி வடித்தல் 

1. வாயுவைச் சேகரிக்கும் கலம் 2. தார்க் கிணறு 8. உலை, 

அதிக வெப்பநிலையில் காய்ச்சி வடிக்கும்பொழுது உண் 

டாகும் நிலக்கரி வாயுவில், சிறிதளவு பென்சீனும் டொலுவினும் 

கலந்திருப்பதால் இவ்வாயு எரி வாயுவாகப் பயன் படுகிறது.



அரோமேட்டிக் வேதியியல 257 

நிலக்கரி வாயுவைக் கிரியோஸோட் எண்ணெயால் கழுவினால் 
நிலக்கரி வாயுவிலுள்ள ஹைடிரோ கார்பன்கள் தனியாகப் 

பிரிகின்றன. இவ்வெண்ணெயில் கலந்துள்ள ஹைடிரோ கார் 

பன்களைக் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தூய்மைப்படுத்தினால் 
இலேசான எண்ணெய் (11201 ௦11) உண்டாகிறது. இவ்வாயு எரி 

பொருளாக மட்டும் பயன் படுகின்றது. 

நிலக்கரித் தாம் 

இஃது ஒரு கனமான கறுப்பு நிறமுடைய திரவமாகும். 

இனிமையான மணத்தை உடையதன்று. நிலக்கரியைச் சிதைத்துக் 
காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தயாரிக்கும்பொழுது உபவில் 

பொருளாக உண்டாகிறது. நிலக்கரித் தாரிலுள்ள பல வகைச் 

சேர்மங்களைப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தயாரிக்க 
லாம். இலேசான எண்ணெய் அல்லது தூய்மைப்படுத்தப்படாத 

நாப்தா 1270“0-இல் வெளியாகும். இதுவே முதல் பின்னமாகும். 

இது நீரைவிட இலேசானதாக இருத்தலால் இலேசான 

எண்ணெய் என அழைக்கப்படுகின்றது. பிரிடீன் போன்ற கார 

அசுத்தங்களை அகற்றுவதற்குக் குளிர்ந்த நீர்த்த கந்தக அமிலத் 
தால் கழுவவேண்டும். பின்னர் நீரால் கழுவி, அதன்பின் பீனால், 

அதிக அளவு கந்தக அமிலம் ஆகியவற்றை நீக்குவதற்கு எரி 

காரத்தால் கழுவவேண்டும். இதனைப் பின்னர் நீரால் கழுவிப் 

பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். 

(௮) பென்சால் (8600-1100) : இதில் பென்சீனும் டொலு 

வீனும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன, இதில் 70% பென்சீன் 
காணப்படுகின்றது. இது 90% பென்சால் என அழைக்கப் 

படுகின்றது. 

(2) 80% பென்சால் (1100-1400) : இப்பின்னத்தில் 
சைவீனுடன் பென்சீன் 40%-ம், சிறிதளவு டொலுவீனும் காணப் 

படுகின்றன. 

(இ) காப்தாகரைப்பான் அல்லது பென்சீன் (120“0- 1200: 
இது சைலீனையும், மெசிட்டிலீனையும் கொண்டுள்ளது. இதன் 
மூலம் கிடைக்கும் ஹைடிரோ கார்பன்கள் கரைப்பானாகவும், 

உலர் சலவை செய்யவும், எரி பொருளாகவும், வெடி மருந்துகள், 

சாயம், மருந்துகள், வாசனைத் திரவங்கள் முகலியன தயாரிக்கவும் 
உபயோகப் படுகின்றது. 

கார்பாலிக் எண்ணெய் அல்லது நஈடுத்தரச் செறிவு 

எண்ணெய் (1700-2800): இப்பின்னத்தில் நாப்தலீனும், 

17
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கார்பாலிக் அமிலமும் (பீனால்) அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. 
சிறிது கேரம் குடுவையில் தங்கச் செய்தால் காப்தலீன் படிகங்கள் 
வெளிவருகின் றன. குடுவையில் எஞ்சியிருக்கும் கசடுடன் எரி 
காரத்தைச் சேர்த்துப் பின் கரைசலுடன் நீர்த்த கந்தகா 
மிலத்தைச் சேர்த்தால், பூச்சிக் கொல்லிகள், பேக்கிலைட்டு, 
பிளாப்டிக்குள், வெடிமருந்துகள் தயாரிக்கக் ததேலையான கார் 
பாலிக் அமிலம் ஆகியவை உண்டாகின்றன. நாப்தலீனை முதலில் 
எரிகாரத்திலும் பின் நீர்த்த கந்தக அமிலத்திலும் கழுவ 
வேண்டும். பின்னர் இதனைப் பதங்கமாதல் முறையில் தாய்மைப் 
படுத்தவேண்டும். இது வெடி மருந்துகள், பூச்சிக் கொல்லிகள், 
சாயங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றது 

கிரியோசேகட். எண்ணெய் அல்லது மிகைச் செறிவு எண்ணெொய்் 

இது பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறமுடைய எண்ணெய். நீரை 
விடக் கனமானது. மரங்களைப் பாதுகாக்கப் பயன்படும். கிரிஸால் 
களையும், பூச்சிக் கொல்லிகளையும் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

ஆன்த்ரசீன் எண்ணெய் அல்லது பச்சை எண்ணெய் 

ஆன்த்ரசீன் எண்ணெயிலுள்ள Ber STE பினான்த்ரீன் 
படிகங்களாகப் படிகின்றன, இவை அலிசரின் சாயத்தைத் 
தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. இது பச்சை ப்ளாரெசீனைக் காட்டு 
வதால் பச்சை எண்ணெய் என அழைக்கப்படுகின்றது. 

பிட்ச் (110) (92-94% கமி) 
காய்ச்சி வடித்தலுக்குப் பின் குடுவையில் எஞ்சியுள்ள 

கரிக்குப் பிட்ச் என்று பெயர். இதில் 92- 94% கார்பன் உள்ளது. 
வார்னிஷ்கள் தயாரிப்பதற்கும், ரோடு போடுவதற்கும், 
மரத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பயன்படுகின்றது. 

பென்சீனும் அதனைச் சேர்ந்த ஓரியல்புள்ள சேர்மங்களும் 

அரேமேட்டிக் ஹடைரேோ கார்பண்கள் 

இவ் வரிசையைச் சேர்ந்த சேர்மங்கள் வே. என்ற 
பொதுவான வாய்பாட்டைக் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. 
டொலுவீன், சைலீன் போன்றவை இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவை 
சிறப்புப் பிரிவின் இருப்பிடத்தை யொட்டிய ஐசோ மெரிசத்தைக் 
காட்டும் மூன்று சைலீன்௧கள் உள்ளன. கரித் STA GSS Sr ot 
பெரும்பாலான ஹைடிரோ கார்பன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
சிறிதளவு பெட்ரோலியத்திலிருக்தும் கிடைக்கின்றது,



அரோமேட்டிக் வேதியியல் 269 

பன்சீனையும் அதள் இனத்தைச் சேர்ந்த சேர்மங்களையும் 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

1. (௮) சேர்மத்திலுள்ள பிரிவை நீக்குதல் மூலம் தயாரித்தல். 

(ஆ) அரோமேட்டிக் அமிலத்தையோ, சோடியம் உப் 

பையோ சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடு - சுண்ணாம்பு நீர்க்கலவை 

யூடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்துதல் (00011 பிரிவை நீக்குதல்). 

Ce Hs | COONa— NaolH— Cs He + Na2CO3 
சோடியம் Oucresrenns ஒபன்கீன் 

௦ 00 

6 ப] COONa Nao]H —» Ce Hs CH3 + Nao CO; 
SFMguilo OLTEyean லடாஷ கின் 

2, சூடுபடுத்தப்பட்ட துத்தசாகத்தூளின்மீது பினால் 

ஆவியைச் செலுத்துவதன் மூலம் டொலுவீன் தயாரிக்கப்படு 

கிறது. 

வெக ௮ வேகம 
பென்சீன் 

செ 
7 

Ce ae + Zn — Cs. Hs CH3 + ZnO 

டொலுவீன் 

0-ஈ௩% 2. கிரிஸால் 

9. (அ சல்பானிக் அமிலத்தை அதிக வெப்பத்திற்குச் சூடு 

படுத்தப்பட்ட ரீராவியால் சிதைத்தால் அல்லது நீர்த்த 

ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்தில் கொதிக்கச் செய்தால் டொலு 

வின் உண்டாகிறது. 

  

C,H; s0,H + HOH —> C,H.+H,S0, 

  

பென்சீன் சல்பானிக் அமிலம் பென்சீன்
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CHs 
Ce Ha” + HOH-» Ce Hs CH3 + HeSO, 

905 ப 
டொலுவீன் 

௦-- ஐ டொலுவீன் சல்பானிக அமிலம் 

(ஆ) பென்சின் வளையத்திற்கு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு 
மேற்பட்ட ஆல்கைல் மூலங்ககைச் சேர்த்தல். 

4. ஆல்கைல் ஹேல்டுகளைப் பென்சீனுடனும், நீரற்ற அலு 
மினியம் குளோரைடுடனும் கிரியை புரியச் செய்தால் -(பிரிடல் - 
கிராப்ட்ஸ் கிரியை) ஆர்த்தோ பேரா - சைலின் உண்டாகிறது.] 

AICI, 
Ce Hs-H+ CICH3 ———> Cs Hs5-CH3+ HCl 

1௦1 073 
Ce nA ol CH, AICI; ) கே Ha? +HCl 

‘CH; eos ae CH, 
டொலுவீன் குளோரைடு ௦ %$- சைலீன் 

  

5. Gard டை அசோனியம் குளோரைடைக் தவி ஆல்க 
ஹால் அல்லது பொட்டாசியம் ஸ்டேனைட்டுக் கரைசலுடன் 
கிரியை புரியச் செய்தால் பென்சீன் உண்டாகிறது. 

C.H,N.CI+C,.H,OH —> C,H,+N.>+HCI 
+CH,CHO 

பிரித்தெடுத்தல் 

பென்சீனை 90% பென்சாலிலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். இதனைப் 
பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்தி 80₹0- 82”0-இல் 
வடியும் திரவத்தைத் தனியாகச் சேகரிக்கவேண்டும். இப்பின்ன த் 
தில் பென்சீனானது சிறிதளவு டொலுவீனுடனும் தயோபீனுடனும் 
கலந்திருக்கின்றது. இதனை உறை கலவையில் வைத்து உறையச் 
செய்தால் பென்சீன் ௪2 0-இல் உறைகின்றது. படிகங்களைத் 
திரவத்திலிருந்து நீக்கி மீண்டும் காய்ச்சி வடித்தால் சுத்தமான 
பென்சீனானது 800 -81₹0-இல் கொதித்து வெளிவருகிறது. இது 
சிறிதளவு தயோபிக் கொண்டிருக்கிறது. பென்சிளைச் சிறிதளவு 
அடர்கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்துக் குலுக்கினால் அதிலுள்ள 
தயோபீனானது நீக்கப்பட்டுவிடும்.
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இணன்டேபினின் கிரியை 

பென்சீனிலுள்ள தயோபீனைச் இந்தச் சோதனையின் மூலம் 

அறிந்து கொள்ளலாம், சிறிதளவு பென்சீனைச் சில துளிகள் அடர் 

கந்தக அமிலத்துடனும், இசாடினுடனும் சேர்த்துக் குலுக்கும் 
பொழுது பென்சீனில் உள்ள தயோபீனானது கந்தகாமிலத்திற்கு 
அழகிய ஊதா நிறத்தை உண்டாக்குகின்றது. 

பண்புகள் 

பெளதிகம் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். உறையச் செய்தால் 

படிகங்களாக மாறுகின்றது. காரமான சுவையையும், அதற்கே 

உரித்தான மணத்தையும் கொண்டிருக்கின்றது. எளிதில் தீப் 

பற்றி எரியும் தன்மையுடையது. புகையுடன் கூடிய பிரகாசமான 

சுவாலையுடன் எரிகின்றது. நீரில் கரையாது, ஆல்கஹால், ஈதர், 
பெட்ரோல் ஆகியவற்றுடன் எளிதில் கலக்கின்றது. நீரில் கரை 
யாத கொழுப்புகள், பசைகள், கந்தகம், அயோடின் ஆகியவை 

பென்சீனில் எளிதில் கரைகின் றன. 

இரசாயனம் 

மூலக்கூறு வாய்பாட்டின்படி பென்சீனுனது ஓர் அபூரிதச் 

சேர்மமாக இருக்கவேண்டும். ஆனால் இது மிகவும் நிலையான 
தன்மையுடையது. சாதாரண கரணிகளால் பாதிக்கப்படாது. 

இது புரோமில் நீரையோ, நீர்த்த பொட்டாசியம் பர்மாங்க 

னேட்டுக் கரைசலையோ நிறமற்றதாகச் செய்வதில்லை. எனவே 
இஃது ஓர் அபூரிதச் சேர்மமன்று. பேரபின்௧ளைப் போன்று 

இஃது எளிதில் பிர தியீட்டுக் கிரியைகளில் ஈடுபடுகின்றது. 

1. ஹேலேோஜன் பதிலீடூ செய்யப்படும் கிரியைகள் 

குளோரின் அல்லது புரோமினுடன் சாதாரண வெப்ப 

நிலையிலும், நேரடியான சூரிய வெளிச்சத்திலும், ஹேலோஜன் 

ஏற்றிகளான 16 அல்லது அயோடினின் முன்னிலையில் மோனோ 

குளோரோ பென்சீன் அல்லது மோனே புரோமோ பென்சீன் 
போன்ற பதிலீட்டுச் சேர்மங்களைத் தருகின்றது, 

C,H,+Cl, —> C,H;CI+HCl 

அயோடினுடன் அதிக அளவு வெப்பத்தில் அயோடிக் 
அமிலத்தின் முன்னிலையில் அயோடோ பென்சிளைத் கிருகின்றது.
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நைட்ரேட்டாக மற்றூம் கிரியை 

அடர் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் கிரியை புரிந்து அடர்கந்தக 
அமிலத்தின் முன்னிலையில் நைட்ரோ பென்சீளைத் தருகின்றது. 

C,H, |H+HO|NO, —> C,H,NO.+H;0 
  

2. புகையும் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் அதிக அளவு வெப் 
பத்தில் மெட்டா டை நைட்ரோ பென்சீனைத் தருகின்றது. 
புகையும் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் அடர்கந்தக அமிலத்தின் 
முன்னிஸ்யில் 7, 9, 5 ரீர்மையுள்ள டிரய் நைட்ரோ பென்சீனைத் 
தருகின்றது. 

8. அடர்கந்தக அமிலத்தாடன் கிரியை 

அடர்கந்தக அமிலத்துடன் சூடுபடுத்தினல் பென்சின் 
சல்போனிக் அமிலத்தைத் தருகின்றது. 

  

  
C.H,|H HO SO,0H —> C,H,SO,0H+H,O 
  

புகையும் கந்தக அமிலத்துடன் மெட்டா பென்சீன் டை சல் 
போனிக் அமிலத்தைத் தருகின்றது. 

4. பிரிடல்-கிறுப்ட்ஸ் கிரியை 
நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடின் முன்னிலையில் ஆல் 

கைல் ஹேலைடுகளுடன் கிரியை புரிந்து இரியல்புள்ள பென்சீனைத் 
தருகின்றது. இதே சூழ்நிலையில் ஏசைல் குளோரைடுகளுடன் 
அரோமேட்டிக் கீட்டோன்களைத் தருகின்றது, 

  

ளப H+1/CH, —> C,H,;.CH,+HI 
டொலுவீன் 

C.H;H + Cl.CO.CH, —> C,H,CO.CH, + HCl 
அசெட்டோபீனோன் 

  

ல. சேர்க்கைக் கிரியைகள் 

(௮) பென்சீன் வாயு, ஹைட்ரஜன் ஆகியவற்றின் கல 
வையைச் சுமார் 1800-2000 வரை சூடுபடுத்திஈள்கு தூளாக்கப் 
பட்ட நிக்கலின்மீது செலுத்தினல் பென்சீன் ஹெக்சா
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ஹைடிரய்டு அல்லது சைக்லோ ஹெக்சேன் என்ற சேர்க்கைச் 
சேர்மம் உண்டாகிறது. 

வேசம், —_ வோடு 

(ஆ) குளோரின் அல்லது புரோமினுடன் அதிக வெப்பத்தில் 
சூரிய வெளிச்சத்தின் முன்னிலையில் பென்சீன் ஹெக்சா குளோ 
ரைடு அல்லது ஹெக்சா புரோமைடூ என்ற சேர்க்கைச் சேர் 
மத்தைத் தருகின்றது. 

C,H,+8Cl, —> C,H,Cl,; C;,H,+3Br. —> C,H,Br, 

(இ) ஓஸோனுடன் சேர்ந்து கிரியை புரிந்து நிலையற்ற 
பென்சீன் டிரய் ஓஸோனைடைத் தருகின்றது. இதனை நீரால் 
சிகைத்தால் கி ஆக்ஸால் உண்டாகிறது. 

ஸ் தி 0 CHO 

2௦௮ 611௮௮] + 3H,0, 
\ oo CHO 

௦-௦ கிளை ஆக்ஸால். 
பென்சீன் பென்சீன் டிரய் ஓஸோனைய்டு 

0. ஆக்ஸிகரணம் அடைதல் 

காற்றில் சுமார் 4500-இல் வெனேடியம் பென்டாக்சைடு 
கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் மெலியிக் அன்ஹைடிரய்டை 
உண்டாக்குகின்றது. 

பயாண்கள் 

எண்ணெய்கள், கொழுப்புகள் ஆகியவற்றைப் பீரித்தெடுப்ப 
தற்கும், சுத்தம் செய்வதற்கும் இது பயன்படுகிறது. பெட்ரோ 
லுடன் எரி பொருளாகப் பயன்படுகிறது. மெலியிக் அமிலம், 
கைட்ரோ பென்சீன், சாயங்கள், மருந்துகள், நச்சு நீக்கிகள் 
ஆகியவை தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. 

அமைப்பு 

இதன் முற்றுறா வாய்பாடு 014 எனக் சண்டு பிடிக்கப் 
பட்டுள்ளது. இதன் மூலக்கூறு எடை 78. ஆதலால் இதன் மூலக் 
கூறு வாய்பாடு 1, ஆக இருக்கவேண்டும். இஃது ஒரு நிலை 
யானசேர்மம். சாதாரண கரணிகளால் தாக்கப்படுவதில்லை. இப் 

பண்பில் இது பூரித ஹைட்ரோ கார்பன்களை ஒத்திருக்கின்றது.
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இதன் மூலக்கூறு வாய்பாட்டை இதன் இனத்தைச் சேர்ந்த 
(அதாவது 6 கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட) பூரித ஹைட்ரோ 
கார்பனோடு ஒப்பிட்டால் (6,11,.) இச்சேர்மம் அபூரித நிலையில் 
இருக்கின்றது என அறிகிறோம், 

திறந்த சங்கிலித் தொடர்பு போன்ற அமைப்புகளைப் பென் 
சீன் கொண்டிருக்கின்றது எனக் கொண்டோமானால் அதன் 
அமைப்புப் பின் வருமாறு இருக்கவேண்டும். 

HC=C—CH,—C==CH;; CH,—CH—C=C—CH=CH, 
டைப்ரோ பார்ஜில் டை வினைல் அசெட்டிலீன் 

பென்சீனைப் போலல்லாமல் இவை நிலையற்றனவாய் இருக் 
கின்றன. பல் பகுதிச் சேர்க்கைகளில் ஈடுபடுவதுடன் எளிதில் 
ஆக்ஸிகரணம் அடைகின்றன. சேர்க்கைக் கிரியைகளில் மிக எளி 
தாக ஈடுபடுகின்றன. எனவே பென்சீன் திறந்த சங்கிலி போன்ற 
அமைப்பை உடையதாக இருக்க முடியாது, பின்னர் இதற்கு 
வளையம் போன்ற பல அமைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

H,C-C. 6 C= CH. 3 re ப ச் ப ப i J 

y H2C=C__C=CH ௦ C-CH 2 2 HC CH 
ர் 3 Tr m CH 

  

          

இவ்வமைப்புள்ள அனைத்தும் இரட்டைப் பிணைப்புகளைக் 
கொண்டிருத்தலால் பென்சீன் ஓர் அபூரிதச் சேர்மமாக இருக்க 
வேண்டும் என அறிகிறோம். வயம் போன்ற அமைப்பை 
உடையதாக இருத்தலால் திறந்த அமைப்பை உடைய அலி 
பேட்டிக் சேர்மங்களின் பண்புகள் எதுவும் இதற்கு இருக்க 
முடியாது. பென்சீனுனது ஒரே ஒரு பதிலீட்டுச் சேர்மத்தையும், 
மூன்று வகை இரு பதிலிட்டுச் சேர்மங்களையும் தருகிறது. இவ் 
வமைப்புகளிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் அளைத்தும் சம 
மானவையாக இருத்தலால் ஒரு பதிலீட்டுச் சேர்மம் மட்டுமே 
உண்டாகிறது, 1, 2 அமைப்புகளின்படி இரண்டு வகை இரு 
ப.திலீட்டுச் சேர்மங்களே இருக்கவேண்டும். 

  CH, x- C, ௦ A,C-c C=cH, C=CH, 

; AA A ககன் ப தோண்ட 
c C-tH,~  C C~CHx,         

மூன்றாவது அமைப்பைக் கொண்ட வே.% என்ற ஒரு பதி 
லீட்டுச் சேர்மத்தில் 2-ஆம், 98-ஆம், 8-ஆம், 8-ஆம் ஆகிய
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இடங்கள் ஒரே மாதிரியானவை. எனவே இச்சேர்மத்தில் உள்ள 

மூன்று வேறுபட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களை இடப்பெயர்ச்சி 

செய்தல் மூலம் மூன்று வகை இரு பதிலீட்டுச் சேர்மங்கள் 

உண்டாகின்றன. 

, ன x x 

த 2 x a 
) + = 

Ch. ண் 
4 x 

எனவே கெகுலே என்பவரால் 1868-ஆம் ஆண்டு கொடுக்கப் 

பட்ட அமைப்பே பென்சீனுக்குப் பொருத்தமானதாக இருக் 

கிறது. 

எனவே, பென்சீனானது ஒழுங்கான அறுகோணத்தை உடைய 

தாக இருக்கிறது எனவும், இக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு 

மூலையிலும் ஒரு--011 பிரிவு இருக்கிறது எனவும் அறிகிறோம். 

