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அணிந்துரை 3 1887 100௨ 
(இரு இரா.நெடுஞ்செழியன், தமி)ழகக் ஆதி அவதார அல்ப 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொ$ஃ32 அக்கிப் Oo 
ஆண்டுகள் ஆூவிட்டன. குறிப்பிட்ட ear 
பி.ஏ., வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் 
தமிழிலேயே கற்றுவந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 
புகுமுக வகுப்பிலும் (2.0.0.), 1969ஆம் அண்டிலிருந்து பட்டப் 
படிப்பு வகுப்புகளிலும் விஞ்ஞானப் பாடங்களையும் தமிழிலேயே 
கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் 
என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல 
துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த 
உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் . நால்கள் எழுதித் தர 
முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் 
காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மஒழ்ச்சியும் மன 
நிறைவும் தரத்தக்க வகையில் நடைபெற்றுவருிறது. இவ் 
வகையில், கல்லூரிப் பேராசிரீயர்கள். கலை, அறிவியல் 
பாடங்ககா மாணவர்க்குத் தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் 
தேவையான பயிற்சியைப் பெறுவதற்கு மதுரைப் பல்கலைக் 
சமகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் பெருமுயற்சியைக் 
குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும். 

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

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்லுவம், 
புவியியல், சணிதம், பெளதிகம், வேதியியல், உயிரியல், 
வரனியல், புள்ளியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி 
நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும் 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் எல்லூரி ' நால் 
வெளியீட்டு இயக்குஈரகம். நூல்களை வெளியிட்டுவருகிற த. 

இவற்றுள் ஒன்றான *அறிமுறை வேதியியல்-11* என்ற 
இர் நூல் தமிழ்காட்டுப் பாட நூல் நிறுவனம் -- கல்லூரி நால் 
வெளியீட்டு இயக்குகரகத்தின் 351அவ.து வெளியிடாகும். 
இதுவரை 386 நால்கள் வெளிவந் துள்ளன . 

உழமைப்பின் வாரா. உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், 
உழைத்து வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் 
உலக மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும்; 
அதுவே தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்காட்டுப் 
பல்கலைக்கமகங்களின் பலவகை உதவிகளுக்கும் ஒத் துமைம் 
புக்கும் நம் மனம் கலந்த நன்றி உரித்தாகுக. 

இரா. நெடுஞ்செழியன் 

    

   

 



பொருளடக்கம் 

பக்கம் ... 

1 8. ஸ்டீரியோ வேதியியல் (516160011210015113) ட் 1 

Qo சுழற்றும் தன்மை (0ற11௦81 ௨௦0010) -- 
ஜசோமெரிசம் -- ஸ்டீரியோ : ஐசோமெரிசம்--- 
டெட்ரஹீட்ரல் . கார்பன் -- ஓளி சுழற்றும் 
ஐசேரமெரிசம் (Optical isomerism) — சீர்மை 
wp OLirger ear (Asymmetric objects) —Pirenio 
களம் (21816 of symmetry) — Frei mm — 
som agora; gel. (Polarized light) — ஒளி 
சுற்றும் தன்மை-- போலாரிமீட்டர் — af 
சுழற்றும் தன்மையும் அங்ககச் சேர்மங்களும் -- 
ஒளி சுமற்றும் தன்மையின் காரணம்-- லாக்டிக் 
அமிலத்தின் ஐசோமெரிசம் -- டார்டாரிக் 
அமிலத்தின் ஐசோமெரிசம் — சீர்மையற்ற 
கார்பன் இல்லாத சேர்மங்களில் ஓளி சுழற்றும் 
 தன்மை-- ரசிமிக் கலவையைப் பிரித்தல் (1௩650... 
lution of Racemic mixtures) — இட வலம்புரிச் 
சமறிலையாக்கல் (Racemization) — Myer 

சொடேஷன் -- சர்மையற்ற சேர்மங்களின் 
தொகுப்பு (Asymmetric synthesis) — ஸ்டீரியோ 
வேதியியலில் குறியீடுகள் . -- வால்டன் சுழி 
wor poe (Walden inversion) #ger af 

மறையும்.



id. 

vi 

பேயரின் நிலைதிரிபு கொள்கை (8௨69215 Strain 

116019) -- வடிவ. ஐசோமெரிசம் (Geometric Iso- 

‘merism)-Garcraits sm (Steric hindrance) ... 

நிலை திரிபு கொள்கையும் வே இவினை கஞம் -- 

அனங்கசச் சேர்மங்களின் வடிவ ஐசோமெரிசம் 

ட அங்ககச் சேர்மங்களில் வடிவ ஐசோமெரிசம் 

௨ ஆபூமாரிக் மெலீயிக் அமிலங்களின் a Geir 

மெரிசம் -- அசோ (20) சேர்மங்களின் வடிவ 

ஐசோமெரிசம்-- ஆல்டாக்சைமும் வடிவ Ger 

மெரிசமும் --. பெக்மன் இட மாற்றம் அல்ல.து 

டாக்சைம் வடிவ ஐசோமெரிசம்--கொள்ளிடத் 

தடை. 

கூட்டு வினைகள் (&00414௦௩ Reactions) 

ஆல்்8னும். ஹைட்ரஜன் கூட்டும்  - 

ஹைட்ரஜன் . கூட்டும் ஸ்டீரியா ஐ Ger 

மெரிசமும். -- உப்பினிகளுடன் .ஆல்க&ன் கூட்டு 

இரட்டைப் பிணைப்பில் ஹாலஜன் கூட்டும் 

ஸ்டீரியோ .ஐசோமெரிசமும் — ஹைட்ரஜன் 

ஹாலைடுகஞுடன் கூடல் -- மார்க் கெளனிகாஃப் 

9G — பர்ஆக்சைடு விளைவும் எதிர் மார்க் 

செளனிகாஃப் கூட்டும் -- சல்ஃபூரிக் அமிலக் 

Lid Fis 
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கூட்டு-- ஓசோன் கூட்டும் ஓசோனால் பகுப்பும் 

_ டைபோரேன் கூட்டு -- ஆல்க்கீன் பலப்டி 

_யாக்கல் (Polymerisation of alkenes) -— தனி. 

உறுப்பு முறை. -- கோவார்டினேஷன் முறை... 

எதிர் அயனிமுறை -- கேர் அயனிமுறை -- இணை 

டையினின். கூடல்கள் (Addition to conjugated 

double bonds) — Suslar UGB Qe Boar 

Qarérene (Thiele’s Theory of Partial Valency) 

._ இணை டையீனின் பலபடியாக்கல் மும்மைப் 

பிணைப்புடன். கூட்டுகள் (Addition to triple 

ponds) --. கார்போனைல் கூட்டு வினைகள்:



46, 

Vii 

(Carbonyl addition reactions) — ஆல்டிஹைடு - 
டோன் கூட்டு -- பென்சாயின் சுருக்கம் 

(௫2010 0௦10288110), ஆல்டால் சுருக்கம் 

(410௦1 0004218810) -- கார்பாக்சில் தொகுதி. 

வேகதப்பிணைப்பு 16 போர081 9௦00) 

- இணைதிறன் -- மின்வலுப் பிணைப்பு (Electro- 

valency) — சம வலுப் பிணைப்பு (வ209) -- 
ஐசாஸ்டியர்ஸ் — பேஜான் கொள்கை (181805 

11௦௦3) -- ௪௦ வலுப் பிணைப்பிலிருந்து அயனிப் 
பிணைப்புக்கு மாறுதல் (Transition from 
௦01 வ2௩03 1௦ 1௦01௦ 5௦04) -- உலேரகப் பிணைப்பு 
(Metallic 5௦4) - பட்டைக் கெரள்கை (8ம் 

116௦137) -- குறை கடத்தி ($201-001004001015) -- 
n-or Gi, p-orSh அழுக்குக் குறை கடத்திகள் 