இவ்வமைப்பின் கார்பன் அணுவின் நான்காவது இணைதிறன் 

பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என அறிகிறோம். இதனைக் கெகுலே 

பென்சீன் வளையத்தில் இரட்டைப் பிணைப்புகளாயும் ஒரு 

பிணப்பையும் மாறி மாறிப் போடுவதன் மூலம் கார்பன் 

அணுவின் நான்காவது இணைதிறனைப் பூர்த்தி செய்தார். Qe 

நான்சாவது இணைதிறணைப் பூர்த்தி செய்வதற்குப் பல விஞ்ஞானி 

களும் பல வகை அமைப்புகளை வெளியிட்டனர். லேடன் பெர்க் 

என்பவர் பிரிசம் போன்ற அமைப்பையும், கிளாஸ் (0415) 

என்பவர் மூலைவிட்ட அமைப்பையும், டீவார் (பஸ) என்பவர் 

மூலைவிட்ட அமைப்பைப் போன்ற மற்றோர் அமைப்பையும் வெளி 

யிட்டனர். ஆர்ம்ஸ்டராங், பேயர் ஆகிய இருவரும் 1887-ஆம் 

ஆண்டு மைய வாய்பாட்டையும் வெளியிட்டனர். இவ்வமைப்பின் 

படி கார்பன் அணுக்களின் நான்காவது இணை திறனானது வளையத் 

தின் மையத்தை கோக்கிச் செல்கின்றது. இவ்வமைப்புகளும் 

பென்சீனின் பண்புகளைச் சரிவர விளக்கவில்லை. 

் ‘fe . (() ந 

11. 
ணி 

CH I at | 

லேடன்பர்க் கிளாஸ் மீ வார் ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் பேயா
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கெருலே வ௱ரய்பரட்டிற்குச் சாதகமான சரன்றூகள் 

7. ஒரே ஒரு பதிலீட்டுச் சேர்மம் உண்டாவகையும், மூன்று 

வகை இரு பதிலீட்டுச் சேர்மங்கள் உண்டாவதையும் இவ்வமைப்பு 

விளக்குகின்றது. இவ்வமைப்பின்படி பென்சீனுனது மூன்று 
வகை முப்பதிலீட்டுச் சேர்மங்களைத் தருவதாய் இருக்கவேண்டும். 

உண்மையிலும் பென்சீனானது மூன்று வகை முப்பதிலீட்டுச் சேர் 

மங்களை உண்டாக்குகின்றது. 

2. பென்சீன் டிரய் ஓசோனைடானது நீராற் சிதைவுற்றுக் 

கிஃ ஆக்ஸாலைத் தருவதை இது நன்கு விளக்குகின்றது. 

8. அசெட்டிலீனின் பல் பகுதிச் சேர்க்கையால் பென்சீன் 
உண்டாவதை இது ஈன்கு விளக்குகின்றது. 

CH HC=CH கு CH 

il ! CH 
— 

CH HC CH 
HC=CH CH 

₹. பென்சீனானது மூன்று ஹைட்ரஜன், குளோரின், புரோ 
மின் ஆகியவற்றோடு சேர்ந்து சேர்க்கைச் சேர்மங்கள் உண் 
டாக்குவகால் பென்சீன் மூலக்கூற்றில் மூன்று இரட்டைப் 
பிணைப்புகள் உள்ளன என AOD Za wd. 

8. பென்சீனானது கைட்ரிக் அமிலம் அல்லது பிற கரணி 
களாலும், கிரியைகளின் மூலமும் பல புதிய பொருள்களாக 
மாற்றப்படுகின்றது., இக்கிரியைகளின்போது 6 கார்பன் அணுக் 
காக் கொண்ட நிலையான அமைப்பைக் கொண்டதாகப் 
பென்சீன் இருக்கின்றது. இதனை ஒரே நிலையிலுள்ள 6 கார்பன் 
அணுக்கக£க் கொண்ட மூடிய அமைப்பின் மூலம் காட்டலாம். 

6. 6 கார்பன் அணுக்களுக்குமேல் கொண்டுள்ள பல பென் 
சீன் வழிச் சேர்மங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இச்சேர்மங்கள் 
கிரியைகளில் ஈடுபடும்பொழுது 6 கார்பன் அணுக்களைக் 
கொண்டுள்ள புதிய சேர்மங்களாகவே மாற்றமடைகின்றன. 
இதிலிருந்து இச்சேர்மங்களில் உள்ள 8 கார்பன் அணுக்களும் 
பிற சேர்மங்களிலிருந்து சிறிது மாறுபட்ட விதமாக இனனக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன என அறிகின்றோம் பென்சின் வளையத்தின்
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அமைப்பில் சம்பந்தப்படாமல் அதன் உட்கருவின் பக்கத்தில் 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பன் அணுக்களை எளிதில் அகற்றி 
விடலாம், 

கெகுலே வாய்பாட்டிற்கு எதிர்ப்புகள் 

இவ்வமைப்பின்படி. இரண்டு ஆர்த்தோ இரு பதிலீட்டுச் 
சேர்மங்கள் பென்சீனுக்கு இருக்க வேண்டுமென அறிகின்றோம். 

x x 

cr Or 
1 az 

ஆனால் ஒரே ஓர் ஆர்த்தோ இரு பதிலீட்டுச் சேர்மமே இது 

வரை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. கெகுலே பென்சீனில் உள்ள 

இரட்டைப் பினைப்பானது குறிப்பிட்ட இரண்டு கார்பன் அணுக் 

கஞக்கிடையே நிலையாகப் பொருத்தப்பட்டது அன்று. மாறாக 

இப்பிணப்பானது அருகருகே அமைந்துள்ள இரண்டு கார்பன் 

அணுக்களுக்கிடையே முன்னும் பின்னும் தொடர்ச்சியாக 

ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது என்ற கருத்தை வெளியிட்டார். 

ல் 
nan 

இரட்டைப் பிணை ப்பானது ஓர் இடத்தில் நிலையாக இருக்கா 

மல் ஊசலாடூவதால் ஒரே ஜர் ஆர்த்தோ இரு பதிலீட்டுச் சேர்மம் 

மட்டுமே உண்டாகிறது. தற்சமயம் பென்சீனின் அமைப்பு அதன் 

பல பொருத்தமான அமைப்புகளின் உடன் இசைவுக் கலப் 

Queré (resonance hybrid) கருதப்பட்டு வருகின்றது. 

இவ்வமைப்பிற்குக் கெகுலேயின் இரண்டு அமைப்புகளுமே 
பெரிதும் காரணமாக இருக்கின்றன. 

டொறுளீன் (1௦166) 

டொலுபால்சம் என்ற பூவில் அதிக அளவில் காணப்பட்டு 

வருவதால் டொலுவீன் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. நிலக் 
கரித் தாரிலும், கரிவாயுவிலும் சிறிதளவு காணப்படுகின்றது.
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தயாரிக்கும் முறைகள் 

1, மிரிடல்-கிருப்டஸ் கிரியை 

பென்சீனுனது நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடின் முன் 

னிலையில் ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுூடன் கிரியை புரிந்து டொலு 
வீனைத் தருகின்றது. 

  
C,H,| H+Cl|CH, —> C,H,.CH3+HCl 

பென்சீன் அலுமினியம் குளோரை 

டுடன் கிரியை புரிவதனால் ஒரு ஹைட்ரஜன் 

குளோரைடு மூலக்கூ.ற்றிளை வெளியேற்றி 

ஒரு புதிய சேர்மத்தை உண்டாக்குகின்றது. 

ணட டர்டி ௮ பர கானை, 
+HCl 

ஆல்கைல் ஹேலைடானது இவ்விதம் 
உண்டாக்கப்பட்ட சேர்மத்துடன் கிரியை 
புரிந்து நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடை 

வெளியேற்றி டொலுவீனை உண்டாக்கு 

கின்றது. 

C,H,-Al,Ci,+CH,Cl —> 
C,H,CH,+Al,Cl,     

  

  

நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடிற்குப் 
பதிலாக நீரற்ற துத்தகாகக் குளோ 

ரைடையோ, ஃபெரிக்குளோரைடையோ 

பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இதன் மூலம் கிடைக்கும் டொலுவீனிண் 
அளவு மிகக் குறைவாக இருக்கும். 

௮. வர்ட்ஸ்-பிட்டிக்கின் கிரியை 

படம் 52. 

பினல் ஹேலைடை ஆல்கைல் ஹேலைடுடன் சோடிய உலோ 
கத்தின் முன்னிலையில் கிரியை புரியச் செய்தல் மூலம் டொலு 
வீனைக் தயாரிக்கலாம். 

ன்] Br+2Na+I |CH,; —>C,H,.CH,+Nal+NaBr 

இக்கிரியையும் ஒரு வகை வுர்ட்ஸ் கிரியையே ஆகும். அரைல் 
குளோரைடைவிட அரைல் புரோமைடு எளிதில் கிரியைகளில் 
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ஈடுபடுவதால் அரைல் புரோமைடையே இவ்வகைக் கிரியைகளில் 

பெரும்பாலும் பயன் படுத்துகிறார்கள். அரைல் அயோடைடானது 

சாதரணமாகத் தயாரிக்கப்படுவதில்லை. ஆல்கைல் குளோரைடு, 

புரோமைடு ஆகியவற்றைவீட ஆல்கைல் அயோடைடு கிரியை 

களில் எளிதில் ஈடுபடுவதால் இதனையே பெரும்பாலும் பயன் 

படுத்துகிறார்கள். இக்கிரியைகளில் உலர்ந்தஈதர் பெருமளவில் 

பயன்படுகிறது. 

2. டொலுவிக் அமிலங்கக£ச் சுண்ணாம்புக்கல்- சோடாக் 
காரத்துடன் சூடுபடுத்தினால் டொலுவீன் உண்டாகிறது. 

டொலுயிக அமிலத்தின் சோடிய 
5 பவ 

C5 H4% டொலுவீன் 

COONa + NaOjH-> Ce Hs CHa + 11௨,202 

4. கிரிஸால் ஆவியைச் சூடுபடுத்தப்பட்ட துத்தகாகத் 

தூகின்மீது செலுத்துவதன் மூலம் டொலுவீனைத் தயாரிக்கலாம். 

CH3 
“ . 

Ce He + Zn —>» Ce Hs-CH3 + Zno 
OH 

anlar 

பிமித்தெடுத்தல் 
வியாபார முறையில் இது 90% பென்சாலிலிருந்து தயாரிக்கப் 

படுகின்றது. இப் பென்சால், நிலக்கரித் தாரைக் காய்ச்சி வடிக்கும் 
போது உண்டாவதாகும், இதிலிருந்து கிடைக்கும் பென்சீன் 
டொலுவீன் கலவையிலிருந்து பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் 
டொலுவீன் தயாரிக்கப்படுகின்றது. கிலவகைப் பெட்ரோலியத் 
திலிருத்தும் இது தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

பண்புகள் 

டொலுளீன் 

பெளதிகம் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். நீரைவிட இலேசானது 
கொதிநிலை 110°C. மண்ணெண்ணெய் போன்ற வாசளையை 
உடையது. நீரில் கரையாது. ஆல்கஹால், ஈதர், பெட்ரோலி 
யத்தில் எளிதில் கரையும் தன்மை உடையது. பல அங்ககச் 
சேர்மங்களுக்கு இஃது ஒரு சிறந்த கரைப்பானாகப் பயன் 
படுகிறது.
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இரசாயானம் 

1, ஜஹேலோஜன் ஏற்றம் 

சாதாரண வெப்ப நிலையில் குளோரினும், புரோமினும், 

டொலுவீனுடன் கிரியை புரிந்து ஹேலோஜனைச் சுமந்து செல்லும் 

கரணியின் முன்னிலையில் சூரிய வெளிச்சம் இல்லா த சூழ் நிலையில் 
ஆர்த்தோ, பேரா, குளோரோ, புரோமோ டொலுவீன்களைத் 

தருகின்றது. 

CH3 CH3 CH3 

Cl oO 
Cy) 

கொதிக்கும் டொலுவீனுடன் சூரிய வெளிச்சத்தின் முன் 
னிலையில் குளோரின் கிரியை புரிந்து பென்சைல் குளோரைடு, 
பென்சால் குளோரைடு, பென்சோ டிரய் குளோரைடு என்ற சேர் 
மங்களை உண்டாக்குகிறது. பென்சீனின் பக்கக் கிளையில் பதி 
லிட்டுக் கிரியை நிகழ்கின்றது. 

Cl, Cl, 
> C,H,.CH.Cl ——> 

Cl. 
C,H,-CHCl, ———> C,H,C.Cl; 

2. நைட்ரிக் அமிலத்தூடன் கிரியை 

C,H;-CH,   

டொலுவீனானது அடர்கைட்ரிக் அமிலம், கந்தக அமிலக் 
கலவையுடன் சேர்ந்து ஆர்த்தோ, பேரா, நைட்ரோ டொலு 
வீன்களைத் தருகின்றது. இதனை மேலும் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் 
கிரியை புரியச் செய்தால் 2-4 டை நைட்ரோ டொலுவீனும், 
சீர்மையுள்ள டிரய் நைட்ரோ டொலுவீனும் உண்டாகின்றன. 

டூ -நைட்கரஈ உடலு வீன் 

CH3 

சீர்மையுள்ள 
3:4:6 ல் 

NO டரய் நைட்ரோ டொலுவீன் 
CH, O ட் ௦ 015 
Ox HNOs "ONO ]NOz NO, 

LT H, 804 CH; , லீ Ne spur 

a" no, *" NO, 
2:4 நைட்ரோ டொலுவீன் 

NO, 
P- MHBLegn உடலு கீன்
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8. அடர்சுந்தக அமிலத்தாடன் கிரியை 

சூடான அடர்கந்தக அமிலமானது டொலுவீனுடன் கிரியை 

புரிந்து ஆர்த்தோ, பேரா டொலுவீன் சல்போனிக் அமிலங்களின் 
கலவையைத் தருகின்றது. 

பெ CHs 
50,0ப 

ஸ் 

502001 

4. ஆக்ஸிகரணம் 

(௮) வீரியமிக்க ஆக்ஸிகரணிகளான ரைட்ரிக் அமிலம், கார 

பெர்மாங்களேட்டுக் கரைசல், குரோமிக் அமிலம் ஆகியவை 
டொலுவீனைச் பென்சோயிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்கின்றன. 

C,.H,CH,;+[30] —> C,H;-COOH+H,.O 

(ஆ) வீரியம் குறைந்த ஆக்ஸிகரணியான குரோமைல் 
குளோரைடு டொலுவீனைப் பென்சால் டிஹைடாக ஆக்ஸிகரணம் 
அடையச் செய்கின்றது. 

C,H,;-CH,; +[20] —> C,H,CHO+H,O 

பயன்கள் 

இது ஒரு கரைப்பானாகவும், உலர் சலவையிலும் பயன் 
படுகிறது. பெட்ரோலுடன் சேர்ந்து எரிபொருளாகப் பயன் 
படுகிறது. இது சாயங்கள், மருந்துகள், பென்சோயிக் அமிலம், 
பென்சால் டிஹைடு, '1.11.17 போன்ற வெடிமருந்துகள், செக் 
காரின் போன்றவற்றைத் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.



26. aCyrCuttd ConGadrmeir 
(சர்மங்கள் 

இரண்டு வகை ஹேலோஜன் சேர்மங்கள் காணப்படு 

கின்றன. 

1. உட்கரு பதிலீட்டுச் சேர்மங்கள் : இவற்றில் ஹேலோஜன் 

அணுவானது பென்சீன் உட்கருவுடன் நேரடியாக இணைக்கப் 
பட்டிருக்கும். (உ.ம்): குளோரோ பென்சீன் (௦,104. 

2. பக்கக் கிளைப் பதிலீட்டுச் சேர்மங்கள்: இவற்றில் 

ஹேலோஜன் அணுவானது பக்கக் கிளையுடன் இணைக்கப் 

பட்டிருக்கும். (உ.ம்): போமே, பென்சைல் குளோரைடு. 

குளோரோ பென்சீன் (பினைல் குளோரைடு) 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

2, பென்சீனைக் குளோரினோடு சாதாரண வெப்பத்தில் 

சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத இடத்தில் ஹெலோஜனைச் சுமந்து 
செல்லும் கரணியின் முன்னலையில் வினைபுரியச் செய்தால் 
குளோரோ பென்சீன் உண்டாகிறது. 

C,H,+Cl, ட C,H,CI+HCl 

2. பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் பீனாலைக் கிரியை 

புரியச் செய்வதன் மூலம் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H,OH+PCl, —> C,H,CI+HCI+ POCI, 

8 குளோரோ பென்சோயிக் அமிலத்தின் சோடியம் 
உப்பைச் சோடாக் காரம், சுண்ணாம்புக்கல் ஆகியவற்றுடன் 

சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினல் குளோரோ பென்சீன் உண்டாகிறது. 

C,H,CICOONa+ NaOH —> C,H,Cl+Na.CO, 

4. தொழில் முறையில் பென்சீன் ஆவி, காற்று, ஹைட்ரஜன், 

குளோரைடு ஆகியவற்றின் கலவையைத் தாமிரக் குளோரைடு
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கிரியா ஊக்கியின்மீது செலுத்தினால் குளோரோ பென்சீன் 

உண்டாகிறது. 

C,H,+HC!I+40, —> C,H,CI+H,O 

சேதனைச் சாலையில் தயாரித்தல் 

சோதணச் சாலையில் பினல்டை அசோனியம் குளோரைடைக் 

கியூப்ரஸ் குளோரைடு, ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் ஆகிய 

வற்றின் முன்னிலையில் கிரியை புரியச் செய்தால் குளோரோ 
பென்சீன் உண்டாகிறது. 

Cu,Cl 
சிக, 3 0,010) 4   

ஆற்றுகலம், சோட்டவிடும் புனல் ஆகியவை இணைக்கப்பட்ட 
ஒரு வட்டமான அடிப்பாகத்தைக் கொண்ட குடுவையினுள் அடர் 

ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தில் கரைக்கப்பட்ட கியூப்ரஸ் 
குளோரைடுக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். 
அனிலீனானது டை அசோனியம் உப்பாக மாற்றப்படுகிறது. இக் 
கரைசலைச் சொட்டவிடும் புனலில் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். 
குடுவையை ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டியில் வைத்துச் சுமார் 
60“6-க்குச். சூடுபடுக்த வேண்டும். இப்பொழுது சொட்டவிடும் 
புனலிலுள்ள டை அசோனியம் உப்புக் கரைசலைக் குடுவையினுள் 
சிறிது சிறிதாக விட்டு, இக்கலவையைச் சுமார் 80 நிமிடங்களுக்குச் 
சூடுபடுத்த வேண்டும். இப்பொழுது குளோரோ பென்சீன் 
உண்டாகிறது. இதனை நீராவியில் காய்ச்சி வடித்து, நீரற்ற 
கால்சியம் குளோரைடில் உலர்த்தி, மீண்டும் காய்ச்சி வடித்தல் 
மூலம் தூய்மைப் படுத்தவேண்டும். 

பண்புகள் 

Guar Haro 

இஃது ஒரு நிறமற்ற இனிமையான மணத்தை உடைய திரவ 
மாகும். கொதிநிலை /82”0. இது நீராவியில் ஆவியாகும் தன்மை 
யுடையது. நீரில் கரையாது. ஆல்கஹாலிலும் ஈதரிலும் கரை 
கின்றது. 

இரசாயனம் 

இதிலுள்ள குளோரின் அணுவானது உறுதியாகப் பிணைக்கப் 
பட்டிருப்பதால் இதனை --01, அ, 0 போன்ற பிரிவு 
‘sorted பதிவீடு செய்வது மிகக் கடினமாகும், இதனை நீரற்ற 

1B
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சோடியம் ஹைடிராக்ஸைடுடன் அதிக அழுத்தத்தில் சுமார் 

800“0-க்குச் சூடுபடுத்தினால் பீன£ுல் உண்டாகிறது. 

C,H,Cl+ NaOH —> C,H,OH+ NaCl 

நீரில் கரைக்கப்பட்ட அம்மோனியாவுடன் சேர்த்து அதிக 

அழுத்தத்தில் ஈகமார் 2000 வெப்பத்திற்குச் சூடுபடுத்தினல் 

அனிலீன் உண்டாகிறது, 

அழுத்தம் 
:C,H,Cl+2NH,+Cu,0 2௮2௦௮, 

200°C 
+2CuCi+H,O 

    

சோடிய இரசக் கலவை, ஆல்கஹால் ஆகிமவற்றுடன் 

காரத்தின் முன்னிலையில் பென்சீனாக ஒடுக்கம் அடைகிறது. 

C,H,Cl+[2H] —> C,H,+HCI 

குளோரோ பென்சீனனது ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுடன் 

வுர்ட்ஸ்-பிட்டிக்கின் கிரியைக்கு உட்பட்டுப் பென்சீன் இனத்தைச் 

சேர்ந்த ஓரியல்புள்ள சேர்மங்களை த் தருகின்றது. 

  
C,H,| Cl+2Na+I1 |CH, —>C,H,-CH,+NalI+NaCl 

rere டொலுவீன் 

ஈதரின் முன்னிலையில் மக்னீசியத் தூளுடன் கிரியை புரிந்து 

கிரிக்னர்ட்டின் கரணியைத் தருகின்றது. 

Ce Hs 
Ce Hs Cl + Mg —> Mg” 

“XN 

Cl 
பினைல் மக்னீசியம் குளோல. 1 

இதனை அடர்கநைட்ரிக் அமிலத்துடன் கிரியை புரியச் செய் 
தால் ஆர்த்தோ, பேரா, நைட்ரோ, குளோரோ பென்சீன்களைத் 
தருகின்றது. அடர்கந்தக அமிலத்துடன் கிரியை புரியச் செய் 

தால் ஆர்த்தோ, பேரா, குளோரோ, பென்சீன் சல்போனிக் 
அமிலங்களைத் தருகின்றது. 

யயன்கள் 

பீனால் தயாரிக்கவும், அனிலீன், பூச்சிக் கொல்லியான 

D.DT ஆகியலை தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது. குளோரா.&௦௧்
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குளோரோ பென்சீனோடு அடர்கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில் 

கிரியை புரியச் செய்தல் மூலம் D.D.T-owg தயாரிக்கலாம். 

CClyCHjO 
P-P ‘ene 

A Se குளோரோடை 

ட்ரய்டு குளோரோ ர 

அசெட்டால் | தேன் 
டிஹைடு 6) ் ‘CY = 

@CarrGyr Gr_raatar asi 

  

x 

[
°
 

௦ ௦ oO
 x 

    =   

ஆர்த்தோ, பேரா, குளோரோ டொலுவீன்களை, டொலுவீளை 

நேரடியாகக் குளோர்னோடு கிரியை புரியச் செய்தல் மூலம் 

தயாரிக்கலாம். மெட்டா, குளோரோ டொலுவீளை, மெட்டா 
டொலுவீளைச் சென்ட் மேயர் கிரியைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் 
தயாரிக்கலாம். 

Ch, கணனி CH3 CHa 
டை அசோனியம் CusCl, OS Oa Oe" NH, 2Cl Cl 

இவை நிறமற்ற நீரில் கரையாத கனமான திரவங்களாகும் 
“Hess திரவங்களில் கரைகின்றன. குளோரோ பென்சீனை 

இரசாயனப் பண்புகளில் ஒத்திருக்கின்றன. காரத்தில் 

கரைக்கப்பட்ட பெர்மாங்கனேட்டுக் கரைசல் இவற்றை 

அதனதன் குளோரோ பென்சோரயிக் அமிலங்களுக்கு ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்கின்றது. இக்கிரியை இச்சேர்மங்களை 
இவற்றின் ஐசோமெரான பென்சைல் குளோரைடிலிருந்து வேது 
படுத்தி அறியப் பயன்படுகிறது. 

பென்சைல் குளோரைடு (ஙே. 

கொதிக்கும் டொலுவீனூடே சூரிய வெளிச்சத்தின் முன் 
னிலையில் குளோரினைச் செலுத்துவதன் மூலம் பென்சைல் 
குளோரைடைத் தயாரிக்கலாம். 

வே ஙேோேடே ௮ சே, டேஙர 

பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடைப் பென்சைல் ஆல்க 
ஹாலோடு கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலமும் இதனைக் 
தயாரிக்கலாம். 

C,HsCH,OH+PCI, ~-> C,H,CH,Cl+POCI,+HC\
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பண்புகள் 

பெனதிகம் 

நிறமற்ற திரவம், கொதிநிலை 71790. நீரில் கரையாது. 

அங்ககத் திரவங்களில் கரைகின்றது. இதன் ஆவியானது 

கண்ணையும் மூக்கையும் உறுத்தச் செய்து கண்ணீரை உண்டாக்கு 
கின்றது. 

இரசாயனம் 

ஆல்கைல் ஹேலைடுகளைப் போலவே இதிலுள்ள ஹேலோஜன் 

அணுக்களையும் எளிதில் பதிலீடு செய்யலாம். இஃது அதிக 

வீரியத்துடன் கிரியைகளில் ஈடுபடுகின்றது. பொட்டாஸ் 

காரத்துடன் பென்சைல் ஆல்கஹாலை உண்டாக்குகின்றது. 

பொட்டாசியம் சயனைடுடன் பென்சைல் சயனைடைத் தருகின்றது. 

ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட அம்மோனியாவுடன் பென்சைல் 

அமீனைத் தருகின்றது. வெள்ளி அசெட்டேட்டுடன் கிரியை 

புரிந்து பென்சைல் ௮செட்டேட்டைத் தருகின்றது. 

C,H,CH.C1+KOH —> C,H,CH,OH+KCI 
C,H,CH.CI+KCN —> C,H,CH.CN+ KCl 
C,H,CH.CI+NH, —> C,H;CH.NH2+KCl 

C,H,CH,| Cl+Ag{COOCH, —> 

C,H,CH,.COO.CH,;+AgCl 

காரப் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுக் கரைசல் இதனைப் 

பென்சோயிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

- C,H;CH.Cl+[20] —> C,H,COOH+HCl 

  

    
  

வீரியம் குறைந்த ஆக்ஸிகரணிகளான காப்பர் அல்லது 

காரீய நைட்ரேட்டானது இதனைப் பென்சால் டி ஹைடாக ஆக்ஸி 

கரணம் அடையச் செய்கின்றது. 

C,H,CH,CI+[0] —> C,H,CHO+HC1 

டொலுவீளைப் போல் அடர்கைட்ரிக் அமிலம் கந்தக அமிலக் 

தோடு கிரியை புரிகின்றது. 

வே 20 

ட ஆங வேட. ஈ௦ 
H NO> 

ஆர்த்தோ, பேரா நைட்ரோ 

பென்சால் குளோனாடு
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பயன்கள் 

அங்ககச் சேர்மங்களினுள் பென்சைல் மூலத்தைப் புகுத்து 
வதற்கும், பென்சைல் ஆல்கஹால், பென்சைல் அமீன், பென்சால் 
டிஹைடு ஆகிய சேர்மங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் இது பயன் 
படுகிறது. 

பென்சால் குளோரைடு 

3, கொதிக்கும் டொலுவீனுடே குளோரின் வாயுவைச் 
செலுத்துவதன் மூலம் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H;-CH, +2Cl, —> C,H;CHCl, +2HCl 

5. பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடைப் பென்சால் 
டி ஹைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் இதனைத் 
தயாரிக்கலாம். 

C,H,CHO+PCI, —-> C,H,CHCI, +POCI, 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். கொதிநிலை 2070. கால்சியம் 
ஹைடிராக்சைடுக் கரைசலினால் சிதைவறச் செய்தால் பென்சால் 
டி ஹைடைத் தருகின்றது. 

H 
Ny 

Ce Hs CH Cle +2 H2O 7 2HCI+Cm5 Hs CHY 
(நிலவற்றது) OH 

Ce Hs CHO+H2O 

இதனை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் பென்சோயிக் 

அமிலம் உண்டாகிறது. 

ஆக்ஸி 
C,H;CHC!, ————_-~> C,H,.COOH 

கரணம் 

பென்சே டி.ரய் ரூளோரைடு 

கொதிக்கும் டொலுவீஷூடே குளோரின் வாயுவைச் 
செலுத்துவதன் மூலம் இகனைத் தயாரிக்கலாம். 

மே H,-CHs +3Cl, —> C.H;.-CCl,+8HCl
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இஃது ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும், கொதிநிலை 8140. கால் 
சியம் ஹைடிராக்சைடுக் கரைசலினுடன் கொதிக்கச் செய்தால் 

சிதைவுற்றுப் பென்சோயிக் அமிலமாக மாறுகிறது. 

‘ OH பெல் சோயி ம் 
Ce Hs CCls+ 34.0 3HCI+ Ce Hs-C“0H oth ப COOH 

N 

6 சமைந்து) + 120 

இதனை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் பென்சோயிக் 
அமிலம் உண்டாகிறது.



27. பெள்சீள் சல்போளிக் அமிலம் 

பென்சீன், அடர் கந்தக அமிலம் ஆகியவை சேர்ந்த 

கலவையைச் சூடுபடுத்தினால் பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம் 
உண்டாகிறது. 

  

  C,H,;]H HOjSO,OH —> C,H,SO,OH+H,0 
  

  

ஒரு பாகம் பென்சீன், இரண்டு பாகம் அடர் கந்தக அமிலம் 

கலந்த கலவையை ஓர் ஆற்றுகலம் பொருத்தப்பட்ட குடுவையில் 
எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும், குடுவையிலுள்ள பென்சீன் 

முழுவதும் கரையும்வரை அதனை ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டியில் 
வைத்துச் சூடுபடுதத வேண்டும். பின்னர்க் குடுவையிலுள்ள 

வற்றைக் குளிரச் செய்து குளிர்ந்த நீரினுள் ஊற்றிப் பின் பேரியம் 

கார்பனேட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதனை நடு நிலைக்குக் 

கொண்டு வரவேண்டும். பென்சீன் சல்போனிக் அமிலமானது 

அதனுடைய கரையும் பேரியம் உப்பாகவும், எஞ்சியுள்ள 

கந்தகாமிலமானது பேரியம் சல்பேட்டாகவும் மாற்றப்படு 
கின்றன. இவ் விளபொருளை இலேசாகச் சூடுபடுத்திய பின் 

வடித்து வடிரீரை அடர்ப்பித்தால் பேரியம் பென்சீன் சல்போ 

ேட்டுப் படிகங்கள் உண்டாகின்றன. பின்னர் இப்பேரியம் 

உப்பைச் சரியான அளவு நீர்த்த கந்தகாமிலத்தில் சிதைத்தால் 

பேரியம் சல்பேட்டு வீழ்படிவாகப் படிகின்றது. இதனை வடித்துப் 
பிரித்துவிட்டுப் பின்னர் வடிரீரை அடர்ப்பித்தால் பென்சீன் 
சல்போனிக் அமிலப் படிகங்கள் வெளிவருகின்றன. 

இஃது ஒரு நிறமற்ற திடப் பொருளாகும். நீரில் கரைந்து 
அமிலத் தன்மையுடைய கரைசலைக் தருகின்றது. 

கிரியைகள் 

7, அமிலங்களுடன் சேர்ந்து உப்புககாத் தருகின்றது. 

C,H,SO,H+ NaOH —> C,H;SO,Na+H,O
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2, பாஸ்வரஸல் பென்டா குளோரைடுடன் அமிலக் குளோ 

ரைடுகளை உண்டாக்குகின்றது. 

ன,50,0-10, 2 ௦ன.80,01-200, ௩௦ 

3. பென்சீன் சல்போனைல் குளோரைடை அம்மோனியா 
வுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் பென்சீன் சல்போனமைடு 

உண்டாகிறது. 

C,H,SO,CI+H.NH, —> C,H,SO.NH.+NH,Cl 

சல்போனைல் தொகுதியானது H,—OH,—CN,—NH; 
மூதலிய மூலங்கள் அல்லதா அணுூக்கணால் பதிலீடு செய்யம் 

படுவதால் நிகழும் கிரியைகள் : 

(௮) அதிக அழுத்தத்திலும், சுமார் 7600 வெப்பத்திலும் 
சூடுபடுத்தினல் பென்சீன் சல்பேர்னிக் அமிலமானது பென் 

சீணத் தருகின்றது. 

HCl 
C,H,SO,;H+H3O —— > C,H,+H.SO; 

(ஆ) சல்போனிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பைச் 
சோடியம் ஹைடிராக்சைடுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் பீனால் 
உண்டாகிறது. 

C,H,SO,Na+ NaOH —> Na,SO,+C,H,OH 

NaOH அமிலம் 
C,H,OH ———-> C,H,ONa > C,H,OH 

பீனால் 

  

(இ) அமிலத்தின் பொட்டாசியம் உப்பைப் பொட்டாசியம் 

சயனைடுடன் சேர்த்தால் பினைல் சயனைடு உண்டாகிறது. 

C,H;SO,;K+KCN —> C,H,CN+K,S0, 
பினைல் சயனைடு 

(ஈ) சோடியம் பென்சீன் சல்போனேட்டானது. சோடா 

அமைடுடன் சேர்ந்து அவிலீனைத் தருகின்றது. 

C,H,SO,;Na+NaNH, —> C,H,NH.+Na.SO,;
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பிற அரோமேட்டிக் சேர்மங்களைப் போல் பென்சீன் சல் 

போனிச் அமிலமும் ஹேலோஜன்கள், கைட்ரிக் அமிலம், கந்தக 

அமிலம் ஆகியவற்றுடன் கிரியை புரிகின்றது. 

C,H;SO,H+Br, —> C,H.(SO;H)Br+HBr 
ரா-புரோமோ பென் 
சீன் சல்போனிக் 

அமிலம் 

H,SO, 
——> C,H.(SO,H)NO.+H.O 

ு-கைட்ரோ பென் 
சீன் சல்போனிக் 

அமிலம் 

C,H,;SO;H+HNO;   

பென்சீன் சல்போனிக் அமிலத்தை மீண்டும் கந்தகாமிலத் 

துடன் கிரியை புரியச் செய்தால் மெட்டா பென்சீன் டை சல் 

போனிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

உயயோகங்கள் 

பல பென்சின் வழிச் சேர்மங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படு 
கிறது. பல சாயங்களையும், மருந்துகளாயும் தயாரிக்கப் பயன் 

படுகிறது. அபூரித ஹைட்ரோ கார்பன்கள், ஈதர்கள் ஆகிய 

வற்றில் கந்தக அமிலத்திற்குப் பதிலாக நீரகற்றியாகப் பயன் 

படுகிறது. 

பென்சின் சல்பே£னைல் குளோரைடு 

சோடியம் பென்சின் சல்போனேட்டைப் பாஸ்வரஸ் பென்டா 

குளோரைடோடு சேர்த்துச் குடுபடுத்தினல் இச்சேர்மம் உண்டா 

கிறது. 

C,H,SO,Na+PCl, —> C,.H;SO.Cl+ POCI;+ NaCl 

இஃது ஓர் எண்ணெய் போன்ற திரவமாகும். பிற அமிலக் 
குளோரைடுகள் ஈடுபடும் கிரியைகளிலெல்லாம் இதுவும் ஈடுபடு 

கின்றது. 

  

C,H;SO.| Cl+H |OH —> C,H,SO,0H+H,0 
___ பென்சீன் சல் 

போனிக் அமிலம் 

C,H,;SO,.CI+2NH; —> C,H,;SO,NH.+NH,Cl 
பென்சீன் சல் 
போனமைடு 

C,H,SO,C!I+HOC.H, —> C,H,SO,OC.H,+HCl1 
எத்தில் பென்சீன் 
சல்போனேட்டு 
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பென்சீன் சல்போனைல் குளோரைடானது ஓரிணை, ஈரிணை 
அமிலங்களோடு மட்டுமே கிரியை புரிகின்றது. முவ்விணை 
அமீன்களோடு இது கிரியை புரிவதில்லை. அப்பண்பினைப் 
பயன்படுத்தியே இம்மூன்று வகை அமீன்களும் பிரித்தெடுக்கப் 
படுகின்றன. 

டெமலுவீன் சல்பேரனிக் அமிலங்கள் 

ஆர்த்தோ, பேரா டொலுவீன் சல்போனிக் அமிலங்கள் 
டொலுவீனைக் கந்தகாமிலத்தோடு கிரியை புரியச் செய்தரல் 
உண்டாகின்றன. அறை வெப்பநிலையில் அதிக அளவில் 
ஆர்த்தோ ஐசோமெரும், 100”0-க்கு மேலே பேரா ஐசோமெரும் 
அதிக அளவில் காணப்படும். இக் கலவையைப் பாஸ்வாஸ் 
பென்டா குளோரைடுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் டொலுவீன் 
சல்போனல் குளோரைடு உண்டாகிறது. இது திடப் 
பொருளாகையால் எண்ணெய் போன்று இருக்கும் ஆர்த்தோ 
டொலுவீன் சல்போளைல் குளோரைடிலிருந்து இதனைப் பிரிப்பது 
சாத்யமாகும். இவை பின் தனித்தனியே அமிலங்களாகச் 
சிதைக்கப்படுகின்றன. 

இவை படிக வடிவமுள்ள திடப்பொருள்களாகும், இதன் 
ஆர்த்தோ ஐசோமெரைச் சாக்கரின் தயாரிக்கப் பயன்படுத்து 
கிறார்கள். குளோரோ அமீன் என்ற சக்தி வாய்ந்த நச்சு 
நீக்கியைத் தயாரிக்கப் பேரா ஐசோமெர் பயன்படுகிறது,



28. அ0ூரர0மட்டிக் நைட்டரா Cribs 

அலிபேட்டிக் நைட்ரோ சேர்மங்களைப் போலல்லாமல் இவை 

கிகவும் பயனுள்ளவையாக இருக்கின்றன. சோதனைச் சாலை 
யிலும், தொழிற்சாலைகளிலும், பல வகைக் கலைகளிலும் இவை மிக 
அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன . 

நைட்ரோ பென்சீன் 

தயரரிக்கும் முறை 

பென்சீளனை அடர்நைட்ரிக் அமிலம், கந்தக அமிலம் ஆகிய 
வற்றுடன் கிரியை புரியச், செய்வதன் மூலம் இச்சேர்மத்தைக் 
தயாரிக்கலாம். 

  

C,H;}| H+HO|NO, —> C,H,;§O,.+H,O 
  
  

12 6.06.8. 655 yBogms 65.068. gLtemoMms 

அமிலத்தோடு கலந்து ஒரு குடுவையினுள் எடுத்துக் கொள்ள 

வேண்டும். இதனுடன் 7 க.செ.மீ. பென்சீனைச் கிறிது சிறிதாகச் 
சேர்த்துப் பின் குடுவையை ஈன்கு குலுக்கவேண்டும். குடுவையைக் 
குளிர்ந்த நீரில் வைப்பதன் மூலம் அதன் வெப்பத்தை 50”6-க்கும் 
கீழாகக் குறைக்க வேண்டும். பென்சீன் முழுவதையும் சேர்த்த 
பிறகு குடுவையை gin தண்ணீர்த் தொட்டியில் வைத்துச் சுமார் 

80”0-க்குச் சூடுபடுத்த வேண்டும், பின்னர்க் குடுவையிலுள்ள 

திரவத்தை ஒரு பிரிக்கும் புனலிற்கு மாற்றித் திரவத்தின் அடிப் 
பாகத்திலுள்ள நைட்ரோ பென்சீனைத் தனியாகப் பிரித்து 
எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இதனை நீராலும், சோடியம் கார்ப 
னேட்டுக் கரைசலாலும் நன்கு கழுவிப் பின் நீரற்ற கால்சியம் 

குளோரைடில் உலர்த்திப் பின் காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் 

தூய்மைப் படுத்தவேண்டும். 208°C apse 212°C வரை வடியும் 
திரவத்தைச் சேகரிக்கவேண்டும்.
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பண்புகள் 

பெளதிகம் 

இளமஞ்சள் நிறமுடைய திரவமாகும். நீரைவிடக் கன 
மூடையது. கொதிநிலை 2/0“0. கசந்த பாதாம் பருப்பின் மணத்தை 

உடையது. நீரில் கரையாததாயும், ஆல்கஹால், ஈதரில் கரைவ 

தாயும் காணப்படுகின்றது. 

இரசாயனம் 

நைட்ரோ பிரிவானது உட்கருவோடு பலமாகப் பிணைக்கப் 
பட்டிருப்பதால் இதனைப் பிற பிரிவுகளாலோ அணுக்களாலோ 

பதிலீடு செய்ய இயலாது. நீரில் கரைக்கப்பட்ட காரமோ 

ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட அம்மோனியாவோ இதனுடன் 

கிரியை புரிவது இல்லை. இதனை வெள்ளீயம், ஹைட்ரோ 
குளோரிக் ௮மிலம் ஆகியவற்றால் குறைத்தால் அனிலீன் உண்டா 
கிறது. 

C,H,NO,+/{6H] —> C,H,NH,+2H.O 

நடு நிலையுடையதும், காரத் தன்மை யுடையதுமான கரைசல் 
களில் பல இடைகிலைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றது. இதனைத் 
தகுந்த சூழ்நிலையில் நைட்ரிக் அமிலம், கந்தக அமிலம், குளோரின் 
ஆகியவற்றோடு கிரியை புரியச் செய்யலாம். 

யாயன்கள் 

மலிவான சோப்புகளில் மணத்தைச் சேர்ப்பதற்கும், பூட் 
பாலிஷ்கள் தயாரிப்பதற்கும், கரைப்பானாகவும் பயன் படுகிறது. 
அனிலீன் அல்லது அசோ சாயங்களை த் தயாரிப்பதற்குப் பயன் 
படுகிறது. அங்கக இயலில் ஆக்ஸிகரணியாகவும் பயன்படுகிறது. 

மெட்டா டை நைட்ரோ பென்சிண் 

நைட்ரோ பென்சீளைப் புகையும் நைட்ரிக் அமில- கந்தக 
அமிலக் கலவையுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் இச் 
சேர்மத்தைக் தயாரிக்கலாம். 

NO2 NO2 
HNO3 

Ol i 4 NO, 

இஃது ஓர் இளமஞ்சள் நிறமுடைய திடப் பொருளாகும். 
உருகுநிலை 900. நீரில் கரையாது. நீராவியில் ஆவியாகும் தன்மை
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உடையதும், விஷத்தன்மை வாய்ந்ததுமாய் இருக்கின்றது. 

ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட அம்மோனியம் சல்பைடானது 

இதனை முதலில் மெட்டா நைட்ரோ அனிலீஞகவும், பின்னர் 

மெட்டா பினிலீன் டை அமீஞகவும் குறைகின்றது. வெடி 

மருந்துகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

1102குறைத்தல் 14132 NH2 
அரும்ப 

எத oe | 
NO 1102 ஷ் கழ 

க OWELT eH EFT ப5 டை அழி 
அணிலீன் Quer Loar 

நைட்ரே£ டொனுவீன்கள் 

டொலுவீவ நேரடியாக அடர்கைட்ரிக் அமிலம், கந்தக 

அமிலம் ஆகியவற்றோடு கிரியை புரியச் செய்தால் ஆர்த்தோ, 

பேரா, நைட்ரோ டொலுவீன்கள் உண்டாகின்றன. ஆர்த்தோ 

ஐசோமெரானது திரவமாகவும், பேரா ஐசோமெரானது திடப் 

பொருளாகவும் காணப்படுகின்றன. அமிலக் கரைசலில் இதளை 

ஒடுக்குதலுக்கு உட்படுத்தினல் டொலுடின்கள் உண்டாகின்றன. 
காரத்தில் கரைக்கப்பட்ட பெர்மாங்களேட்டுக் SOT FOOT or 

இதனை நைட்ரோ பென்சோயிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் 

அடையச் செய்கின்றது. 

CH3 
1102 7 is" 

SS 

NO, 
மி,ரய்டநைட் ரே£ டெறலுவின் 

டொலுவீனை அடர்கைட்ரிக் அமிலத்தோடு அதிக நேரம் 

கிரியை புரியச் செய்தால் டிரய் நைட்ரோ டொலுவீன் உண்டா 
கிறது. இது இளமஞ்சள் படிகமாகும். உருகுநிலை 81/6



29. அனிலீனும் டை aGFerahwi 
சேர்மங்களும் 

Aa bolt 

பொதூவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

1. நைட்ரோ பென்சீனை வெள்ளீயம் ஹைடிரோ குளோரிக் 

அமிலத்தில் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் அனிலீனை த் 
தயாரிக்கலாம். 

C,H,NO.+6[H] —> C,H,NH.+2H,O 
அனிலீன் 

8. கியூப்ரஸ் ஆக்ஸைடின் முன்னிலையில் குளோரோ 

பென்சீனை அம்மோனியாவுடன் சேர்த்து அதிக வெப்பத்திலும் 
அழுத்தத்திலும் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் இதனைத் 
தயாரிக்கலாம். 

சவேிட டேம், லேக். டே டே 

+H,O 

9. பீனுலைத் துத்தகாகக் குளோரைடின் முன்னிலையில் 

சுமார் 800“ வெப்பத்தில் அம்மோனியாவுடன் கிரியை புரியச் 
செய்வதன் மூலம் அனிலீனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H,OH+NH,; —> C,H,NH,+H,O 

4. பென்சமைடைப் புரோமினுடனும் காரத்துடனும் கிரியை 
புரியச் செய்வதன் மூலம் (ஹோப்மானின் கிரியை) அனிலீளைத் 
தயாரிக்கலாம். 