- ஆயச் ௪ம வலுப் பிணைப்பு (00-01041181௦ 

covalency or dative valency) குறை முனைவுப் 

பிணைப்பு (ணம்ற01க1 5௦௦0) -- வர்னர் ௮ணைவுச் 

சேர்மங்கள் (1911406186 complexes) -- கரர் 
பனைல்கள் -- ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு (1134202600 
௦௦0) --கொடுகிணைப்புச் சேர்மங்கள் (0161816 
2000010059)--இளாத்ரேட் (01௨1181626) அடைவுச் 
சேர்மங்கள் -- ஒனி௰ம் சேர்மங்கள் -- மாறுபடும் 
இணைதிறன் (௧1216 valency) — அணு 
ஆர்பிட்டலும் இணை இரட்டைப் பிணைப்புகள் 
(Conjugated double %௦௩45) -- எலெக்ட்ரான் 
BiG. gid Qarssvrirjd (Hybridisation) — 
உடன். இசைவு (1௩650081௦6) -- பென்சீன், 
BIGHT, கார்பன் -டைஅக்சைடு, கார்பன் 
மானாக்சைடு, நைட்ரோ தொருதி, கார்பாக்சைல் 

தொகுதி, . டிரைபினல், : மீதேன். சாரயம், 
2-குவினோன் முதலிய சேர்மங்களின் இசைவு, 

பக்கம் 

108



i. 

Viil 

திடநிலை -- படிக அமைப்பு (80144 818(6 - ரோ9(8] 
Structure) 

சீர்மை உருவங்கள் (1316006018 of symmetry) 
-பூ.றவெளிக் கூட்டு அமைப்பு (80806 18111௦6) -- 
பிரவே கூட்டு அமைப்பு -- கன சதுர படிகங் 
களில் எளிய சன சதுரம், முகப்புமைய கன 
சதுரம், பொருள் மைய கன சதுரம் -- மில்லர் 
குறிகாட்டிகள் (Millers Indices) — ar@ 

அமைப்பு தளங்கள் (1.8114௦6 planes) — X-s HG 
படிக அமைப்பும்-- 2-கதிர் விளிம்பு விளைவு -- 
லோ ஒளிப்படம் (Laue ௦10201) -- பிராக் 

முறை -- பிராக்கின்  %-கதிர் நிறமாலைமானி 
(X-ray Spectrometer)—~— கதிர் தூள் முறை 
(X-ray Powder Method) — ep avid UL S EDD 
-. சோடியம் குளோரைடு படிகம் — ௮வோ 
காட்ரோ எண்ணும் அலகு செல்லும் -- 
வைரத்தின் உள்ளமைப்பும், கிரரபைட்டின் 
உள்ளமைப்பும் -- உலோகத் தனிமங்களின் உள் 

ளமைப்பு -- அனங்ககச் சேர்மங்கள் படிக 
அமைப்பு-- அங்ககச் சேர்மங்களும் 26-கதிர் படிக 
இயலும். 

கலைச்சொல் அசுராதி 

பக்கம் 

161. 
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அறிமுறை வேதியியல் 

(இரண்டாம் புத்தகம்) | 

  

 



13. ஸ்டீரியோ வேதியியல் -- 

ஒளி சுழற்றும் தன்மை 

(Stereochemistry—Optical Activity) 

ஐசோமெரிசம் 

இரண்டும் அதற்கு மேற்பட்டும் உள்ள சேர்மங்கள், ஒரே 
கூலக்கூறு வாய்பாடு உடையனவாயிருந்து வெவ்வேறு உ ~ 

ளமைப்பு உடையவையாக இருந்தால், அந்தச் சேர்மங்க( 

- ஐசோமர்கள். எனப் பெயர். இம்மாதிரியான சம்பவ, 
் ஐசோமெரிசம் என்று அழைப்பது வழக்கம். ஐசோமர்க 

வேதியியல் . குணங்களும் பெளதிகக் குணங்களும் 6 

வேறானவையாதலால் sousiré கண்டறிவது #6 
ஐசோமெரிசம் (180௦1191) பலவகைப்படும். அவை (8) சங்க 

Qgrt_t (Chain) 9Ger@unflen, (b) @r (Position) 
மெரிசம், (c) Geuicdiyf (Functional) ஐசோமெர் 
(ய) ஸ்டீரியோ (51௭௦௦) ஐசோமெரிசம் என்பன. 

(a) சங்கிலித் தொடர் ஐசோமெரிசம் 

சங்கிலித்தொடரிலுள்ள கார்பன் அணுக்கள் ௮மைப்ப்பி( 
வருவது இந்த ஐசோமெரிசம், பென்டேன் என்ற சேர்மத் 
எடுத் துக்கொண்டால் மூன்றுவித ஐசோமர்கள் கிடைக்கும். 