C.H,CONH, +4KOH+Br, —> C,H,NH, +K,CO, 
+2KBr+2H,0
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சேதனைச்சாலை முறை 

சோதனைச் சாலையில் நைட்ரோ பென்சீனை அடர்ஹைடிரோ 

குளோரிக் அமிலம், வெள்ளீயம் ஆகியவற்றால் குறைத்தால் 

அனிலீன் உண்டாகிறது. 
é 

C,H,;NO,.+[6H] —> C,H;NH.+°’H,O 

நைட்ரோ பென்சீனுடன் அதிக அளவு வெள்ளீயத்தை 

எடுத்துக் கொண்டு அடர் ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்தைச் 
சிறிது சிறிதாகச் சேர்க்கவேண்டும். கிரியை மிக வேகமாக 
நிகழ்வதால் குடுவையிலுள்ள கலவையை முதலில் குளிரச் செய்ய 
வேண்டும். அமிலம் முழுவதும் சேர்க்கப்பட்டவடன் எண்ணெய் 

போன்ற நைட்ரோ பென்சீன் துளிகள் மறையும் வரை தண்ணீர்க் 

தொட்டியில் வைத்துச் சூடுபடுத்த வேண்டும். குடுவையிலுள்ள 
அனிலீனானது அனிலீன் ஸ்டேனிக் குளோரைடாக எஞ்சி விடு 

Ang ((C.H,.NH2)sH2SnCl,]. Q59@ AH Hora args 
கரைசலைச் சேர்த்துப் பின்னர் நீராவியால் காய்ச்சி வடிக்க 

வேண்டும். காய்ச்சி வடித்த திரவத்தை உப்புடன் சேர்த்துப் 

பூரித மடையச் செய்து ஈதருடன் சேர்ப்பதன் மூலம் அனிலீளை ப் 
பிரித்தெடுக்க வேண்டும். பின்னர் ஈதர்க் கரைசலைப் பொட்டாஸ் 

காரத்தில் உலர்த்திப் பின்னர் ஈதரைக் காய்ச்சி வடித்துப் 

பிரிக்கவேண்டும். தொழில் முறையில் நைட்ரோ பென்சீளை 
இரும்பு ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலத்தால் குறைத்தல் மூலம் 
அனிலீனைத் தயாரிக்கலாம், 

C,H;NO,.+é8Fe+6HCI —> C,H;.NH,+2H.O 
+8FeCl, 

பண்புகள் 

Guar da 

புதிதாகக் காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட அனிலீன் ஒரு நிறமற்ற 
திரவமாகும். மீனின் மணத்தை உடையது. காற்றுப் படும்படி 
வைத்தால் ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. நீரில் சிறிதளவும், ஆல்க 
ஹால், ஈதர் ஆகியவற்றில் எளிதில் கரையும் தன்மையுடைய 
தாகவும் காணப்படுகிறது. இது விஷத்தன்மை வாய்ந்ததாகவும், 
நீராவியில் ஆவியாகும்தன்மைஉடையதாகவும்காணப்படுகின்றது. 

இரசாயனம் 

7. இது காரக் குணமுடையது; வீரியமிக்க அமிலங்களுடன் 
படிக வடிவமுள்ள உப்புகளைக் கொடுக்கின்றது, 

வேகம, நப அ கொப, ரர 
அனிலீன் ஹைட்ரோ 

குளோரைடு 
2C,H,NH,+H,SO, ஷு (வே), 1.50. 

: aia அனிலீன் சல்பேட்டு
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2. ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுடன் சேர்ந்து ஆல்கைல் அனிலீன் 
களையும், குவெட்டர்னரி அம்மோனியம் உப்புகளையும் FG 
கின்றது. 

பே 
C,H,NH.+CH,I —> C,H;.NH.CH, ——> 

வே ஆயு, (வேவ IV CH] 
குவெட்டர்னரி உப்பு 

& காரத்தின் முன்னிலையில் அமிலக் குளோரைடுகளோடும் 
சேர்ந்து அனிலைடுகளைத் தருகின்றது. 

C,H;NH,.+Cl.CO.CH; —> C,H,NH.CO.CH,+HCI 

அனில்டு 

4. அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைடுடன் அனில்கள் அல்லது 
ஸ்கிப்பின் காரங்களைத் தருகின்றது. 

னேவ 1௮0] 1௦00 ௮ வேம பவர் 

+H,O 

a ஓரிணை அமீனாக இருத்தலால் கார்பைல் அமீன் 
கிரியையில் ஈடுபடுகிறது. 

வேமை, போடப் 26010 5” C,H8NC+8KCI 
49140 

6. நைட்ரஸ் அமிலத்துடனும், அதிக அளவு ஹைட்ரோ 
குளோரிக் அமிலத்துடனும் 5“0-க்குக் கீழே கிரியை புரிந்து 
பென்சீன் டை அசோனியம் குளோரைடைத் தருகின்றது. 

C,H;NH,+HNO.+HCI —> C,H;N,CI+2H,0 

20“0-இல் இது பீனாலையும் நைட்ரோஜனையும் தருகின்றது. 

HNO, 
C,H; (Se: ——> C,H,OH+N.4%+H,0 
10111௦ பீனால் 

7. நீரில் கரைக்கப்பட்ட பென்சீனுடன் டை அசோனியம் 
குளோரைடானது டை அசோ அமீனே பென்சீளைத் தரு 
கின்றது. . 

வ பெரா நு, —> 
எனா ‘C,H;N=N.NH.C,H,+HCI 
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8. புரோமின் நீருடன் சமச் சீர்மையுள்ள டிரய் புரோமோ 

அனிலீன் உண்டாகிறது. இஃது ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவாகும். 

NH2 
Br Br 

“ பெிலிருர்3ோ ் Cy + 3HBr > 

ர் Br 

9. புகையும் கந்தக அமிலத்துடன் சூடுபடுத்தினால் சல்பனி 

லிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

NH2 

$0,0H 

70. “நைட்ரிக் அமிலத்துடன் அனிலீனானது ஆக்ஸிகரணம் 

அடைந்து கரியாக்கப்படுகிறது. அசெட்டைல் மூலத்தைச் 

சேர்க்கும் கிரியைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுப் பின் நைட்ரிக் அமிலத் 

துடன் கிரியை யுரியச் செய்தால் ஆர்த்தோ, பேரா, நைட்ரோ 

அனிலீன்களைத் தருகின்றது. 

77, சோடியம் டை குரோமேட்டும், கந்தக அமிலமும் 

அனிலீனைக் கறுப்பு அனிலீனாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய் 

கின்றன. வீரியமிக்க ஆக்ஸிகரணத்தால் பென்சோகுலினோன் 

என்ற மஞ்சள் நிறப் படிகத்தைத் தருகின்றது. , 

CH=CH _— ய 

௦௦ ௦௦ 
— cy-cH 

உபயோகங்கள் 

rus தொழிலிலும், சல்பா மருந்துகள் தயாரிப்பதிலும், 

இரப்பர் தொழிலில் கரைப்பானாகவும் பயன்படுகிறது. அ௮செட் 

டானிலைடு,. சல்பனிலிக் அமிலம், நைட்ரோ அனிலீன் போன்ற 

வழிச்: சேர்மங்களைத் தயாரிக்கப் பயன் படுகிறது. 

19
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சோதனை 

சலவைச் சோடாக் கரைசலுடன் ஆழ்ந்த வயலட் நிறம் 
உண்டாகிறது. 

அலிபேட்டிக் அமீன்களுக்கும் அணிலீனுக்கும் உன்ன வேறு 
பாடுகள் 

1. அலிபேட்டிக் அமீன்களின் கரைசல் காரத்தன்மை 
யுடையதாகவும், அனிலீனுனது ஈடுநிலை்மை யுடையதாகவும் 
காணப்படுகின்றன, ் 

2. அலிபேட்டிக் ஓரிணை அமின்கள் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் 
சேர்ந்து ஒரிணை ஆல்கஹால்களைத் தருகின்றன. 

3. SC-€Gb கீழே அனிலீனானது டை அசோனியம் உப்பு 
களையும், 50“0-க்கும் கீழே பீனாலையும் தருகின்றது. 

4. அலிபேட்டிக் அமீன்களிலிருந்தும், அடர் அமிலங்களி 
லிருந்தும் தயாரிக்கப்பட்ட உப்புகள் அவற்றின் கரைசலிலிருந்து 
நீரால் சிதைக்கப்படுவதில்லை்,. ஆனால் அனிலீனின் உப்புகள் 
நீரால் சிதைக்கப்படுகின்றன. 

6. புரோமினுடன் சேர்ந்து அலிபேட்டிக் அமீன்கள் எந்த 
விதக் கிரியைகளிலும் ஈடுபடுவதில்லை. ஆனால் ONG CNET gy 
புரோமினுடன் சேர்ந்து டிரய் புரோமோ அனிலீன் என்ற 
வெண்ணிற வீழ்படிவைத் தருகின்றது. ் 

டை அூசானியம் சேர்மங்கள் 

இவ்வகைச் சேர்மங்கள் 1868-ஆம் ஆண்டு “கிரிஸ் (01595) 
என்பவரால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன. 

பென்சின் டை, அசோனியம் குளோரைட் 

அடர் சோடியம் நகைட்ரைட்டுக் கரைசலை அதிக அளவு 
ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தில் கரைக்கப்பட்டுள்ள 
அனிலீனுடன் சுமார் 0“0 வெப்பத்தில் சேர்த்தால் பென்ளீன் 
டை அசோனியம் குளோரைடு உண்டாகிறது. 

C,H;NH,+NaNO,+2HCl —-> C,.H,N,Cil+NaCl 
'+2H,0
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9 கிராம் அனிலீனை 10 க.செ.மீ. ஹைட்ரோ குளோரிக் 

அமிலத்தில் கரைத்துக் கரைசலை ஒரு சோதனைக் குழாயில் 

2 
ப் 

  

  

          
படம் 63. 

1, அனிலீன்--நீர்த்த ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலம் 2 சோடியம் 

நைட்ரைட்டுக் கரைசல் 3. பனிக்கட்டி. 

எடுத்துக் கொண்டு பனிக்கட்டி நீரில் குளிரச் செய்யவேண்டும். 

2 கிராம சோடியம் நைட்ரைட்டை 10 க.செ.மீ. நீரில் கரைத்துப் 

பின் பனிக்கட்டியில் குளிரச் செய்யவேண்டும். இரண்டு கரைசல் 

களின் வெப்பமும் 0”0-க்குக் கீழே குறைந்தவுடன் சோடியம் நைட் 

ரைட்டுக் கரைசலை அனிலீன் கரைசலுடன் சேர்க்கவேண்டும். 

கிரியையில் பங்கு பெறும் கலவையை ஸ்டார்ச்சுக் காகிதத்தால் 
சோதிக்கவேண்டும். ஊதா நிறம் தோன்றினால் அனிலீன் 
முழுவதும் டை அசோனி௰ம் உப்பாக மாற்றப்பட்டு விட்டது 
என்று பொருள், பினைல் டை அசோனியம் குளோரைடு 
கரைசல் உண்டாகிறது. 

கிரியைகள் 

திடநிலையில் டை அசோனியம் உப்புகள் வெடிக்கும் தன்மை. 
உடையனவாக இருக்கின்றன. கரைசலில் இவை எல்லாக் 

விரியைகளையும் தருகின்றன, இவை பல சேர்மங்களைத் தயாரிக்கக் 
கரைசலாகப் பயன் படுத்தப் படுகின் றன. இக்கிரியைகள் இரண்டு 

வகைப்படுவன. (௮) நைட்ரஜனை வெளியேற்றும் கிரியைகள் 
(ஆ) கைட்ரஜனை வெளிவிடாத கிரியைகள். 

(௮) நைட்ரஜனை வெளிவிடும் கிரியைகள் 

1, ஆல்கஹால் கலந்த பொட்டாசியம் ஸ்டேனைட்டுக் கரைச 

லுடன் பென்சீனைத் தருகின்றது. 

C,H,N,Cl+2H —> C,H,+N,4+HCl
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௮, ஆல்கஹாலுடன் சூடுபடுத்தினால் அலிபேட்டிக், அரோ 
மேட்டிக் ஈதர்களின் கலவையைத் தருகின்றது. 

C,H;N,Cl+C,H,OH —> C,H,—O—C,H, ரி 

பினைல் எத்தில் ஈதர் 
430 

8. நீரில் கரைக்கப்பட்ட இதன் கரைசலைக் கொதிக்கச் 
செய்தால் பீனால் உண்டாகிறது. 

C,H,N.Cl+ H,O —_ C,H;,OH+N.4 +HCl 

4. (௮) சேன்ட் மேயர் சிமியை 

பினல்டை அசோனியம் குளோரைடு, கியூப்ரஸ் குளோரைடு 
ஆகியவற்றை ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் கிரியை 
புரியச் செய்தால் குளோரோ பென்சீன் உண்டாகிறது. 

C,H,N.Cl —> C,H,CI+N, 4 

(ஆ) கியூப்ரஸ் புரோமைடு ஹைட்ரோ புரோமிக் ௮மிலத் 
துடன் பினைல் டை அசோனியம் குளோரைடைக் கிரியை புரியச் 
செய்தால் புரோமோ பென்சீன் உண்டாகிறது. 

C,H;N.Cl+ HBr —> C,H,;Br+N.4+HCl 

(இ) டை அோளவிஎம் உப்பை பொட்டாசியம் அயோ 

டைடுடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்திவல் அயோடோ பென்சீன் 
உண்டாகிறது. 

C,H,N.CIl+ KI —> C,H,I+N.$%+KCI 

(ஈ) பொட்டாசியம் சயனைடு, கியூப்ரஸ் சயனைடு ஆகிய 
வற்றுடன் டை அசோனியம் உப்பைக் கிரியை புரியச் செய்தால் 
பென்சோ கைட்ரைல் அல்லது பினைல் சயனைடு உண்டாகிறது. 

வேட்ட. 0 கடர, ந 1607 

சயனைடுகளை நீரால் சிதைவுறச் செய்தால் அமிலங்கள் 
உண்டாகின்றன. ஆதலால் இஃது ஒரு முக்கியமான கிரியை 
ஆகும். - 

5. கேட்டர்மான் கிரியை 

. 2. (௮) தாமிரத்தூளைக் கியூப்ரஸ் ஹேலைடுகள், கியூப்ரஸ் 
சயனைடுகள் ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தி மேற் 
கூறிய கிரியைகளை நிகழச் செய்யலாம், -
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(ஆ) நைட்ரஜனை வெளிவிடாது அவற்றுடனேயே தங்க 

வைக்கும் விளைகளில் டை அசோனியம் குளோரைடு அடர் 

காரங்களுடன் கிரியை புரிந்து டை அசோட்டேட்டுகளைத் தரு 

கின்றது. ் 

C,H,N=N.C1+KOH —> C,H,N:N.OK+HCl 
பொட்டாசியம் டை 

அசோட்டேட்டு 

2. ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம், ஸ்டேனஸ் குளோரைடு 

ஆகியவற்றால் குறைத்தால் பினைல் ஹைட்ரசீன் உண்டாகிறது. 

C,H,N.Cl+4[H] —> C,H,.NH.NH,+HCl 

பிளல் ஹைட்ரசினுனது ஆல்டிஹைடிகள் கீட்டோன்கள் 

ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கும், அவற்றைப் பிரிர்தெடுப்ப. 

தற்கும் சிறந்த கரணியாகப் பயன்படுகிறது. 

a 8. இணைத்தல்; காரத்தின் முன்னிலையில் We gy ar 

ணந்து பேரா ஹைட்ராக்ஸி அசோபென்சீளைத் நருகின்றது. & g & BH OS 

ச வூர் ப சீ வ Non ene 
ரீ a 

ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தின் முன்னிலையில் டை 

மெத்தில் அனிலீனுடன்" இணைந்து 'பேரா-டை மெத்தில் அமினே 

அசோபெள்சிளைத் தருகின்றது 

6 9901 H Cn (CH), ர் 4 NEN € லஷ HCI 

அசோபென்சீன் வழிச் சேர்மங்கள் ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு 

நிறமுடையனவாக இருக்கின்றன. இவை அசோ சாயங்கள் (920 

dyes) என அ௮ழைக்கப்படுகின்றன.



50. பீலுலும் அதள் வழிச்டசர்மங்களும் 

ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஹைம்ராக்சில் 

பிரிவுகளை மூலக்கூற்றின் உட்கருவில் கொண்டுள்ள அரோ 
மேட்டிக் சேர்மங்களுக்குப் பீனால்கள் எனப் பெயர். மூலக்கூற்றின் 

பக்கத்தில் உள்ள கிளையில் ஹைடிராக்சில் மூலங்ககா£க் கொண் 
டுள்ள சேர்மங்களுக்கு அரோமேட்டிக் ஆல்கஹால்கள் எனப் 
பெயர். 

பீஜல் 

இதற்குக் கார்பாக்ஸலிக் அமிலம் என ஒரு பெயரும் வண்டு 

இது மரத்தாரிலும் சிறிதளவு காணப்படுகின்றது. 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

1. குளோரோ பென்சினை ரீர்த்த சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுக் 
கரைசலுடன் அதிக அழுத்தத்திலும், சுமார் 8500 வெப்பத்திலும் 
சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினல் சோடியம் பீனேட்டு உண்டாகிறது. 
இதனை நீர்த்த ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தால் — 
செய்தால் பீனால் வெளிவருகிறது. ் 

C,H,C!+2NaOH —> C,H,ONa+NaCl+H,0- 
C,H,ONa+HCl —> C,H,Cl+NaOH 

2. சோடியம் பென்சீன் சல்போனேட்டைச் சோடியம் ஹைட் 
ராக்சைடுடன் சேர்த்துச் சிதைவுறச் செய்தால் 2௨.ண்டாகும் 
சோடியம் பீனேட்டை நீர்த்த கந்தக அமிலத்தால் சிதைக்க 
வேண்டும். 

C,.H;SO,0Na+2Na0H — > C,H,ONa+Na.SO, - 

+H,O
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9. நீர்த்த பென்சீன் டை அசோனியம் குளோரைடைச் சூடு 

படுத்தினால் 

C,H,N.Cl+H,0 —> C}H,OH+N.$+HCl 
பினால் 

பிரித்தெடுத்தல் 

நிலக்கரியிலிருந்து உண்டாகும் தாரைக் காய்ச்சி வடிக்கும் 

போது நடுவில் வரும் எண்ணெயிலிருந்து பீனால் தயாரிக்கப்படு 
கின்றது, இதில் பீனாலுடன் நாப்தலீனும் சேர்ந்து இருக்கின்றது. 
நடுவில் கிடைக்கும் எண்ணெயைப் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் 
முறையில் காய்ச்சி வடித்து 7700 முதல் 9080 வரை வடியும் 

திரவத்தைத் தனியாகச் சேகரித்துக் கொள்ளவேண்டும். இதில் 
நாப்தலீனும், பெரும் பகுதி பீனாலும் கலந்திருக்கின்றன. இக். 
கலவையைக் குளிரச் செய்தால் நாப்தலீன் படிகங்கள் தோன்று 

கின்றன, எஞ்சியிருக்கும் எண்ணெயிலுள்ள கார அசுத்தங்களை 
நீர்த்த கந்தக அமிலத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் சுத்தம் செய்து 
சோடியம் ஹைடிராக்சைடுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் 

பீனுலானது சோடியம் ஹைடிராக்சைடில் கரைந்து சோடியம்” 
பினேட்டைத் தருகின்றது. இதனைக் காரத்தில் கரையாத 
எண்ணெய்ப் படிவிலிருந்து பிரித்தெடுத்து நீர்த்த கந்தக அமிலத் 
தால் அமிலத் தன்மை உடையதாகச் செய்யவேண்டும். எண்ணெய் 
போல் பிரியும் சுத்தமற்ற பீனாலைப் பிரித்துக் கழுவி உலர்த்திப் 
பின்னக் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். 

191“0-1920 வரை காய்ச்சி வடியும் திரவத்தைச் சேகரித்துக் 

குளிரச் செய்யவேண்டும். கார்பாலிக் அமிலமானது நிறமற்ற 

படிகங்களாகப் பிரிகின்றது. இவற்றைக் திரவ அசத்தங்களி 
லிருந்து அகற்றவேண்டும். 

பண்புகள் 

பெளதிகம் 

இஃது ஒரு நிறமற்ற நீரை உறிஞ்சும் தன்மையுடைய திடப் 
பொருளாகும். உருகுநிலை 470. காற்றும் வெளிச்சமும் படும்படி 

வைத்தால் இஃது இளஞ்சிவப்பு நிறமுடையதாக மாறுகின்றது. 

நீரில் சிறிதளவு கரையும் தன்மையுடையதாகவும், ஆல்கஹால், 

ஈதர்; பென்சீனில். அதிக அளவு கரையும் தன்மை உடைய 
தாகவும் காணப்படுகின்றது. : தோலில் பட்டால் வெடிப்புகள் 
உண்டாகும்.
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இரசாயனம் 

7, இஃது ஒரு வீரியமற்ற அமிலமாகும். காரத்தில் கரைந்து 
சோடியம் .பீனேட்டை உண்டாக்குகிறது. இது கர்ர்பன் டை 

ஆக்சைடால் சிதைக்கப்படுகின் றது. 

C,H,OH+NaOH —>C,H;ONa+H.O 

C,H,ONa+H, 2௦00. -ஒ வே. 0௨100, 

"2, சோடியம் பீனேட்' ஆல்கைல் ஹேலைடுகளுடன் கிரியை 

புசிந்து ஈதர்களை உண்டாக்குகின்றது. 

C,H,ONa+ICH, —> C,H,—O—CH,+Nal 
பீனல்: மெத்தில் 

ஈதர் 

5. அசெட்டைல் குளோரைடுடனும் பென்சாயில் குளோ 
ரைடுடனும் கிரியை புரிந்து பீனாலிக் எஸ்டர்களைத் தருகின்.ற.து:: 

மலி மாப H, —-> CH,COOC oH, +HCl- 

பினைல் அசெட் 7 

டேட்டு i 

4, துத்தகாகத் தூசுடன் காய்ச்சி வடித்தால்: HH 
பென்சீனாகக் குறைக்கப்படுகின்றது. ் 1443 

C,H,OH+Zn —> C,H,+Zn0O 

பென்சீன் 

5. பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்ந்து 
குளோரோ பென்சீனைத் தருகின்றது. ட 

C,.H,O+PHCI,—-> C,H,Cl+HCI+POCI, 
குளோரோ 

பென்சீன் ட். 

6. நடுநிலையிலுள்ள பெரிக்குளோரை௫ு.க் கரைசலுடன் 
வயலட் நிறம் உண்டாகிறது. ட்ட 

7. அம்மோனியாவுடன் சேர்த்துச் சூடுபடூத்திரூல் துத்த 
நாகக் குளோரைடின் முன்னிலையில் அனிலீனைத் தருகின்றது. 

C,H,OH+NH, —> C,H,;,NH,+H,0 
<2 ONE air
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8. நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்துடன் பீனாலானது ஆர்த்தோ, 

பேரா, நைட்ரோ பீனல்களைத் தருகின்றது. 

OH OH OH 

டு 0 ப) ஆ + 

NQ2 

அடர்: கந்தக அமிலம் பீனாுலுடன் ஆர்த்தோ, பேரா; பீனாவ 

சல்போனிக் அமிலங்களை த் தருகின்றது. 

    

.OH , OF : a 

i +o SOs] ர J 
oe இம ha ee Th 

SOsH 

புரோமின் நீருடன் சீர்மையுள்ள டிரய் புரோமோ பீனாலைத் 

தருகின்றது. 

OH 
Br 7 | 

3௩ 

Br 

ஓ. ேேகோல்பேயின் கிரியை 

சோடியம் பீனேட்டுக் கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் 130°C 

Bauussgd wFs அழுத்தத்திலும் சோடியம் சாலிசி 

லேட்டைத் தருகின்றது, 

014௨ OH 
(2) + CO,—>|| 

ZA A2~COONa
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10. மீமம்- மண் கிரியை (Reimer Tiemann reaction) 

குளோரோபார்முடனும், காரத்துடனும் சேர்த்துச் : சூடு 
படுத்தினால் சாலிசிலால் டி ஹைடு உண்டாகிறது. 

Z™~ ONa 
அ ழ் ரெட்ட | 4 811௨0 

குளோரோபார்ம் SN CHO 
சோடி:பம் பீனேட் சாலி சிலால் டிஹைடு 

+ 2H,0 

11. கிரியா ஊக்கியின் முன்னிலையில் பார்மால் டி ஹைடுடன் 
கருங்கிப் பேக்கிலைட்டுப் போன்ற பிளாஸ்டிக்கைத் தருகின்றது. 

12, அடர்கந்தத அமிலம் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் பீனாலைக் 
கிரியை புரியச் செய்தால் டிரய் நைட்ரோ பீனால் அல்லது பிக்றிக் 
அமிலத்தைத் தருகின்றது. 

GOH OH 
Ba ல் 1102 ட் சுர் HNO, cy 

So SILT H, 80, டன 
2 

உபயோகங்கள் 

அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பயன் படுத்தப்படும் ஆயுதங்களைச் 
சுத்தம் செய்வதற்கும், சோப்புகள் மருந்துகள் தயாரிப்பதில் நச்சு 

நீக்கியாகவும் பயன்படுகிறது. இதிலிருந்து பிளாஸ்டிக், பேக்கி 
லட்டு ஆகியவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. சேலால், ஆஸ்ப்ரின், 
சாலிசிலிக் அமிலம் போன்ற மருந்துகள் தயாரிப்பதில் ஆரம்பப் 
பொருளாகவும், பிக்ரிக் அமிலம் போன்ற வெடி மருந்துகள் 
தயாரிப்பதற்கும், பீனுல் ப்தாலின் போன்ற சாயங்கள் 
குயாரிப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

சோதனை 

லீபர்மான் சோதனையின் மூலம் இதனை அறியலாம். 
சோடியம் நைட்ரைட்டு அடர்கந்தத அமிலம் ஆகியவற்றோடு 
சேர்த்துச் கூடுபடுத்தினல் ஆழ்ந்த நிறமுள்ள ஒரு விளைபொருள் 
உண்டாகிறது. அதிக அளவு சோடியம் ஹைடிராக்சைடுக்
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கரைசலை இதனுடன் சேர்த்தால் ஆழ்ந்த ஊதா அல்லது பச்சை 
நிறம் உண்டாகிறது. - 

பிக்ரிக் அமிலம் 

முதலில் பீனாலைக் கந்தக அமிலத்துடன் கிரியை புரியச் செய்து 
பின் இதன் மூலம் உண்டாகும் விசபொருளை கைட்ரிக் அமிலத் 

துடன் சேர்த்துக் கிரியை புரியச் செய்யவேண்டும். பீனாலை அடர் 

கந்தக அமிலத்துடன் கரைசல் தெளிவாக மாறும்வரை சூடு 

படுத்திப் பின் குளிரச் செய்து அதனை அடர் நைட்ரிக் அமிலத் 

துடன் ஒரு நீண்ட குடுவையினுள் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். 

இக் குடுவையை ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டியில் வைத்துச் சூடாக்கிப் 

"பின் குடுவையிலுள்ள திரவத்தைக் குளிர்ந்த நீரில் ஊற்றிக் கலக்க 

வேண்டும். இப்பொழுது பிக்ரிக் அமிலப் படிகங்கள் வெளி 

வருகின் றன. 

OH 
QH _ NO2 NO, 

S 
1102 

இவை மஞ்சள் நிறப் படிகங்களாகும். உருகுநிலை 120°C. 

கசப்பான சுவையை உடையவை. நீரில் சிறிதளவு கரைந்து 

மஞ்சள் நிறக் கரைசலை உண்டாக்குகின்றன. ஆல்கஹாலிலும், 

பென் சீனிலும் எளிதில் கரைகின்றன. விஷத்தன்மை வாய்ந்தவை. 

பிக்ரிக் அமிலமானது ஒரு வீரியமிக்க அமிலமாகும். இது 

கார்பனேட்டுகளை எளிதில் சிதைக்கின்றது. பாஸ்வரஸ் பென்டா 

குளோரைடுடன் பிக்ரைல் குளோரைடைத் தருகின்றது. நாப்த 

வீனுடன் படிக வடிவமுள்ள காப்தலின் பிக்ரேட்டைத் தரு 

கின்றது, 

C,H.(OH)(NOz)sCi os 

வெடி மருந்தாகவும், மஞ்சள் நிறச் சாயமாகவும், நச்சு நீக்கி 

யாகவும் பயன்படுகிறது. அரோமேட்டிக் ஹைடிரோ கார்பன் 
க௭ப் பிரித்தெடுக்கவும், கண்டறியவும் பயன் படுகிறது.



300 கரிம வேதியியல்--துணை ப்பாடம் 

அனிசேோல் 

(பினல் மெத்தில் ஈதர்) பீனாலில் டை மெத்தில் சல்பேட்டின் 
உதவியால் மெத்தில் மூலங்களைப் புகுத்துவகன் மூலம் இது 
தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

C,H,OH-+(CH;).SO, —> C,H,—O—CH, 
-+CH;HSO, 

நிறமற்ற திரவமாகும். நறுமணமுடையது. நீரில் கரை 
யாது. கொதிநிலை 158“0. இது நிலையான தொன்றாகும். அமிலங் 
களாலும், .காரங்களாலும் பாதிக்கப்படாது. அடர் ஹைட்ரி 
யாடிக் அமிலமானது இதனைப் பீனாலாகவும், மெத்தில் அயோடை' 
ராகவும் சிகதைக்கின்றது. 

C.H,—O—CH, +HI —> C,H,OH+CH,I 

வாசத் திரவியங்களைத் தயாரித்தலில் கரைப்பானாகவும், 
பல் வழிச் சேர்மங்களைக் தயாரிப்பதற்கு ஆரம்பப் பொருளாகவும் 
பயன்படுகிறது.



91. அ0ராமட்டிக் ஆல்கஹால்கள், 
ஆல்டிஹைடுகள், கட்டடோன்கள், 

அமிலங்கள் 
பள்சைல் ஆல்கஹால் 

இது பால்சத்தில் தனியாகவும், பூவிலும், தாவர எண்ணெய் 
களிலும் அதன் எஸ்டராகவும் காணப்படூகிறநு. 

தயரமிக்கும் முறைகள் 
7. பென்சைல் குளோரைடைச் சோடியம் மார்பனேட்டுக் 

கரைசலால் நீராற் சிறைவுறச் செய்வகன் மூலம் பென்சைல் 
ஆல்கஹாலைத் தயாரிக்கலாம். 

2C,H;CH,Cl+Na,CO,+H,0 — > 2C,H,CH.OH’ 
+*NaCl+-CO.,4 

இ. a oma renee கரைசல்ப் பென்சால் 
டி ஹைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் லம் ௭ ச் 

தயாரிக்கலாம் (கேனிசாரோவின் கிரியை) i Bakes 

2C,H,CHO+KOH —> C,.H;CH.OH+C,H;,COOK 
பென்சைல் 

் ஆல்கஹால் 

2. பென்சால் டி ஹைடைச் சோடிய ரசக் கலவையுடனும், 
நீருடனும் சேர்த்துக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் 
இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H,CHO+2H — > C,H;,CH.OH+C,H,COOK 

பண்புகள் 

பெனதிகம் 
இனிமையான மணத்துடன் கூடிய நிறமற்ற திரவமாகும் 

நீரில் சிறிதளவும், ஆல்கஹாலிலும் ஈதரிலும் அதிக amok 
கரையும் தன்மையுடையது, கொதிநிலை 206°C. 

இரசாயனம் 

; இஃது அலிபேட்டிக் ஓரிணை ஆல்கஹால்ப் பண்புகளில் 
ஒத்திருக்கின்றது. நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்தால் முதலில்



302 

பென்சால் டி ஹைடாகவும், 
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கடைசியாகப் பென்சோயிக் அமில 
மாகவும் ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. 

(௦] (0] 
C,H,CH,OH ——> C,H,CHO ——-> C,H,COOH 

பென்சோயிக் 
அமிலம் 

பீ£ல் ஆல்கஹால் ஆகியவற்றிடைய உள்ள ேறுபாடுகள் 

பீனால் ஆல்கஹால் 

  

. பீனுல் கார்பாலிக் அமிலத் 
தின் மணத்தை உடையது, 

அமிலத் தன்மை உடையது, 

சோடியம் ஹைடிராக்சைடில் 
கரைந்து உப்பைக் கொடுக் 
கின்றது. 

. அமிலங்கஞுடன் எஸ்டர் 

களைத் தராது. 

. நடுகிலைமையிலுள்ள பெரிக் 
குளோரைடுடன் வயலட் 
நிறத்தை உண்டாக்குகின் 
றது. 

௨புரோமின் நீருடன் வெண் 

ணிற வீழ்படிவான பினாலைத் 
தருகின்றது. 

௨ வீபர்மான் கிரியை நிகழ் 
கிறது. 

. வளையம் சிதைக்கப்பட்டு 
ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து 
பல விளைபொருள்களைத் 

தீருக்கின்றது., 

டை அசோனியம் உப்பு 
களுடன் சேர்ந்து அசோ 
சாயங்களைத் தருகின்றது.   

இது சாராயத்தைப் போன்ற 
இனிமையான மணத்தை 
உடையது. 

நடு நிலைமையிலுள்ளது. 

சோடியம் ஹைடிராக்சைடில் 
கரையாது. 

அமிலங்களுடன் எஸ்டர்களைத் 
தருகின்றது. 

நடுகிலையிலுள்ள பெரிக் குளோ 

ரைடுடன் எந்தவித நிறமாற்ற 
மும் உண்டாவதில்லை. 

புரோமின் நீருடன் வீழ்படிவு 
உண்டாவதில்லை. 

லீபர்மான் கிரியை நிகழ்வ 
தில்லை, 

முதலில் ஆல்டிஹைடாகவும், 
பின்னர் அமிலமாகவும் (ஒரே 
எண்ணிக்கையுள்ள கார்பன் 
அணுக்களைக் கொண்ட) 
ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. 

டை அசோனியம் உப்புகளு 
டன் இணைவதில்லை,



அரோமேட்டிச் ஆல்கஹால்கள்--அமிலங்கள் 308 

சோடிய உலோகத்துடன் சேர்ந்து சோடியம் பென்சாக் 

சைடை உண்டாக்கி ஹைடிரஜனை வெளியேற்றுகிறது. 

2C,H,;CH,OH+2Na —> 2C,H,CH,ONa+H.4 

பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் பென்சைல் குளோ 

ரைடைத் தருகின்றது. ் 

_ C,H,CH,OH+PCl, —> C,H,;CH,CI+POCI,+HCI 

அசெட்டைல் குளோரைடு அல்லது அசெட்டிக் அன் ஹைடி 

ரய்டுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் பென்சைல் அசெட்டேட்டு 

உண்டாகிறது. 

CH,COCI+HOCH,C,H, —> CH,;COOCH.C,H,; 
+HC! 

உயயேகங்கள் 

வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரிப்பதற்கும், பூச்சு மருந்துகள் 

தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. 

(அூராமட்டிக் ஆல்டிஹைடுகள்) பென்சால் டி ஹைடு 

பென்சால் டி ஹைடுதான் மிக எளிய அரோமேட்டிக் 

ஆல்டிஹைடு ஆகும். 
தயரமிக்கும் முறைகள் 

7. டொலுவீனைக் குரோமைல் குளோரைடு (0௦,01,) பென் 

சால் டி ஹைடாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்கின்றது 
(எட்டார்டின் கிரியை), 

C,H,CH;+[20] > C,H;CHO+H,O _ 

9. கால்சியம் பென்சோயேட்டு, கால்சியம் பார்மேட்டுக் 

கலவையைக் காய்ச்சி வடித்தால் பென்சால் டி ஹைடு உண்டா 

கிறது. . 

(C,H,COO),Ca+(HCOO),Ca —> 2C,H,CHO 
+2CaCO, 

9, தொழில் முறையில் பென்சால் குளோரைடைச் சுண்ணாம்பு 

கீரால் சிதைப்பதின் மூலம் பென்சால் டி ஹைடு தயாரிக்கப்படு 
கின்றது. 

C,H,CHCI ணட கொல Om ail, eo 5 னி _—_ 
OH 

C,H,CHO+H,0 
பென்சால் 

டி ஹைடு
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4. சோதனைச் சாலையில் பென்சைல். .குளோரைடைக் 

காப்பர் நைட்ரேட்டுக் கரைசலால் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 

செய்தால் பென்சால் டிஹைடு உண்டாகிறது. 

H,0 [௦] 
C,H,CH,Cl -——> C,H,CH,OH —> C,H,CHO 

ஒரு பாகம் பென்சைல் குளோரைடு, ஐந்து பாகம் நீர், ஒரு 
பாகம் காப்பர் வடட்ரேட்டு ஆகியவை சேர்ந்த கலவையைச் சுமார் 
6-8 மணி நேரம்வரை ஆற்றுகலம் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வட்ட 
மான அடிப்பாகத்தை உடைய குடுவையில் கொதிக்கச் செய்ய 
வேண்டும். நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் பென்சால் டி ஹைடைப் 
பென்சோயிக் அமிலமாக ஆக்ஸிகரணம் அடையச் Ce x 
விடுமாதலால் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவைத் Ppa alae 
செலுத்துவதன் மூலம் இவற்றை நீக்கவேண்டும், 

எஞ்சியுள்ள கலவையை ஈதருடன் சேர்த்துப் Mido ம பின் 
பூரித சோடியம் பைசல்பைட்டுக் கரைசலுடன் கிரியை புரியச் 
செய்யவேண்டும். இதனை வடித்து ஈதரில் கழுவிப் பின் நீர்த்த 
கந்தகாமிலத்தால் சிதைக்கவேண்டும். இப்பொழுது பென்சால் 
ae வெளிவருகிறது. இதனை ஈதரின் மூலம் பிரிக்கவேண்டும். 

பின் இந்த ஈதர்க் கரைசலை நீரற்ற கால்சியம் .குளோரைடில் 
உலர்த்திப் பின் சூடான நீரில் வைப்பதன் மூலம் ஈதரை வெளி 
யேற்ற வேண்டும். கடைசியாகப் பென்சால் டிஹைடைக் காய்ச்சி 
வடித்தலின் மூலம் தூய்மைப் படுத்தவேண்டும், 

பண்புகள் 

பெனதிகம் 

நிறமற்ற இனிமையான மணத்துடன் கூடிய திரவமாகும். 
கொதிநிலை 7790. நீரில் சிறிதளவு கரைகிறது. ஆல்கஹாலிலும் 
ஈதரிலும் முழுவதும் கரைகிறது. 8ீரைவிடக் கனமானது. விஷத் 
தன்மை வாய்ந்தது. நீரரவியில் ஆவியாகும் தன்மைய/டையது 

இரசாயனம் 

பல பண்புகளில் அலிபேட்டிக் ஆல்டிஹைடுக௯. ஒத்தும், சில 
வற்றில் வேறுபட்டும் காணப்படுகின்றன. 

(௮) அலிபேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகளுடன் பொதூவாண சில 
கிரியைகள் 

3. காற்றுப் படும்படி வைத்தால் பென்சோயிக் spf cee 
ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. 

C,H,CHO+[0] —+> C,H,COOH
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2, அம்மோனியாவில் கரைக்கப்பட்ட வெள்ளி நைட்ரேட்டுக் 

கரைசல் வெள்ளியாகக் குறைக்கப்படுகின்றது. 

5. சோடிய ரசக் கலவையால் பென்சைல் ஆல்கஹாலாகக் 

குறைக்கப்படுகிள்றது. 

C,H,;CHO+2H —> C,H,-CH.OH 

4. ஹைட்ரஜன் சயனைடுடனும், சோடியம் பைசல்பைட் 

டுடனும் சேர்க்கைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றது. ஹைட் 

ரஜன் சயனைடுடன் மென்டலோ நைட்ரைலைத் தருகின்றது. 

C,H,CHO+HCN —> C,H,CHOH.CN 
மென்டலோ நைட்ரைல் 

பூரித சோடியம் பைசல்பைட்டுக் கரைசலுடன் பைசல் 

பைட்டுச் சேர்க்கைச் சேர்மத்தை உண்டாக்குகின்றது. 

OH 

20 / 
Ce Hs C% +NaHSO3—> Ce Hs -C-SO3Na 

\H டி பு 

சி. ஹைட்ராக்சைல் அமீனுடனும், பினைல் ஹைட்ரசீனுட 

னும், செமி கார்பசைடுடனும் சுருக்கு வினைகளில் ஈடுபட்டுச் 

சுருக்கு வினைச் சேர்மங்களை உண்டாக்குகின்றது. ஹைட்ராக்சில் 

அமீனுடன் பென்சால் டாக்சைமைச் தருகின்றது. 

C,H,CH] O+H, |NOH —>C,H,.CH=N.0OH+H,0 

செமிகார்பசைடுடன் செமிகார்பசோனைக் தருகின்றது. 
  

C,H,CH} O0+H, |N.NH.CO.NH, —> 

C.H,.CH=N.NH.CO.NH, 
      

6. பாஸ்வரஸ் பென்டாகுளோரைடுடன் கிரியை புரிந்து 

பென்சால் குளோரைடைத் தருகின்றது. ஓர் ஆக்ஸிஜன் அணு 
வானது இரண்டு குளோரின் அணுக்களால் பதிலீடு செய்யப்படு 
கின்றது. 

C,H,CHO+PCl, 4 C,H,CHCI,+POCI, 

7. ஸ்கிப்பின் கரணி i த i " ah ரணியுடன் வயலட் நிறம் உண்டாகிறது.
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(ஆ) அலிபேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகளில் இருந்தூ. வேறுபடும் 

சில கிநியைகள் 

1. பெலிங்கின் கரைசலைக் குறைப்பதில்லை. 

அ... அம்மோனியாவுடன் ஆல்டிஹைடு அம்மோனியா என்ற 
சேர்க்கைச் சேர்மத்தைத் தராமல் ஹைட்ரோ பென்சமைடு என்ற 
சுருக்கு வினைச் சேர்மத்தைத் தருகின்றது. 

பென்சால் டிஹைடு + அம்மோனியா 

Ce Hs -CH}O+ Ho In H 
  

      
+0] HC:Cs Hs —> 

Ce Hs- CHIO+4+ HotN+H 
  

“Cs Hs CH= N . 
> CH-Ce Hs + 3H2O 

கே Hs CH=N 

ஹைட்ரோ பென்சமைடு 

3. சோடியம் ஹைடிராக்சைடுடன் மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு 
நிறமுள்ள பிசினத் தராமல், கேனிசாரோக் கிரியைக்கு 
உட்பட்டுப் பென்சைல் ஆல்கஹாலையும், சோடியம் :பென்சோ 
யேட்டையும் தருகின்றது. ஒரு மூலக்கூறானது குறைக்கப்பட்டு 
மற்றொன்று ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. 

2C,H,CHO+Na0H —> C,H;CH.OH+C,H,COONa 

4, பென்சேோயிண் ௬ருக்கு வினை (௭2017 condensation) 
ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் சயன்டுடன் 

தானாகவே சுருக்கமடைந்து பென்சோயிஷ உண்டாக்குகின்றது. 

C,.H;CHO+OHC.C,H, -_ C,H,.CHOH.COC,H, 

பென்சோயின் 

5. அரோமேட் டிக் அமீன்களுடன் கிரியை புரிந்து அனில்கள் அல்லது ஸ்கிப்ஸின் காரத்தைத் தருகின்றது. 

C,H,CH 
  
O+H, Now, — > C,H;.CH=N.C,H, 

அனில் 
  

+H,0
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6. GurasHafsr Aflmur (Perkin’s reaction) 

அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டுடன் சோடியம் ௮அசெட்டேட்டின் 
முன்னிலையில் சூடுபடுத்தினால் சினாமிக் அமிலம் என்ற அபூரித 

அமிலத்தைத் தருகின்றது. 
148௨ அசெட் 

C,H,CHO+(CH;.CO),0 ———_——> 
GLL@ 

C,H,-CH —N.C,H,+H,O 
5 பென்சால் அனிலீன் 

7. கிளெய்சன் ௬ருக்கு வினை (00181820 0010611881101) 

நீர்த்த காரத்தின் முன்னிலையில் அசெட்டால் டி ஹைடுடன் 

சேர்ந்து சுருங்கிச் சினமால் டி ஹைடு என்ற அபூரித Bolo. 

ஹைடைத் தருகின்றது. 

C,H,CH| 0+H, |CH.CHO —> C,H,.CH—CH.CHO 
சினமால் டிஹைடு 

நு 
    

8. அதன் கொதிநிலை வெப்பத்தில் குளோரினுடன் சேர்ந்து 

பென்சோயில் குளோரைடைத் தருகின்றது. 

H Cl 
CgHe- CZ +Cl,—» CeHys-Cl + HCI 

So ; * 6 
9. இது பல் பகுதிச் சேர்க்கையில் ஈடுபடுவதில்லை. 

10. இது பதிலீட்டுக் கிரியைகளில் ஈடுபடும்பொழுது கிரியை 
பென்சீன் உட்கருவின் மெட்டா பகுதியிலேயே நிகழ்கிறது. 

CHO CHO CHO 
fe Bry நைட்ரிக் த் 3 

|_ << எத் 
அவனா 8ோ அமிலத்துடன் ௨ 1102 

மெட்டா புரோமோ மெட்டா நைட்ரோ 

பென்சால்டிஹைடு பென் சால்டிஹைடு 

உயயோகங்கள் 

வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரிப்பதிலும், ரோசாவிலிள், 
மேலகைட் பச்சை போன்ற சாயங்கள் தயாரிப்பதற்கும், சினாமிக்
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அமிலம், சினமால் டிஹைடு, பென்சோயில் குளோரைடு ஆகிய 

வற்றைத் தயாரிப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

அூராமேட்டிக் கீட்டோன்கள் 

இவை இரண்டு வகைப்படும். 

1, தனி அரோமேட்டிக் கீட்டேன்கள் 

இவற்றிலுள்ள --060 பிரிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் 
இரண்டு மூலங்களும் அரோமேட்டிக் மூலங்களாகும். (உ-ம்): 

பென்சோபிஞஷேன் C,H;.CO.C,H;.- 

2... அரேமமேட்டிக் அலிபேட்டிக் கீட்டேரண்கள் 

இவற்றில் --0 பிரிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மூலங் 

களில் ஒன்று அரோமேட்டிக் மூலமாகவும், மற்றொன்று அலி 

பேட்டிக் மூலமாகவும் காணப்படும். (௨-ம்); அசெட்டோபீனோன் 

C;,H;,—CO—CH;. 

gjGrrG_riGaar 

பிரிடில் கிறாப்ட்ஸ் கிரியையின் மூலம் பென் சீன அசெட்டைல் 
குளோரைடுடன் நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடின் முன் 

னிலையில் கிரியை புரியச் செய்து இகனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H,+Cl.CO.CH; —-> C,H;-CO.CH,;+HCI 
அசெட்டோபீனோன் 

இது நிறமற்ற படிக வடிவமான திடப்பொளாகும். 