Cis CH,—CH,—CH,
—CH, Ls: டு a 

ப 
CH, —-CH,—CH—

CH, CH,,—C—C 

| 
பென்டேன் ஜசோபென்டேன் CH,, 

நியோ 
பென்டேச
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மூலக்கூறிலுள்ள கார்பன் அணுக்கள் அதிகமாக அதிகமாக 
ஐசோமர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிறது. கீழேயுள்ள 
அட்டவணையில் அலிஃபேட்டிக் சேர்மங்களில் இடைக்கப்பெறும் 
மொத்த ஐசோமர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைக். கண்டால்: 
இது தெளிவாகும். . 

அலிஃபேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன் 

  

கொர்பன் அணுக்களின் !: மூலக்கூறு ‘| 3 Dapsn mule (Theoretical) _- 

  

      

எண்ணிக்கை வாய்பாடு | ஐசோமரின் எண்ணிக்கை 

| 4 211, 2 
5 11, 3 
6 C,H, 5: 
7 . CH, : 9. 
8 | மே... 18 
9 cH, °°" 35 

10 | CEs 75 
20 Cy Hiya 966, 819 
80 | ட்ட விட 4, 111, 846, 763 
  

4௦) இட லசோமெரிசம் | 

ஒரு சேர்மத் தில் பல்வேறு இடங்களில் செயல்புரி தொகுதி 
யைப் புகுத்துவதால் ஏற்படும் ஐசோமெரிசம் இது. கீழே 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள  1-பூட்டேனால் (1-9018ற௦1) என்ற சேர் 
மத்தில் 013 தொகுதி. ஒன்றாவது கார்பனுடன் இணைந்து 
காணப்படுகிறது. இப்பொழுது —OH தொகுதி, கார்பன் 
1-லிருந்து கார்பன் 2-4G எடுத்து இணைக்கப்பட்டால், 2-பூட் 
டேனால் என்ற ஆல்கஹால் கிடைக்கிறது. 01 தொகுதியை 
ஆவது கார்பனுடன் இணைத்தால் வேறு. பூட்டேனால் வராது; 
மறுபடியும் 2-பூட்டேனால்தான் கிடைக்கும். ஆசையால், 
இரண்டு ஐசோமர்கள்தாம் மொத்தமாக உண்டு. ் 

4 8 2 1 
CH,—CH,—CH,—CH,—OH 

CH,—CH,—CH—CH, CH,—CH—CH,—CH, . 4 

OH OH | *s 
“உ...ரீ. பூட்டேனால் . 2-பூட்டேனால் ஊபூட்டேனால் .
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(ய) செயல்புரி ஐசோமெரிசம் 

வெவ்வேறு விதமான .செயல்புரி தொகுதிகள் (functional 

groups) கொண்ட சேர்மங்களில் இரந்த ஐசோமெரிசம் BIGOT LI 

படுறது. உதாரணமாக, ஈதைல் ஆல்கஹாலில் ஹைட்ராக்சில் 

தொகுதி இருக்கிறது. மிதைல் ஈதரில் மிதாக்சி (00) 

தொகுதி இருக்கிறது. இரண்டுக்கும் பொதுவான வாய்பாடு 

௦3,௦. இதுபோலவே அசெட்டோனும் புரோபியான் ஆல்டி. 

ஹைடும் செயல்புரி ஐசோமர்களாக .விளங்குகின் றன. ௮செட் 

டிக் அமிலமும் மிதைல் ஃபார்மேட்டும் இம்மாதிரி ஐசோ 

ர்களே. 

CH,—CH,—OH CH,—O—CH, 

  

ஈதைல் ஆல்கஹால மிதைல் ஈதர் 

C80 .- 

O 
ட] 

CH,—C—CH, CH, CH,’ CHO 
அசெட்டோன் .புரோபியான் அல்டஹைறடு 

Ag ga en 
C,H,O 

௦... ௦ 
, lI || 
CH,-C—OH  HC—OCH, 

அசெட்டிக் அமிலம் மிதைல் ஃபார்மேட் 

C,H,O, 

(d) ஸ்டீரியோ ஐசோமெர்சம் 

மேலே சொன்ன மூன்று ஐசோமெரிசத்திலும் வேறு 
பட்டது இது, மேலே சொன்ன ஐசோமெரிசங்களில், 
சேர்மங்கள், தட்டையான காகித்ததின்மேல் எழுதப்பட்ட 
பொழுதே தெளிவாகத் தெரிந்தன. ஆனால், மூலக்கூறுகள் மற்றப் 
பொருள்களைப்போல் மூன்று ௮ச்௬களில் பரவியிருக்கும் கனபரி 
மமாணம் கொண்டவை. சகனபரிமாண அமைப்பின் . வேறு
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பாட்டால். உண்டாகும் .ஐசோமெரிசமே ஸ்டீரியோ ஐசோ 
மெரிசமாகும். . மூலக்கூறு உள்ளமைப்பின் மூன்று அச்சுக் 
(66 பீர்றர510121) கனபரிமாண வேறுபாட்டிற்கும் வேதியியல் 
பண்பாட்டிற்கும் உள்ள் உறவைப் பற்றிக் கூறும் இயலுக்கு. 
ஸ்டீரியோ வேதியியல் (8167600818). எனப் பெயர். 
ஸ்.உரியோ ஐசோமெரிசம் என்ற பெயரை முதலில் வழங்கியவர் 
விக்டர் மேயர் என்ற விஞ்ஞானி (1888ஆம் ஆண்டில்) ஆவார். 
ஸ்டீர்யோ  ஐசோமெரிசத்தினுள்ளேயே . இருவித . ஐசோ 
மெரிசங்கள் உண்டு. . 7. ஓளி சுழற்றும் ஐசோமெரிசம் (011081 
isomerism); 2. வடிவ ஐசோமெரிசம் (0601021710 isomerism). 
ஒளி சுற்றும் ஐசோமர்களின் மூலக்கூறுகள் சீர்மையற்றவை 
(Molecular asymmetry). Qu மூலக்கூறுகள் முனைகொண்ட. 
ஒளியின் தளத்தைச் (2126 ௦7 ற01811860 1124) ௬மற்றும் தன்மை 
யுடையவை. : வடிவ ஐசோமர்கள். பெரும்பாலும் இரட்டைப் 
பிணைப்பைக் கொண்டவை. இவை முனைகொண்ட ஒளியின் 
தளத்தைத் திருப்பமாட்டா; ஆனால், கனபரிமாண அமைப்பில் 
(Spatial arrangement) SnS@ உரித்தான இடத்தைப் பிடித்துக். 
கொள்ளும் தன்மையுடையவை. 

டெட்ரஹீட்ரல் கார்பன் (Tetrahedral Carbon ) 

ஜே. எச். வான்ட் ஹாஃப் என்பவரும் ஜே. ஏ. லெபல் 

என்பவரும், 1824-ல், தனித்தனியாக, கார்பன் அணுவின் நான்கு 

பிணைப்புகளும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள மானசிகமான டெட்ர 

ஹீட்ரனின். நான்கு .மூலைகளை நோக்கித் திசைகாட்டிக்கொண் 
டிருக்கும். என்ற கொள்கையை வெளியிட்டனர். மீதேனின் 

வாய்பாடு: கழே மூன்று விதமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் 
காணவும். & என்பது செகூலே வாய்பாடு என்று அழைக்கம் 

- படுகிறது. நஃயும் சேயும் டெட்ரஹீட்ரல் அமைப்பாக. வரையப் 

3 

பட்டிருக்கின்றன, யிலுள்ள தடித்த கோடு தாளிலிருக் து 
வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருப்பதாகவும், . புள்ளியுள்ள. கோடு 

தாளின் . உட்பக்கம் நீட்டிக்கொண்டிருப்பதாகவும் கொளல் 

வேண்டும். எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விரவு (1831601101 diffraction) 

சோதனையின் பயனாகக் கார்பன் பிணைப்புகளின் டெட்ரஹீட்ரல் 

அமைப்பு உறுதிப்பருத்தப்பட்டது. கார்பன் அணுவின்: இரு 

பிணைப்புகளின் நடுவிலுள்ள கோணம் .,டெட்ரஹீட்ரனில் 

இருப்பது போலவே 109° 28 ஆக இருக்கிறது என்பதும் 

தெரியவக்தது. ட்,
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iH சக _« A 
ம். இ ப 