வைக்கோலைப் போல் மணமுடையது. கொதிநிலை 9090. உருகு 

நிலை 800. நீரில் சிறிதளவு கரையும் தன்மை உடையது. ஆல்க 
ஹாலிலும், ஈதரிலும் எளிதில் கரையும் தன்மை உடையது, 
பைசல்பைட்டுச் சேர்மம் உண்டாகும் கிரியை தவிர வேறு 
அலிபேட்டிக் கீட்டோன்களின் கிரியைகள் அனைத்தையும் இது 
தருகின்றது. பெர்மாங்கனேட்டுடன் சேர்ந்து ஆக்ஸிகரணம் 
அடைந்து பென்சோயிக் அமிலம் உண்டாகிறது. 

C,;H,;COCH,+[40] —-> C,H,;.COOH+CO,4+H,0 
பென்சோயிக் 

அமிலம் 

சோடியம், ஆல்கஹால் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்துக் குறைத் 
தால் பினைல் மெத்தில் கார்பனால் உண்டாகிறது. 

C,H,.CO.CH,+2H —> C,H,.CHOH.CH, 
னைல் மெத்தில் 
கார்பினால்
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குளோரினுடன் சேர்ந்து பினசைல் குளோரைடை உண் 
டாக்குகின்றது. 

C,H,.CO.CH;+Cl, —> C,H;.CO.CH,CI+HCI 

இதிலுள்ள பென்சீன் உட்கரு பதிலீட்டுக் கிரியைகளில் ஈடு 
படும்பொழுது கருவின் மெட்டா பகுதியிலேயே கிரியை நிகழ் 
கிறது. வாசனைத் திரவியங்கள், மருந்துகள், உணர்வகற்றிகள் 
ஆகியவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

பென்சே௱ பிஜேஸ் 

இது பிரிடல்- கிறாப்ட்ஸ் கிரியையின் உதவியால் பென்சீளைப் 
பென்சோயில் குளோரைடுடன் நீரற்ற அலுமினியம் குளோ 
ரைடின் முன்னிலயில் கிரியை புரியச் சேய்தல் மூலம் தயாரிக்கப் 
படுகிறது. 

C,H,+Cl.CO-C,H, —> C,H,;.CO.C,H,;+HCl 
பென்சோ பீேன் 

கால்சியம் பென்சோயேட்டைக் காய்ச்சி வடிப்பதன் மூலம் 
இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

(C,H,;COO).Ca —_ CiH. CO. வே, +CaCo, 

படிக வடிவமான திடப்பொருள். உருகுநிலை 490. நல்ல 
மணத்தை உடையது. பைசல்பைட்டுடன் சேர்க்கைச் சேர்மம் 
உண்டாக்கும் கிரியையைத் தவிரப் IM அலிபேட்டிக் கீட்டோன் 
களின் கிரியைகள் அனைத்தையும் தருகின்றது. சோடிய ரசக் 
கலவையை ஆல்கஹாலுடன் ஓடுக்குதலுக்கு உட்படுத்தினால் 
டைபினைல் கார்பீனாலைத் தருகின்றது. 

C,H,-CO.C,H,+2H —> C,H,-CHOH.C,H, 

பொட்டாஷ் காரத்துடன் சேர்த்து உருக்கினால் பென் 
சீனாகவும், பொட்டாசியம் பென்சோயேட்டாகவும் பிரிகின்றது. 

C,H,—CO—C,H,+KOH —> C,H, + C,H,COOK 
பென்சீன் பொட்டாசியம் 

பென்சோயேட் 

செயற்கை வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரிப்பதற்குப் பயன் 
படுகிறது.
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அூரார0மட்டிக் அமிலங்கள் 

பென்சே௱யிக் அமிலம் (22071௦ Acid) 

தனியான நிலையில் பென்சோயின் பசையிலும் (ஜாவா, 
சுமத்ரா தீவுகளிலுள்ள மரங்களில் காணப்படுவை), குதிரை, 
எருமை ஆகியவற்றின் கிறுநீரில் காணப்படும் ஹிப்யூரிக் 
அமிலத்திலும், கரித்தாரிலும் காணப்படுகின்றது. 

தயாரிக்கும் முறைகள் 

1, டொலுவீன் அல்லது பென்சைல் குளோரைடு அல்லது 
பென்சால் டி ஹைடு அல்லது பென்சைல் ஆல்கஹாலைக் காரப் 
பெர்மாங்னேட்டுக் கரைசலுடன் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் 
செய்தல் மூலம் தயாரிக்கலாம், 

C,.H;-CH; +80 —+ C,H,.COOH+H,0O 
பென்சோயிக் 

அமிலம் 

2. பென்சைல் குளோரைடைக் கார பெர்மாங்களேட்டுக் 
கரைசலுடன் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தல் மூலம் சோதனைச் 
சாலையில் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

C.H,.CH,.Cl+[20] —> C,H,COOH+HCI 

பென்சைல் குளோரைடு, சோடியம் கார்பனேட்டுக் கரைசலை 
ஆற்றுகலம் பொருத்தப்பட்ட ஒரு குடுவையினுள் வைத்துச் சூடு 
படுத்திய பின் பொட்டாசியம் பெர்மாங்களேட் டுக் கரைசலைச் 
சிறிது சிறிதாகக் குடுவையினுள் நிலையான இளஞ்சிவப்பு நிறம் 
உண்டாகும்வரை சூடாக்கவேண்டும். குடுவையிலுள்ள கரைசலை 
ஒரு பீக்கரினுள் ஊற்றிப் பின் சோடியம் சல்பைட்டு, அதிக அளவு 
ஹைடிரோ குளோரிக் அமிலம் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவேண்டும். 
இதனைச் குளிரச் செய்தால் பென்சோயிக் அமிலம் வீழ்படிவாகப் 
படிகின்றது. சூடான நீரிலிருந்து மீண்டும் படிகமாக்குதல் 
முறையில் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. 

2. அதிக அளவில் பென்சோ டிரய் குளோரைடைச் 
சுண்ணாம்பு நீரால் சிதைவுறச் செய்வதன் மூலம் இதனைத் 
தயாரிக்கலாம், 

௨6018௦ -.” ௨.௦ பூ 
பென்சோடிரய் ( நிலையற்றது) OH 
குளோரைடு C,H;COOH + H20 

பென்சோயிக அமிலம்
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பண்புகள் 

Guar Haw 

மின்னும் படிக வடிவமானது. நீரில் சிறிதளவு கரையும் 

தன்மையுடையது. ஆல்கஹால், ஈதர், பென்சீனில் அதிகம் 

கரைகிறது. உருகுகிலை /97“0. அதிக அளவிற்குச் சூடுபடுத்தினால் 

பதங்கமாகிறது. நீராவியில் ஆவியாகிறது. இதன் ஆவியானது 

காரமான மணத்தை உண்டாக்கவல்லது. இருமலையும், தும்மலையும் 
உண்டாக்குகின்றது. 

இரசாயணம் 

கொழுப்பு அமிலங்களின் எல்லாக் கிரியைகளையும் தரு 
கின்றது. சோடியம் ஹைடிராக்சைடுடன் சோடியம் பென்சோ 

யேட்டைக் தருகின்றது. 

னை,.00] OH+H|ONa —> C,H,.COONa+H,0 

  

ஆல்கஹால்களுடன் எஸ்டர்களையும், அடர் கந்தக அமிலத் 
தையும் உண்டாக்குகின்றது. 

  

    
C,H, CO} OH+H jOC,H,; —>C,H,COOC,H,+H,O 

EE எத்தில் 
பென்சோயேட்டு 

பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் பென்சோயில் 

குளோரைடைத் தருகின்றது. 

C,H,COOH+PCl, —-> C,H,COCI+ POCI,+HCI 

அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து அம்மோனியம் உப்பைத் 
தருகின்றது. இவ்வப்பைச் சூடுபடுத்கினல் பென்சமைடு 
உண்டாகிறது, 

C.H,COOH+NH, —> C,H,COONH, —> 
C,H,CONH,+H,O 

சோடா லைமுடனும், சோடியம் ஹைடிராக்சைடுடனும் 
சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினால் பென்சீன் உண்டாகிறது. 

C,H,;COONa+ NaOH —> C,H,+Na,CO, 

இவ்வமிலம் பென்சீன் ஈடுபடும் பதிலீட்டுக் கிரியைகளி 
லெல்லாம் ஈடுபட்டு மெட்டா நைட்ரோ பென்சோயிக் அமிலம்,
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மெட்டா சல்போ பென்சோயிக் அமிலம், மெட்டா குளோரோ 
பென்சோயிக் அமிலம் ஆகிய சேர்மங்களைத் தருகின்றது. 

COOH COOH COOH 

NO, SO,OH Cl 

2 uGurasmascr 

சுவாசக் குழாயிலுள்ள கிருமிகளைக் கொல்வதற்கும், சிறு 
நீர்க் குழாயில் நச்சு நீக்கியாகவும் பயன்படுகிறது. அனிலீன் 
ஊதா என்ற சாயத்தைத் தயாரிப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

பென்சே௱யில் குனேரைவ்டு 

பென்சோயிக் அமிலத்தைப் பாஸ்வரஸ் பென்டா குளோ 
ரைடுடன் காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்தினல் பென்சோயில் 
குளோரைடு உண்டாகிறது. 

C,.H;COOH+PCI, —> C,H,COCI+HCI+ POCI, 
பென்சோயில் 
குளோரைடு 

இது நிறமற்ற திரவமாகும். காற்றில் புகையும் தன்மை 
யுடையது. காரமான மணத்தை உடையது. கொதிநிலை 1960, 
நீரில் கரையாது. பண்புகளில் அசெட்டைல் குளோரைடை 
ஒத்திருக்கின்றது. நீரால் சிதைக்கப்பட்டுப் பென்சோயிக் அமில 
மாக மாறுகின்றது. 

C,H,COCI+ H,O —> C,H,COOH+HCI 

ஆல்கஹால்களுூடன் சேர்ந்து எஸ்டர்களை உண்டாக்கு 
கின்றது. 

C.H,COCI+HOC,H, —> C,H,COOC,H, + HCl 
எத்தில் பென் 

சோயேட்டு 

அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து பென்சமைடைத் தருகின்றது. 

வேலே அரா, 5” C,H,CONH,+HCI 
பென்சமைடு
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காரத்தின் முன்னிலையில் அமீன்கள், பீனால்கள் ஆகிய 

வற்றுடன்' கிரியை புரிந்து பென்சோயில் வழிச் சேர்மங்களை த் 

தருகின்றது (ஷாட்டன் - பாமன் கிரியை). 

C,H,CO| CI+H |OC,H, —> C,H,COOC,H,+HCl 
பினல் பென்சோயேட்டு 

  

  

    C,H,CO} Cl+H |HN.C,H, —> C,H;.CO.NH.C,H, 
an பென்சனிலைடு 

+HCl 

பென்சீனுடன் நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடின் முன் 

விலையில் பென்சோ பீனோன் உண்டாகிறது. 

C,H;| H+Cl |CO.C,H; —->_C,H,.CO.C,H;+HCl 
‘ பென்சோபீஜேன்   

  

அமீன்கள், ீனால்கள் ஆகியவற்றில் பென்சோயில் 

மூலத்தைப் புகுத்துவதற்கும், கூட்டத்தைக் கலைக்கப் பயன்படும் 

கண்ணீர்ப் புகையைத் தயாரிப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. 

பென்சோயிக் அன்ஹைடிரய்டு 

பென்சோயில் குளோரைடைச் சோடியம் பென்சோயேட் 

டுடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H,COCI+Na00C.C,H, —> (C,H,CO),0+ NaCl 
பென்சோயிக் 

அன்ஹைடிரய்டு 

நிறமற்ற படிகவடிவமான பொருளாகும், உருகுநிலை 42°C. 

அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டைப் பண்புகளில் ஓத்திருந்தாலும் 

அதனைவிட வீரியக் குறைவானது. மிக மெதுவாக நீரால் 
சிதைக்கப்படுகிறது. 

பென் ௪மைடு 

பென்சோயில் குளோரைடை அடர் அம்மோனியா கரைச 

லுடன் கிரியை புரியச் செய்தால் பென்சமைடு உண்டாகிறது, 

C,H,COCI+2NH,; —> C,H,CONH,+NH,Cl 

படிக வடிவமான திடப்பொருளாகும். குளிர்ந்த நீரில் கரை 

யாது, சுடு நீரில்கரையும் தன்மையுடையது. உருகுநிலை 130°C.
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பண்புகளில் அசெட்டமைடை ஒஓத்திருக்கின்றது. நீர்த்த அமிலம் 
அல்லது காரத்துடன் சேர்த்துச் சிதைத்தால் பென்சோயிக் 
அமிலம் உண்டாகிறது. 

c.H,co|NH, +H}{OH —> C,H,COOH+NH,% 
பென்சோயிக் 

அமிலம் 

பாஸ்வரஸ் பென்டாக்சைடுடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினால் 
பென்சோ நைட்ரைல் உண்டாகிறது. ‘ 

C,.H,CONH, —> C,H,CN+H.,O 

பினைல் சயனைடு (பென்சே௱£ நைட்ரைல்) 

பென்சமைடைப் பாஸ்வரஸ் பென்டாக்சைடுடன் சேர்த்துச் 
சூடுபடுத்துவதன் மூலம் இதனைத் தயாரிக்கலாம். 

C,H;,CONH, —> C,H,CN+H.O 

சோடியம் பென்சீன் சல்போனேட்டைச் சோடியம் சயனை 
டுடன் சேர்த்து உருக்குவதன் மூலம், அல்லது பென்சீன் டை 
அசோனியம் குளோரைடைக் கியூப்ரஸ் சயனைடின் முன்னிலையில் 
பொட்டாசியம் சயனைடுடன் கிரியை புரியச் செய்வதன் மூலம் 
இதனைத் தயாரிக்கலாம் (சென்ட் மேயர் கிரியை). 

LT 

C.H,|SO,ONa+Nal CN —> C,H,CN+Na.+SO; 
பினைல் ae   

  

சயனைடு 

C,H,N,.CI+KCN —>» C,H;CN+N,.$+KCl 

நிறமற்ற திரவம். கொதிநிலை 1910. நீராற் சிதைவுறும் 
போது பென்சோயிக் அமிலமாக மாறிப் பின் பென்சைல் 
அமீனாகக் குறைக்கப் படுகின்றது. 

C,H,CN+2H,0 —> C,H,COOH+NH, 
C.H,CN+4H — > C,H,CH,NH, 

பென்சைல் அமீன் 

எத்தில் பென்சேயேட் 

பென்சோயிக் அமிலம், தனி ஆல்கஹால், 28% உலர்ந்த ஹைட் 
ரஜன் குளோரைடு ஆகியவை சேர்ந்த கலவையைச் சுமார் 8 மணி
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நேரத்திற்குச் சூடுபடுத்தினால் எத்தில் பென்சோயேட்டு உண்டா 
கிறது. 

  

C,H,CO} OH+H|OC,H; —>C,H;COOC,H,+H,0 
      

மிட்டாய் வாசனையுடன் கூடிய நிறமற்ற கனமான திரவ 

மாகும். கொதிநிலை 2/2£0. காரங்களுடன் சேர்த்துக் கொதிக்கச் 

செய்தால் அலிபேபேட்டிக் எஸ்டர்களைப் போலல்லாது மிக மெது 

வாகவே சிதைக்கப்படுகின்றது, 

பல முக்கியமான எண்ணெய்களில் அதன் மெத்தில் எஸ்ட 

ராகக் காணப்படுகின்றது. 

தொழில் முறையில் உலர்ந்த சோடியம் பீனேட்டைக் கார்பன் 

டை ஆக்சைடுடன் சுமார் 1900 வெப்பத்தில், சுமார் 6 முதல் 

7 வாயு மண்டல அழுத்தத்தில் சூடுபடுத்துவதன் மூலம் இதனைத் 

தயாரிக்கலாம் (கோல்பேயின் கிரியை), 

ONa co OR 

+ —— > 
் | ௯2௦௦1 

சோடியம் பீனேட் ஹைடிராக்ஸி 

சோடியம் பென்சோயேட் 

இதன் மூலம் உண்டாகும் சோடியம் சேலிசிலேட்டை நீரில் 
கரைத்துப் பின் இச்கரைசலுடன் நீர்த்த அமிலங்களைச் சேர்த் 
தால் தனிச் சேலிசிலிக் அமிலம் உண்டாகிறது, இதனைச் சுடு 

நீரிலிருந்து படிகமாக்க வேண்டும். 

பண்புகள் 

,பெனதிகம் 

நிறமற்ற படிகவடிவமான திடப்பொருளாகும். இது குளிர்ந்த 
நீரில் சிறிதளவு கரையும் தன்மைய்டையது, நீரில் அதிக அளவு 
கரையும் தன்மையுடையது. உருகுநிலை 7590. பதங்கமாகும் 
தன்மையுடையது. நீராவியில் ஆவியாகும் தன்மையுடையது,
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இரசாயனம் 

இஃது ஒரு பீனாலிக் அமிலமாகும். ீனால்கள், அமிலங்கள் 
ஆகியவற்றின் கிரியைககாத் தருகின்றது. சேரடியம் ஹைடி 
ராக்சைடுடன் பீனால் பிரிவிலுள்ள ஹைடிராக்சைல் மூலமும், 

அமீன் பிரிவிலுள்ள ஹைடிராக்சில் மூலமும் சோடியத்தால் 

இடப்பெயர்ச்சி யடைவதால் டை சோடியம் சேலிசிலேட்டு 
உண்டாகிறது. 

C,H,(OH)COOH+2Na0H — > C,H,.(ONa)COONa 
+2H,O 

சோடியம் கார்பனேட்டுடன் சேர்ந்து கார்பாக்கில் பிரிவி 

லுள்ள ஹைட்ரஜனை இடப்பெயர்ச்சி செய்து சோடியம் சேலி 

சிலேட்டைத் தருகின்றது. 

#C,H.(OH)COOH+ Na,CO, — > 2C,H;(OH)COONa 

+H,0+CO.4 

மெத்தில் ஆல்கஹாலோடு அடர்கந்தக அமிலத்தின் முன் 
னிலையில் சூடுபடுத்தினால் மெத்தில் சேலிசிலேட்டு உண்டாகிறது. 

C,H.(OH)COOH+ HOCH, —> C,H.(OH)COOCH; 
+H,O 

கடுகிலையிலுள்ள பெரிக்குளோரைடுக் கரைசலுடன் வயலட் 

நிறத்தைத் தருகின்றது. சோடா லைம், சோடாக் காரத்துடன் 

சூடுபடுத்தினால் பீனால் உண்டாகிறது, 

C;H,(OH)COONa+ NaOH —> C,H,OH+Na,CO, 
பீனால் 

அசெட்டைல் குளோரைடுடன் அசெட்டைல் சேலிசிலிக் 
அமிலம் அல்லது ஆஸ்ப்ரினை த் தருகின்றது. 

on Z™~. 0:00-CH; 
+ CICOCH3—> | + HCI 

௦௦: 3 COOH 

யாயன்கள் 

இது ஈச்சு நீக்கியாகவும், பூச்சிக் கொல்லியாகவும் பயன்படு 
கிறது. அசோ சாயங்கள், ஆஸ்ப்ரின், சேலால் மெத்தில் சேலிசி 
லேட்டு ஆகியவற்றைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது, சோடியம் 
சேலிசிலேட்டு வாதகோய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
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ப்தேலிக் அமிலம் 

தொழில் முறையில் காப்தலீன் ஆவியை 400₹0-500“0-இல் 

காற்றில் வெனேடியம் பென்டாக்சைடு கிரியா ஊக்கியின் முன் 

னிலையில் ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்வதன் முலம் $இதனை த் 

தயாரிக்கலாம். 

௦௦ 
CO 9 CO yo+200,+2H,0 

LY CO 

நாப்தலீன்- ப்தேலிக அன்ஹைடிரய்டு 

இதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டைக் 

கொதிக்கும் நீருடன் சேர்த்தால் ப்தேலிக் அமிலம் உண்டா 

கிறது. 
இது நிறமற்ற படிகவடிவமுள்ள பொருள். குளிர்ந்த நீரில் 

சிறிதளவு கரையும் தன்மை உடையது. சுடு நீரில் அதிக 

அளவு கரையும் தன்மையுடையது. உருகுநிலை 981”. இரண்டு 

கார்பக்சிலிக் மூலங்களைக் கொண்ட அமிலங்களின் எல்லாக் 

கிரியைகளையும் தருகின்றது. இதன் உருகு நிலைக்கு இதனைச் 

- சூடுபடுத்தினால் ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டு உண்டாகிறது. 

௦௦ 
ச் COOH _> » Cr >O+H,O0 

SS COOH co 

Carer wb, சோடாக் காரத்துடன் சூடுபடுத்தினல் பென் 

சீன் உண்டாகிறது. 

000105 | 
C,H. 4 9NaQH->C,H, + NazCOs 

‘COONa 
ப்தேலிக் அமிலமானது பென்சோயிக் அமிலம், ப்தேலிக் 

அன்ஹைடிரய்டு ஆகியவை தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டு 
நாப்தலீனை ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்தால் உண்டாகும் 

இந்தச் சேர்மத்தை நீருடன் சேர்த்துக் கொதிக்கச் செய்தால் 

ப்தேலிக் அமிலம் உண்டாகிறது, 

ps. ௦000-1 
O + C,H,OH—> CoH, 

~ CH. 
co COOH
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அதிக அளவு ஆல்கஹாலுடன் இவ்வமில எஸ்டரானது 
சாதாரண எஸ்டரைத்:! தருகின்றது. இவ்வெஸ்டரானது பாஸ் 

வரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்த்து ப்தேலைல் குளோ 
ரைடைத் தருகின்றது. 

co ௦௦௦ 
ளி “0100-5 ௦4 4 20015 

௦௦” ௦௦0) 
ப்ேதலிக அன்ஹைடிரய்டு ப்தேலைல் 

குளோரைடு 

உலர்ந்த அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து ப்தேலிமைடைத் 
தருகின்றது. 

co co 
7 டட 

C,H, O + NH3;-> C,H. பு புட 
\ 7 Mas 2 co ௦௦ 

பீனுல் ப்தேலினைத் தயாரிக்கவும், செயற்கைப் பிசின்கள், 
பிளாஸ்டிக்குகள் ஆகியவை தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது. 

ப்தேலிமைடு 

உலர்ந்த அம்மோனியாவை அதிக அழுத்தத்தில் சுமார் 
200”0-க்குச் சூடுபடுத்தப்பட்ட ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டின் மீது 
செலுத்தினால் ப்தேலிமைடு உண்டாகிறது. 

௦௦ ~ CQ 
% 3 CI O+NH; —> f NH+H.0 
சீ ZA சீ ௦௦ co 

இது படிக வடிவமுள்ளது. நீரில் கரையாது. உருகு 
நிலை 3280. இது வீரியமற்ற அமிலம். ஆல்கஹாலில் கரைக்கப் 
பட்ட பொட்டாஸ் காரத்துடன் பொட்டாசியம் ப்தேேலிமைடை 
உண்டாக்குகிறது. 

2.௦ ஆடி 
| _>NH+KOH —> | >NK+H,O 

௨௨௦௦ ௨௦௦
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இஃது அலிபேட்டிக் ஓரிணை அமீன்கள் ஆன்த்ரானிலிக் 

அமிலம் ஆகியவை தயாரிக்கப் பயன் படுகிறது. 

பினுல் ப்தேலீன் 

பீனால் 

A> on C,Hz— C= OH 

| | — ர் - 
oc =O (Yor oC. 

௦ 

ப்தேலிக அன்ஹைடிரய்டு டீனால் ப்தேலீன் 

இஃது ஒரு படிக வடிவமுள்ள பொருள். நீரில் கரையாது. 

ஆல்கஹாலில் கரைகிறது. காரத்திற்கெதிராக அமிலத்தைத் 

தரம் பார்த்தலில் நிறம் காட்டியாகப் பயன்படுகிறது. மலம் 

இளக்கியாகவும் பயன்படுகிறது.



32. tt SwaT (Naphthalene) 

கரித்தாரைக் காய்ச்சி வடிக்கும்போது கிடைக்கும் நடுத்தரச் 
செறிவு எண்ணெயில் இது பீனாலோடு சேர்ந்து காணப்படு 
கின்றது. இதனைக் குளிரச் செய்தால் அசுத்தங்கள் நிறைந்த 

நாப்சுலீனுனது படிகமாக வெளிவருகிறது. இதனைக் கழுவி 
முதலில் சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுக் கரைசலைச் சேர்ப்பதன் 

மூலம் பீனாலை அகற்றிப் பின் சிறிதளவு அடர்கந்தக அமிலத்தைச் 

சேர்ப்பதன் மூலம் பிற அசுத்தங்கள் அனைத்தையும் அவற்றின் 
கரையும் உப்புகளாக மாற்றி நீக்கவேண்டும். கடைசியாகப் 
பதங்கமாதல் முறையில் இதனைத் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். 

பண்புகள் 

Guar Haid 

act ei morer, Liotuerlitjarer sb, Shed snruTr sgh, 
அங்ககக் கரைப்பான்க௧களில் கரைவதுமான படிகங்களையுடையது. 

உருகுநிலை 800. இலேசாகக் சூடுபடுத்தினால் பதங்கமாகிறது. 

இரசாயனம் 

இரசாயனப் பண்புகளில் பென்சீனை ஓத்திருக்கின்றது. 
இதில் இரண்டு பென்சீன் வளையங்கள் புணர்ச்சி யடைந்திருக்கும். 

இதில் ஒரு வளையத்தைச் சேர்க்கையினால் பூரிதமடையச் 

செய்தால் அல்லது ஆக்ஸிஜன் ஏற்றத்தின் மூலம் அழித்தால், 
இரண்டாவது வளையம் பென்சீனைப் போல் நிலையுள்ளதாக மாறி 
விடுகின்றது, 

1. சோடியம் ஆல்கஹால் ஆகியவற்றோடு சேர்த்துக் குறைத் 
தால் டை ஹேட்ரோ நாப்தலீன் உண்டாகிறது, 

C,,H,+H, —> டே 

.நிக்கலின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனோடு சேர்த்துக் குறைத் 
தால் டெட்ரா ஹைட்ரோ நாப்தலீன் உண்டாகிறது (டெட்ரலீன்).
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அதன்பின் -டெக்காஹைட்ரோ காப்தலீன் உண்டாகிறது 
(டெக்காலின்). 

Cy oH, +2H, -_> Cc, oH, 2 +8H, — Cy oHy 8 

டெட்ராலின் டெக்காலின் 

௮. குளோரின், புரோமின் ஆகியவற்றோடு பென்சீளைப் 
போன்று பதிலீட்டு அல்லது சேர்க்கைச் சேர்மங்களைத் 5G 
கின்றது. இரும்பின் முன்னிலையில் குளோரினோடு கிரியை 
புரிந்து குளோரோ நாப்தலீளைத் தருகின்றது. 

  

சோதனைச் சாலை வெப்பத்தில் கிரியா ஊக்கியின் உதவி 
யின்றிக் குளோரினேடு சேர்க்கைக் கிரியைகளில் ஈடுபட்டு நாப்த 
லீன்டை குளோரைடைத் தருகின்றது. இஃது ஒரு ஹைட்ரஜன் 

குளோரைடு மூலக்கூற்றினை இழந்து ௨-குளோரோ காப்தலீளைத் 

தருகின்றது. 

ல. அடர் நைட்ரிக் அமிலம், கந்தக அமிலக் கலவையுடன் 
இது கைட்ரோ நாப்தலீனைத் தருகின்றது. 

ட் 
4, கந்தக அமிலத்துடன் கிமியை 

NO, 

அடர்கந்தக அமிலத்துடன் 40°C வெப்பத்தில் நாப்தலீன் 
௨-சல்பானிக் அமிலத்தை உண்டாக்குகின்றது. இதே கிரியை 

20-A
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160“0- க்கு மேலே நிகழச் செய்தால் காப்தலீன் B-saduT ahs 

அமிலம் உண்டாகிறது. 

C+ 

டர் கக் wees ] 

= 7 ச 

நாப்தலீன் நாப்தலீன் ௪6 சல்பானிக 

அமிலம் 

அடர் கந்தக என 15 Oo: 

\60°s- 

நாப்தலீன் நாப்தலின் 2B சல்பானிக 
அமிலம் 

ல. ஹைட்ரஜனுடன் கிரியை 

நிக்கலின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனோடு கிரியை புரிந்து 

டெட்ராலினைத் தருகின்றது. 

ணக ஊக்கி 

நாப்தலின் 
ன்னை 

2 1 பூ, 

H ௮. (J) +9" te CLO, 
oo, HoH H, 

நாப்தலின் .டெக்காலின் 

டெட்ராலினும், டெக்காலினும் சிறந்த கரைப்பான்களாகப் 
பயன்படுகின்றன.
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ஆக்ஸிகரணம் 

" வேனேடியம் பென்டாக்சைடு கிரியா ஊக்கியின் முன் 
னிலையில் காற்றுடன் ப்தேலிக் அமிலத்தைச் தருகின்றது. 

ஆக்ஸிகரணம COOH 

= COOH 

பிக்ரிக் அமிலத்துடன் மஞ்கள் நிறப் பிக்ரேட்டைத் தரு 

கின்றது, நாப்தலீன் ஆனது பூச்சிக் கொல்லியாகப் பயன்படு 
கிறது. டெட்ராலின், டெக்காலின் போன்ற கரைப்பான்களைத் 

குயாரிக்கவும், சாயங்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது. 

ப்தேலிக் அமிலம் அல்லதா பென்சின் ஆம்த்தே£ டை. காம்பாக் 

ave ds அமிலம் 

மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இச்சேர்மானது நாப்கலீனை 

மெர்க்கியூரிக் சல்பேட்டு வினவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் 

ஆக்ஸிகரணம் அடையச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

இவ்வாக்ஸிகரணத்தை உண்டாக்கும் ஆக்ஸிகரணியாகம் 

புகையும் கந்தகாமிலம் செயல் புரிகிறது. 

ஆக்ஸிகரணம் COOH 

' - 
புகையும் COOH 

கந்தகாமிலம் 

தற்காலத்தில் இவ்வாக்ஸிகரணமானது நாப்தலீன் ஆவி 

யையும் காற்றையும் வெனேடியம் பென்டாக்சைடு வினைவேக 

மாற்றியின் முன்னிலையில் சுமார் 4000-6000 வெப்பத்தில் 
௫. 

ரகக மாற்றி SS ஞூ 
400₹௪-500₹௪ ப்தேலிக அன்ஹைடிரய்டு 

இந்த ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டை ட்தேலிக் அமிலமாக 
மாற்றுவது சாத்யமாகும்.
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இஃது அதிக அளவு உருகு நிலையைக் கொண்டுள்ள நிறமற்ற 

திடப்பொருளாகும். இதனைச் சூடுபடுத்திவலை் அன்ஹைடிரய் 
டாக மாறுகிறது. 

4 ~ COOH co. 

\ COOH O+H,0 co” 

குளிர்ந்த சீரில் சிறிதளவு கரையும் தன்மையுடையது. 

சூடான நீரில் சற்று அதிக அளவு கரைகிறது. டைகார்பாக் 
ஸலிக் அமிலங்களின் எல்லாக் குணங்களையும் உடையதாக இருக் 
கின்றது. சுண்ணாம்புக் கல்லுடன் சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினல் 
பென்சீன் உண்டாகிறது. 

COOH ‘sons 

| ] + 2CaCO3 

COOH cao 
ப்தேலிக அமிலம் பென்சீன்" 

யப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டு 

இதனைத் தயாரிக்கும் முறை ஏற்கெனவே ப்தேலிக் 
அமிலத்தின் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இஃது ஒரு நிறமத்த 
திடப்பொருளாகும். இது நீருடன் சேர்ந்து எளிதில் ப்தேலிக் 
அமிலமாக மாறுகிறது, 

௦௦ COOH 
>O+ H-OH—> 

லே COOH 

அதிக அழுத்தத்தில் உலர்ந்த அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து 
ப்தேலிமைடைத் தருகின்றது. 

“Sco co 
O+H,|NH —> NH +20 ( [2-3] (அஷ 2 

ப்தேலிக அன்ஹைடிராய்டு ப்தேலிமைடு 

ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டை அடர் கந்தகாமிலத்தின் முன் 

விலையில் பீனுலோடு கிரியை புரியச் செய்தால் பீனால் ப்தேவின்
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உண்டாகிறது. இச் சேர்மத்திலிருந்து பல சாயங்கள் தயாரிக்கப் 

படுகின்றன. 

ப்தேலிமைட 

ப்தேலிக் அன்ஹைடிரய்டை உலர்ந்த அம்மோனியாவுடன் 

அதிக அழுத்தத்தில் சூடுபடுத்தினல் ப்தேலிமைடு உண்டா 

கிறது. 

0௦. ௦௦ 
Cr வடி > CT > NK +H2Q 

co co 

ப்தேலிமைடு பொட்டாசியம் ப்தேலிமைடு 

இக்கிரியையைப் பயன்படுத்தியே கேப்ரியல் முறையில் 

அமீன்களும், அமினோ அமீன்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

21



பின்னல் சேர்க்கப்பட்டவை 
(புதிய பாடத்திட்டத்தின் படி) 

அமீஜே அமிலங்கள் (கரர்௦ ௦106) 

பொதுவாகத் தயாரிக்கும் முறைகள் 

1. ஹேலோஜன் பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமிலங்களிலிருந்து 
தயாரித்தல்-- இவ்வமிலங்களை அம்மோனியா வாயுவுடன் வின் 
புரியச் செய்தல்: 

NH; 9-ஆம் நிலை 
CH,C:COOK ——~> CH,(NH.)COOH —————__-» 

அமீனே அசெட்டிக் வினைகள் 
அமிலம் 

NH(CH,COOH), + N(CH,COOH), 
ஈரிணை அமீனோ முவ்விணை 

அமிலம் HEC ES அமிலம் 

2. ஆல்டிஹைடுகள், கீட்டோன்கள் ஆகியவற்றின் ஆக்சைம் 
களைக் குறைத்தலுக்கு உட்படுத்துதல். 

CH3-C — > CH-C குறைத்தல் 

COOH ௦௦௦ பு 
பைகுவிக் அமிலம் பைகுனக் அமிதைகிள் பகம் 

ஆக்சைம் TEED 

CH3-CH(NH2) COOH 
66 அமி புஏராபியூனிக 

bod
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8. ஸ்ட்ரெக்கம் முறை: ஆல்டிஹைடுகள்-- கீட்டோன்கள் 

ஆகியவற்றில் ஆரம்பித்து அமீனோே அமிலங்கள் பின்வருமாறு 

தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

பெ 42 
NH 

CH-CH=O HON, cH. CHC ஆ ட்ட 
வே CN 

அசசட்டால் XK Hho 

டிஹைழன் சூத்தில் சமணடு 
சயகனவ்தடரிள் 

NH2 HOH 

COOH 

௦0 அமி புரோசியூனிக அமிலம் 

பொதுவான பண்புகள் 

Guar fsb 

பெரும்பாலான அமீனோ அமிலங்கள் படிக வடிவமுள்ளவை 
யாயும், அதிக அளவு உருகுநிலையை உடையனவாயும், இனிமை 
யான சுவையை உடையனவாயும் காணப்படுகின்றன. எளிய 

அமிலங்கள் நீரில் கரைவனவாயும், பிற அமிலங்கள் நீரில் அந்த 

அளவிற்குக் கரையாதனவாயும் இருக்கின்றன. இவை நீரிலும் 
ஆல்கஹாலிலும் கரைவதில்லை. கிளய்சீனைத் தவிரப் பிற 
அமிலங்கள் ஒளி சுழற்றும் தன்மை உடையன. பிற அமிலங்கள் 

ஒளியை இடப் பக்கமாகச் சுழற்றும் தன்மை உடையனவாகவும் 

காணப்படுகின்றன. பெரிக் குளோரைடுக் கரைசலுடன் ஆழ்ந்த 
சிவப்பு நிறத்தை உண்டாக்குகின்றன. 

இரசசயனம் 

1. COOH பிரிவு இருப்பதன் காரணமாக அமிலத் தன்மை 
உடையனவாகவும், காரத் தன்மை வாய்ந்த அமீனே பிரிவின் 

காரணமாக அவை லிட்மஸ் காகிதத்துடன் நடுநிலைத் தன்மை 
உடையனவாகவும் இருக்கின்றன. 

2. காரங்களுடன் உப்புகள் உண்டாக்குகின் றன. 
  

CH,(NH,)COOH | H+-HO|K —> 

CH,-(NH;).COOKH,O 
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9. தாமிரக் கார்பனேட்டுடன் தாமிர உப்புகளை உண்டாக்கு 

கின்றன. 

2CH,(NH,)COOH+CuCO, —-> (NH,.CH,COO).Cu 
கிளய்சீன் ் 

௩00,419 

4. சோடா-சுண்ணாம்போடு சேர்த்துச் சூடுபடுத்தினால் 

இவை அமீன்களாகச் சிதைக்கப்படுகின் றன. 

சோடா - 
CH,.NH,.COOH ட பே. மு, 0074 

சுண்ணாம்பு மெத்தில் 
A அமீன் 

அமீமே பிரிவின் கிரியைகள் 

1. அமிலங்களுடன் உப்பு உண்டாதல் 

CH.(NH,)COOH+HCIl —> CH,(NH,.HCI)COOH 
கிளய்சீன் ஹைட்ரோ 

குளோரைடு 

2. நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் கிரியை 

xl —CH,COOH —> CH,—OHCOOH+N,4+H20 
Oo IN HO 

கிளய்சீன் 

8. அசெட்டைல் குணேரைடுஉண் அமீனே யபிரிவிலுன்ள 

11- அணுவை அசைல் பிரிவால் இடப்பெயர்ச்சி செய்தல் 

CH..(NH,)COOH+RCOCI] —> 
CH,.(NH.COR)COOH+HC1 

CH,(NH,)COOH+ CH,COCIl —> 
CH,(NHCOCH;)COOH+HCI 

அசெட்டைல் Hor uw sir 

4. ஆல்கைல் ஏற்றம் 

ஆல்கைல் ஹேலைடுகளஞடன் 17, அணுக்கள் ஆல்கைல் 

பிரிவால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன. 

CH,l 
H,N—CH,—COOH ——-> CH,.NH.CH,COOH 

கிளய்சீன் மெத்தில் கிளய்சீன் 
ஏ பொ 

(CH;)2.NCH,COOH 
டை மெத்தில் கிளய்சீன்
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கிளய்சீள் 

(அமீஜனே அசெட்டி.க் அமிலம் - கிளைக்கால்) 

CH,(NH,)COOH: அமீஜே அமீன்களில் மிக எளிமை 

யானது. புரோட்டீன்களிலும், மிருகங்களின் கழிவுகளிலும் இது 

காணப்படுகின்றது. 

தயாறிக்காம் முறைகள் 

குளு” அல்லது ஜெலாட்டினை நீர்த்த அமிலம் அல்லது 

காரத்துடன் வினைப்படச் செய்தல் மூலம் இதனைத் தயா 

ரிக்கலாம். இதன் காரணமாக இது கிக£க்கோகால் என்றும் 

அழைக்கப்படுகிறது. 

குளோரோ அசெட்டிக் அமிலத்தை அடர் அம்மோனியம் 

ஹைடிராக்சைடுக் கரைசலுடன் வினைபுரியச் செய்தல் மூலம் 

கிளய்சீனை எளிதில் தயாரிக்கலாம். 

CH,CI.COOH+2NH; ——> CH.-NH,-COOH+NH,Cl 

கேப்ரியலின் ப் கலிமைடுக் கிரியையைப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் கிளய்சீனைத் தூய்மையாகத் தயாரிக்கலாம். இதில் 

ப்தேலிமைடானது ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாஸ் 

காரத்துடன் விளைப்படுவதால் பொட்டாசியம் ப்தேலிமைடாக 

மாற்றப்படுகின்றது. இதனைக் குளோரோ அசெட்டிக் அமிலத் 

தோடு சேர்த்துச் சூடுபடுத்தி, இதன் மூலம் உண்டாகும் விளை 

பொருளை 20% நீர்த்த ஷைடிரோ சூளோரிக் அமிலத்தோடும் 

அதிக அழுத்தத்திலும் எரிகாரத்தோடு சேர்த்துச் சூடு 
படுத்தினால் கிளய்சினும், ப்தேலிக் அமிலமும் உண்டாகின்றன. 

co ் டீ 

6] > nk + cl} checoon கட்க 
co 

வ CH cs 20௦௦0 

Hel _. an + CH (NH ) 

நீராழ்பகுத்கல் coon | கம்சன் 
ப்கககை அமிலம் 

பண்புகள் 

Guar Haw 

வெண்ணிறப் படிகங்களாகக் காணப்படுகின்றது. நீரில் 
கரைகிறது. ஆல்கஹாலிலும் ஈதரிலும் கரைவதில்லை, இனிமை
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யான சுவையை உடையது. பெபரிக் குளோரைடுடன் சிவப்பு 

நிறத்தை உண்டாக்குகிறது. 

வேதிப் பண்டுகள் 

பொதுவான குணங்கள் அனைத்தையும் கொண்டிருக்கின்றன. 

பயன்கள் 

போட்டோ தொழிலுக்கும், மருந்தாகவும், பிசின்கள், வார் 
னிஸ்கள் தயாரிப்பதற்கும் பயன் படுகிறது. 

அலனீள் 
கயாரிக்கும் முறை 

1. கேப்ரியலின் ப்தேலிமைடு முறை: 

பெடி Gis 

Or >... + ris COgCaHy ——> Oo ட ௦09 மேத 
co co 

ny 

COOH பூ (மட் 021 

€H.,-CH CNH2) COOH + 

க NH: CH: *COgN@ 

வத 

௮. ஸ்ட்ரெக்கரிண் முறை: சயனோ ஹைட்ரினை அடர் ௮ம் 
மோனியாவுடன் சேர்த்து வினைபுரியச் செய்து இதன் மூலம் 

உண்டாகும் அமீனே நைட்ரைலை நீர்த்த அமிலங்களால் நீராற் 
பகுக்கவேண்டும். 

ck NH 

Ae cHgscnG ஆ N 
CH CHO 

“en 
  

CHs5-CH—NH2—COOH 

ல. மெலோனிக் எஸ்டம் முறை: 

அமிலங்கள் தயாரிக்க உதவுகிறது. 

CsH,ONa KOH 
ட. 

HCl 

இது ஈ-ஹேலோஜஜே 

CH,(CO,C,H,),             
  

A 
R.CH(COOH), —-> RCBr(COOH), ——> 

NH 
RCHBr COOH ——-> RCH(NH,)COOH
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விட்டமின்கள் (718116) 

"ஆக்ஸிஜன், நீர், புரோட்டீன்கள், கொழுப்புகள், கார்போ 
ஹைடிரேட்டுகள், சிலவகை அனங்கக உப்புகள் இவை தவிர 
வேறுசில உணவுப் பொருள்களும் பிராணிகள், மக்கள் ஆகிய 

வர்களின் வளர்ச்சிக்கும், உடல் நலத்திற்கும் இன்றியமை 

யாதனவாய் இருக்கின்றன. இவ்வகைப் பொருள்கள் துணை 

உணவுப் பொருள்கள் அல்லது விட்டமின்கள் என அழைக்கப் 
படுகின்றன. இவை மிகச் சிறிய அளவிலேயே தேவைப்படு 
கின்றன. 

இவை கொழுப்பில் கரைவன, நீரில் கரைவன என இரண்டு 

வகையாகப் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இயற்கையில் கிடைக்கும் 

பொருள்களுடன் இவ் விட்டமின்கள் நெருங்கிய தொடர் 
புடையனவாய்ப் காணப்படுகின்றன. விட்டமின்கள் &,, கட விட்ட 

மின்கள் 6, ட ஆகியவை இஉ்வகையைச் சேர்ந்தவையாகும். வேதி 
அமைப்புகளை எடுத்துக் கொண்டால் இவை எவ்வித ஒற்றுமை 
யையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்றே கூறவேண்டும். வேதி 

வினைகளை எடுத்துக் கொண்டால் நீரில் கரையும். விட்டமின்கள் 

பலபொதுவான குணங்ககா உடையனவாய்க் காணப்படுகின்றன. 

முக்கியமாக இவை அனைத்தும் மீளும் தன்மையுடைய ஆக்ஸி 
கரணம், ஒடுக்கம் ஆகிய செயல் முறைகளில் ஈடுபடுகின்றன. 

இவ்விதமாக இவை பல உடன் உண்டாகும் என்சைம்களின் 

(0௦25) பகுதிகளாகக் காணப்படுகின்றன. 

உதாரணமாகக் கோ என்சைம் ]-இலும் (டை பாஸ்பேர 

பிரிடீன் நியூகிளியோடைட்டு -0119), கோ என்சைம் IT - இலும் 

(டிரய் பாஸ்போ பிரிடீன் நியூகிளியோடைபட்டு -774) நிக்கோடின 
மைடு காணப்படுகின்றது. பாஸ்போரில் ஏற்றமடைந்த பிரிடாக் 

சில் ஆனது 'டிரான்சாமினசஸ் ? (178881018868)- இன் கோ 
என்சைமாக விளங்குகிறது. கோ என்சைம் &-யில் பேன் தயானிக் 
அமிலம் காணப்படுகின்றது. 

£ விட்டமின் வகைகள் 'பெரி பெரி ? என்ற ஒரு வகையான 
வரதம் போன்றவற்றைக் குணப்படுத்தத் தேவையானவையாக 
இருக்கின்றன. இவை அரிசித் தவிட்டிலும், ஈஸ்டிலும், முட்டை 
களிலும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. 

விட்டமின் & ஆனது பிராணிகளின் வளர்ச்சிக் னத க்கு உதவுகிறது. வியா திகளைத் தாங்கிக் கொள்வதற்கான edgar: Bares கின்றது. விட்டமின் & குறைவானது மாலைக் கண்ணிற்குக்
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காரணமாக இருக்கின்றது, இக்குறைவானது நிவர்த்தி செய்யப் 
படாவிட்டால் *கார்னியா” கடினமானதாகிச் சீரேரப்தேல்மியா 
என்ற வியாதியை உண்டாக்குகின்றது. விட்டமின் க் ஆனது 
எஸ்டர்களிலும், மீனின் ஈரலிலும், இரத்தத்திலும் அதிக அளவில் 
காணப்படுகின்றது. முதலில் மஞ்சள் நிறத் திரவமாசவும், 
பின்னர்த் திடப்பொருள் நிலையிலும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

விட்டமின் 9, (ரிபோபிலேவின்) ரில் கரையும் தன்மை 
உடையது. இது மனிதனின் வளர்ச்சிக்கும், உடல் நலத்திற்கும் 
இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது. ஈஸ்ட், பச்சைக் காய் 
கறிகள், பால், கறி மூதலியனவற்றில் இஃது அதிக அளவில் 
காணப்படுகின்றது. இது பாலில் அதிக அளவில் காணப் 
படுவதால் இவ் விட்டமின் 5,-ஆனது லேக்டோ பிலேவின் 
எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. 

இஃது ஒரு மஞ்சள் நிறத் தூளாகும். £ரிலும், ஆல்கஹாலிலும் 
இது கரையும் தன்மை உடையது. குளோரோபார்ம் போன்ற 
பிற அங்ககக் கரைப்பான்களில் இஃது எளிதில் கரைகின்றது. 

விட்டமின் *C’ அல்லது 1,- அஸ்கார்பிக் அமிலமானது 
மோனே சேக்கரைடுகளை ஒத்ததாகும், கடலில் இருப்பவர். 
களூக்குச் சாதாரணமாக வரும் வியாதியான ஸ்கர்வியைக் குணப் 
படுத்த ஆரஞ்சுப் பழங்களும் எலுமிச்சம் பழங்களும் பயன்படு 
கின்றன. ஸ்கர்வி விட்டமின் (0 குறைவாலேயே உண்டாகிறது. 
இதை முட்டைக்கோஸ், பாப்ரிகா போன்றவற்றிலிருந்து தயா ரிக்கிறார்கள். இஃது ஒரு நிறைவுறுச் சேர்மத்தைப் போன்றது; சிறந்த குறைப்பானகும். பில் ஹைட்ரசோனையும், பெரிக் 
குளோரைடுடன் வயலட் நிறத்தையும் உண்டாக்குகின்றது. 

விட்டமின் ற.ஆனது எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கு அத்யா வசியமானதாக இருக்கின்றது. இது கால்ஸியம், பாஸ்வரம் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. இது (சொலஸ்ட்ரால்' என்ற சேர்மத்திலிருக்து தயாரிக்கப்படுவதாகக் கருதப்பட்டது. பின்னர்க் கொலஸ்ட்ராலிலுள்ள தும், கொலஸ்ட்ராலைவிட அதிக அபூரித நிலையிலுள்ளதுமான ஒன்றே அச்சேர்மத்தின் வீரியத் திற்குக் காரணமாக இருக்கிறது என்று நிருபிக்கப்பட்டது. இஃது எர்கோஸ்ட்ரால் என்றும், விட்டமின் ற என்றும் அழைக்கப் பட்டது. பின்னர்க் கால்ஸிபெரால் என்றும், விட்டமின் ற, என்றும் அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் இத விட்டமின் ற, என்றும், எர்ோகோ கால்ஸிபெரால் என்றும் அழைத்தனர்.



பின்னால் சேர்க்கப்பட்டவை -: 388 

எர்கோஸ்ட்ரால் புற ஊதாக் கதிர்களால் தாக்கப்படும் 

போது பின்வரும் மாறுதலுக்கு உட்படுகின்றது. 

hy hy 
எர்கோஸ்ட்ரால் - 4 லூமிஸ்ட்ரால் ---4 டேக்கிஸ்ட் 

hy» hy 
ரால் ---௮ எர்கோ கால்ஸிபெரால் --- சூப்பர் ஸ்ட்ரால் 

1-ம் 17-ம். 

7-டி ஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ராலைப் புற ஊதாக் கதிர்களால் 

தாக்கினால் விட்டமின் ),-வைப் போன்ற ஒன்று உண்டாகிறது. 

இதனை 2:சடை நைட்ரோ பென்சோயேட்டாகத் தயாரிக்கலாம். 

இப் புதிய விட்டமின் )-யோடு கொலலஸ்ட்ராலைப் பக்கத்தில் 
இணைத்தால் உண்டாகும் புதிய சேர்மம் விட்டமின் 19, ஆகும். 

இவ் விட்டமின மீனெண்ணெயிலிருந்தும் தயாரிக்கலாம் 

(உ-ம்.): ஹேலிபட் என்ற மீன். வேதிக்குழு இவ்விட்டமினுக்குக் 

கோல் கால்ஸிபெரால் என்ற பெயரைக் கொடுத்திருக்கின்றது. 

99:29 டை ஹைட்ரோ எர்கோஸ்ட்ராலைப் புற ஊதாக் கதிர் 

களால் தாக்கினால் உண்டாகும் புதிய சேர்மத்திற்கு விட்டமின் 

ற. எனப் பெயர். 

ஆள்டிபயாட்டிக்குகள் (காபர்01௦1108) 

கண்ணுக்குப் புலனகாத பல நுண்ணிய ஜீவராசிகள் 

தங்களுக்குள்ளேயே பல புதிய வேதிப் பொருள்கக உண்டாக் 
கும் தன்மை உடையனவாக இருக்கின்றன. இப் புதிய 

பொருள்கள் வெளிவிடப் படும்பொழுது அவை பிற ஜீவராசி 

களின் வளர்ச்சியைத் தடை செய்கின்றன அல்லது அவற்றின் 

வளர்ச்சியில் குறுக்கிடுகின்றன. இவ்வகை ஆன்டிபயாட்டிக்குகள் 

மிகக் குறைந்த அளவிலேயே இருக்கவேண்டும். குறைந்த 

அளவில் இருந்தால்தான் பிற ஜீவராசிகளின் வளர்ச்சியைத் 
தடை செய்வது சாத்யமாகிறது. 

7929-ஆம் ஆண்டு பிலிமிங் என்பவர் *பெனிசீலியம்” என்ற 
ஒரு வகைக் காளான் சில பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியைத் 

தடை செய்கின்றது எனக் கண்டறிந்தார். பின்னர்ப் பல 
விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சியின் பயனாக வீரியமிக்க பெனிசிலீன் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆராய்ச்சிகளின் பயனாகப் பலவகை 

ஆன்டிபயாட்டிக்குகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
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பெனிசிலீன்௧கள் அளைத்தும் வீரியமிக்க மோனோ கார் 
பாக்சலிக் அமிலங்களாகும். இவை உப்புகளை உண்டாக்கு 
கின்றன. இப் பெனிசிலீன்௧கள் சூடான நீர்த்த அமிலங்களால் 
கீராற் பகுக்கப்படுகின்றன., இப்பொழுது ஒரு கார்பன் அணு 
வானது கார்பன் டை. ஆக்ஸைடாக நீக்கப்படுகிறது. இதனுடன் 
சம அளவில் இரண்டு வீளை பொருள்கள் உண்டாகின்றன. ஒன்று 
பெனிசில் அமீன் என்ற அமீனும், மற்றொன்று பெனிசிலால் 
டி ஹைடு என்ற ஆல்டிஹைடுமாகும், எல்லாப் பெனிசிலீன்களும் 
ஒரே மாதிரியான அமீனையும், வேறுபட்ட ஆல்டிஹைடுகளையும் 
கொண்டிருக்கின்றன. ஆல்டிஹைடுகளில் % பிரிவு காணப்படு 
கின்றது. 

C.H:,0,N,SR+2H,0 ——> CO,4+C,H,,03,NS 
+C,H,O,NR 

ஐந்து வகை இயற்கைப் பெனிசிலீன்௧உள் உள்ளன. 
1. பென்ட்-2 எல் பெனிசிலீன், 2. பென்சைல் பெனிசிலீன், 
5. ற-ஹைடிராக்ஸி பென்சைல் பெனிசிலீன், 4. ஈ-ஹெப்டைல் 
பெனிசிலீன், 5. n- அமைல் பெனிசிளீன். 

புதிய பொருள்கள் உண்டாகும்போது பலவகைச் சேர் 
மங்களை அவற்றுடன் சேர்ப்பதன் மூலம் பல செயற்கைப் பெனிசி 
ளீன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.



கலைச் சொற்கள் 

Absolute alcohol 

Acetaldehyde 

Acetaldehyde ammonia 

Acetaldehyde hydrazone . 

Acetaldehyde semicarbazone 

Acetaldoxime 

Acetic acid 

Acetic anhydride 

Acetone 

Acetophenone 

Acetyl chloride 

Acetylene tetra chloride 

Acid amides 

Acid anhydrides 

Acid chlorides 

Alcohols 
Alcohols primary 
Alcohols secondary 

Alcohols tertiary 
Aldehydes 
Aliphatic compounds 

Alkane 
Alkyl cyanides 
Alkyl halides 

Alkyl] isocyanides 

Alkyl radicals 

Amines (aliphatic) 

Amines (aromatic) 

Amino acids 

Ammoniacal 

Ammonium formate 

தனி ஆல்கஹால் 

அசெட்டால் டிஹைடு 

அசெட்டால் டிஹைடு 

அம்மோனியா 

அசெட்டால்டிஹைடு ஹைட்ர 

சோன் 
அசெட்டால்டிஹைடு 

கார்பசோன் 

அ௮செட்டால்டாக்சைம் 

அசெட்டிக் அமிலம் 

அசெட்டிக் அன்ஹைடிரய்டு 

அ௮செட்டோன் 
அ௮செட்டோஃபீனோேன் 

அசெட்டைல் குளோரைடு 
அசெட்டிலீன் டெட்ரா குளோ 

ரைடு 
௮மில அமைடுகள் 

அழில அன்ஹைடிரய்டுகள் 

அமிலக் குளோரைடுகள் 

ஆல்கஹால்கள் 
ஓரிணைய ஆல்கஹால்கள் 
ஈரிணைய ஆல்கஹால்கள் 
மூவிணைய ஆல்கஹால்கள் 

ஆல்டிஹைடுகள் 

அலிஃபாட்டிக் சேர்மங்கள் 

ஆல்க்கேன் 

அரை 

-ஆல்கைல் சயனைடுகள் 
ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் 

ஆல்கைல் ஐசோ சயனைடுகள் 
ஆல்கைல் மூலங்கள் 

அமீன்கள் (அலிஃபாட்டிக்) 

அமீன்கள் (அரோமேட்டிக்) 

அமினோ அமிலங்கள் 
அம்மோனியா சேர்த்த 

அம்மோனியம் ஃபார்மேட்
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Anaesthetic 

Analysis — 
Anhydride _ 
Anhydrous 
Aniline 

Animal charcoal 

Anisole ஸு 
Aromatic ketones 
Aryl groups = 
Ascent of homologus series — 

Asymmetric carbon atom — 
Asymmetric synthesis == 

Atmosphere 

Axis of symmetry 
Azo dyes 

Beilstein’s test 
Benzal chloride 

Benzal dehyde 
Benzal dehyde phenyl- 

hydrazone வு 
Benzaldehyde semicarbazone — 

Benzamide 

Benzene diazonium chloride — 

Benzene sulphonic acid 

Benzene sulphonyl chloride — 

Benzoic acid 
Benzoic anhydride = 
Benzoil chloride = 
Benzophenone 

Benzotrichloride 

Benzyl alcohol 
p-Bromo aniline 
Butane 

Butyl alcohol 

கரிம வேதியியல்--துணைப்பாடம் 

உணர்வு அகற்றி, மயக்க 
மருந்து 

பகுப்பு 

நீரற்றது, நீரிலி 
நீரற்ற | 
அனிலீன் 

விலங்குக் கரி 
அனிசோல் 

அரோமேட்டிக் கீட்டோன்கள் 

அரைல் பிரிவுகள் 
ஓரியல்புள்ள வரிசையில் 

ஏற்றம் 
சீர்மையற்ற, சமச் சீர்மையற்ற 

சீர்மையற்ற தொகுப்பு (ஒளி 
விளையுறு பொருள் தொகுப்பு) 

வாயுச் சூழல், வளி மண்டலம் 
சமச்சீர் அச்சு 

அசோ சாயங்கள் 

பெயில்ஸ்டீனின் சோதனை 

பென்சால் குளோரைடு 

பென்சால்டிஹைடு 

பென்சால் டிஹைடு ஃபினைல் 
ஹை.டரசோன் 

பென்சால் டிஹைடு 

அரைக் கார்பஸோன் 

பென்சமைடு 

பென்சீன் டையசோனியம் 
குளோரைடு 

பென்சின் சல்ஃபோனிக் 
அமிலம் 

பென்சீன் சல்ஃபோனைல் 
குளோரைடு 

பென்சோயிக் அமிலம் 
பென்சோயிக் அன்ஹைடிரய்டு 
பென்சோயில் குளோரைடு 

பென்சோபிீனோன் 
பென்சோ டிரய் குளோரைடு 
பென்சைல் ஆல்கஹால் 
ற-புரோமோ அனிலீன் 
பியூட்டேன் 

பியூட்டைல் ஆல்கஹால்



கலைச் சொற்கள் 

Butyric acid 

Carbohydrates 

Carbon tetra chloride 

Carboxyl group 

Carboxylic acids 
Carbylamine reaction 

Carius method 

Chloro acetic acids 

Chloro benzene 

Chloroform 

Chlorotoluenes 

Cis trans isomerism 

Condensation 

Decarboxylation 

Derivative 

Descent of homologus 
series 

Destructive distillation of 

coal 
Detection of elements 

Diastereo isomer 

Diazoaminobenzine 

Diazonium compounds 
Diazotisation 

Dibasic 

Dibromo benzine 

Dicarboxylic acids 

Dimethyl amine sulphate 
2, 4-Di nitro aniline 

m-Di nitro benzine 

Disaccharides 

Disinfectant 

Distillate 

Distillation 

Double bond 

Dropping funnel 

Drying agent 

Dry reactions 
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பியூட்டிரிக் அமிலம் 

கார்போ ஹைடிரேட்டுகள் 

கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு 

கார்பாக்சில் தொகுதி 

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் 

கார்பைல் அமீன் கிரியை 

கேரியஸ் முறை 
குளோரோ அசெட்டிக் 

அமிலம் 

குளோரோ பென்சீன் 

குளோரோ பார்ம் 

குளோரோ டொலுவீன்கள் 

ஒரு பக்க மறு பக்க மாற்றியம் 
சுருக்கு வினை, குறுக்கு வினை 

கார்பாக்சில் நீக்கம் 

சார்புப் பொருள், வழிப் 
பொருள் 

ஓரியல்புள்ள வரிசையில் 

கீழிறங்குதல் 

கரியைச் சிதைத்து வடித்தல் 

குனிமங்களைக் கண்டறிதல் 

டயாஸ்டீரியோ ஐசோமர் 
டை அசோ அமீனோபென்சீன் 

டை அசோனியம் சேர்மங்கள் 

டை அசோ ஆக்குதல் 

ஈர் உப்பு மூலத்திறன் உள்ள 
இரு புரோமோ பென்சீன் 
டை கார்பாக்சலிக் அமிலங்கள் 

டைமெத்தில் அமீன் சல்பேட்டு 

2, 4-இரு நைட்ரோ அனிலீன் 

ு-இரு நைட்ரோ பென்சீன் 

டை சேக்கரைடுகள் 

தொற்று நீக்கி 

வடிதிரவம் 
காய்ச்சி வடித்தல் 
இரட்டைப் பிணைப்பு 
சொட்டவிடும் புனல் 

உலர்த்தும் பொருள் 
உலர்நிலை வினைகள்
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Dumas method 

Empirical formula 

Enantiomorphism 
Enantiomorphs 

Esters 

Ethane 

Ethyl acetate 

Ethyl alcohol 

Ethylene dichloride 

Ethylidene dichloride 

Fatty acid - 

Fermentation 

Formaldehyde 

Formic acid 

Fractional crystallisation 

Fractional distillation 

Fractionating column 

Friedel - Crafts reaction 

Fructose 

Fumaric acid 

Functional groups 

Geometrical isomerism 

Glucose 
Glycerol 
Glyceryl triacetate 

Glyceryl] trinitrate 
Glycols 

Hofmann’s reaction 

Homologus series 

Tlodoform 

Isobutyric acid 

Isomerism (optical) 
Ketones 

Kjeldahlt’s method 

Lactam 
Lactim 

Lebel and Van’t Hoff’s 
theory 

கரிம வேதியியல்--துணைப்பாடம் 

— 

டியுமாஸ் முறை 

முற்றுரறு வாய்பாடு, விகித 
வாய்பாடு 

எதிர் வடிவுக் தன்மை 
எதிர் வடிவங்கள் 

எஸ்டர்கள் 

ஈதேன் 

எத்தில் அசெட்டேட்டு 

எத்தில் ஆல்கஹால் 
எத்திலீன் டை குளோரைடு 

எத்திலிடீன் டை குளோரைடு 

கொழுப்பு அமிலம் 

கொதித்தல் 

பார்மால் டிஹைடு 

பார்மிக் அமிலம் 

பின்னப் படிகமாக்குதல் 

பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் 
பிரிகை அடுக்கு 

coll La = க்ராஃப்ட் வினை 

ப்ரக்டோஸ் 

பியூமேரிக் அமிலம் 

சிறப்புப் பிரிவுகள் 
வடிவ மாற்றியம், ஜியோமிதி 
ஐஸோமெரிசம் 

குளுக்கோஸ் 
கிளிசரால் 

கிளிசெரைல் மூவசெட்டேட்டு 

கிளிசெரைல்டிரய்நைட்ரேட்டு 
கிளைக்கால்கள் 

ஹோப்மானின் கிரியை 

ஓரியல்புள்ள வரிசை, படி 
வரிசை 

அயோடோ பார்ம் 

ஐசோபியூட்டிரிக் அமிலம் 
ஒளியியல் மாற்றியம் 

கீட்டோன்கள் 

கெல்டால் முறை 

வளைய அமைடு 

வளைய இமைடு 

லீபெல்--வேண்ட் ஹாப் 
கொள்கை



கலைச் சொற்கள் 

Liebermann’s test 
Liebig’s condenser 

Methylated spirit 

Monocarboxylic acids 

Monosaccharides 

Nitration 

Nitro benzene 

Nitro glycerine 

Olefins 

Optical activity 

Optical antipode 

Optical isomers 

Optically active 
Optical rotation 
Oxalic acid 
Paraffins 

Polymerisation 

Propionic acid 

Propyl alcohol 

Quaternary ammonium 
compounds 

Racemisation 

Recrystallisation 

Resolution of racemic 
compounds 

Resonance 

Resonance energy 

Resonance hybrid 

Resonating structures 

Restricted rotation 

Salicylic acid 

Sandmeyer’s reaction 

Saturated compounds 

Separation of amines 

Side reactions 
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லீபர்மான் கிரியை 
லீபிக் ஆற்றுகலம் 

மெத்தில் கலந்த சாராயம் 

மோனே கார்பாக்சலிக் 

அமிலங்கள் 

மோனோ சேக்கரைடுகள் 

நைட்ரோ தொகுதி ஏற்றம் 

நைட்ரோ பென்சீன் 

கைட்ரோ கிளிசரைன் 

அபூரித ஹைடிரோ கார்பன் 

கள் 
ஒளி சுழற்றும் தன்மை 

ஒளி கேர்மாறு வடிவங்கள் 
ஒளியியல் மாற்றுகள் 

ஒளி சுழற்றும் தன்மை உடைய 

ஒளிச் சுழற்சி 

ஆக்ஸாலிக் அமிலம் 

பேரபின்கள் அல்லது 

மெமுகுகள் 

பல் பகுதி சேர்த்தல் 

புரோபியானவிக் அமிலம் 

புரோபில் ஆல்கஹால் 

நான்கிணைய அம்மோனியம் 
சேர்மங்கள் 

இட வலம்புரி சமநிலை ஆக்கல் 

மீண்டும் படிகமாக்குதல் 

சுழிமாய் கலவையைப் 
பிரித்தல் 

உடன் இசைவு, ஊசலாடும் 
தன்மை 

உடன் இசைவு ஆற்றல் 

உடன் இசைவுக் கலப்பு 

உடன் இசைவு அமைப்புகள் 
தடையுற்ற சழற்சி, தடைப் 
பட்ட சுழற்சி 

சேலிசிலிக் அமிலம் 

சேன்ட் மேயர் கிரியை 

பூரிதஹைடிரோ கார்பன்கள் 

அமீன்களைப் பிரித்தெடுக்கும் 
முறைகள் 

பக்க வினைகள் 1
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Solvent extraction 

Steam distillation — 

Stereo isomerism 

Structural formula isomerism— 

Sublimation 

Succinic acid 

Sucrose 

Symmetrical 

Synthetic detergent 
Tetrahedral 

Toluene sulphonic acid 

Trichloro ethylene 

Trinitro toluene 

Unsaturated 

Unsaturated compounds 

Upward displacement 

Victor Meyer’s test 
Westron 

Wurtz reaction 

கரிம வேதியியல்--துணைப்பாடம் 

கரைப்பாஸனால் பிரித்தெடுக்கும் 

முறை 
நீராவியால் காய்ச்சி வடித்தல் 
ஸ்டீரியோ வேதியியல் 
வடிவ வாய்பாடு, உள் அமைப்பு 

வாய்பாடு 

பதங்கமாதல் 

சக்ஸினிக் அமிலம் 
கரும்புச் சர்க்கரை 

சீர்மையுள்ள 

செயற்கை அழுக்கு அகற்றி 
நான்முக டெட்ரஹீட்ரல் 

டொலுவீன் சல்போனிக் 
அமிலம் 

டிரய் குளோரோ எத்திலீன் 
டிரய் நைட்ரோ டொலுவீன் 

தெவிட்டாத, அடைபடாத 

அபூரித ஹைடிரோ கார்பன் 
கள். 

மேல் முகப் பெயர்ச்சி 

விக்டர் மேயர் சோதனை 

வெஸ்ட்ரான் 

வுர்ட்ஸ் கிரியை
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