H- சேடு H H H----G 

eo ர் 
பூ H 

H H 

A B c 

ஒனி ௬ழற்றும் ஐசோமெரீசம் (011081 1800061150) 

மே காட்டியிருக்கும் இரண்டு அமைப்புகளையும் ஒன்றின் 

மேல் ஓன்று வைத்தால் ($மற8ர்ா௦5102) சரியாக இருப்பதைக் 

காணலாம். பார்த்தால் வேறு மாதிரியாக இருப்பினும், C-A 

பிணைப்பை. அச்சாக. வைத்துக்கொண்டு இரண்டாவது 

அமைப்பைச் சுற்றினால், ஒன்றாவது அமைப்பைப் போலவே 

வர்துவிடுவதைக் : காணலாம். 

  

AJA A 
I I 

H-C-H H-—C-B 
| [ rig B 
B H 1B o H 

இந்த அமைப்பில் கார்பனைச் சுற்றிலும் க, 1,114 என்ற கான்று 
வெவ்வேறு வகையான தொகுதிகள் இருக்கின்றன. இவை 
நடுவிலுள்ள கார்பனுடன் சேர்க்கப்பட்டி HED MOT. 

கார்பனை நடுவாகக் கொண்டு அதைச் சுற்றி நான்கு வெவ் 

வேறு தொகுதிகள். இருப்பதாகக் கொள்வோம். 1 என்ற 
நான்கு வெவ்வேறு தொகுதிகள் நடுவிலுள்ள கார்பனைச்சுற்றி 
இருக்கின்றன. பின்னே பார்க்கவும். ஓன்றை எப்படிச் சுழற்றி 

னாலும் இரண்டாவதுபோல் ஆகமுடியாது. இந்த இரண்டு 
அமைப்புகளில் ஒன்று மற்றொன்றின் ஆடிப் பிரதிபிம்பம். 
இவைகளை எதிர்வடிவங்கள் (0௧11100018) என்றும் ௮மைப்பர். 
இவை இரண்டும் ஸ்டீரியோ . ஐசோமர்கள். இவைகளை. ஒளி 
சழமற்றும் ஐசோமர்சள் (0ற11081 1800878)என்றும் கூறுவ துண்டு. 
இதில். ஓர் அமைப்பு மூனைகொள் ஒளியை வலதுபுறமாகச்- 
சுழற்றக்கூடியது  (Dextro - rotatory); மற்றோர் அமைப்பு 
மூனைகொள். ஒளியை இடதுபுறமாகச் சு௦ற்றக்கூடியது 
(12870-10121073).. இவ்விரண்டு ஐசோமர்களின் சம மூலக்கூறுக்
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கலவைக்குச்:சு.மிமாய் கலவை (80811௦ மர்51076) எனப் பெயர். 

இந்தக் கலவைகளால் ஒளியைச் சுழற்ற இயலாது. வேதிவினை 

பின் உதவியால் ஓளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஐசோமரைச் 
சுழிமாய் உலவையாக.ஆக்கலாம். இவ் வினைக்கு இடவலம்புரிச் 
சமநிலையாக்கல் (5800128110) எனப் பெயர். 

தீமே நடுவிலுள்ள புள்ளியிடப்பட்ட கார்பன் அணுவைச் 
Pi@muw pp sriLict 91651 (Asymmetric carbon atom) என்று... 
கூறுவதுண்டு. 'இதை நட்சத்திரப் புள்ளியாலும் சுட்டிக் 

காட்டலாம். sn 

  

ப ட்ட 
பலம 

H — கனகன். i 

௦ வ் _ 271 te ச 

OH LA 
் ஆழ 

இர்மையற்ற பொருள்கள் (Asymmetric Objects) 

ஓளி சுமற்றும் தன்மையுடைய பொருள்களில் முதலாவ 
தாகச். கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. படிகக் கல் (0212) ஆகும். 
இதைக் சண்டுபிடித்தவர் ஃபிரெஞ்சு காட்டு விஞ்ஞானியான 
ஆர்கோ என்பவராவர். . படிகக் கல்லின் முகங்கள் சீர்மையற்ற 
வையாக இருக்கின்றன. இப் படிஎக் கல்லில் முகங்கள் வலது 

_ பக்கமாகச்.சாய்ந்தும், வேறு சிலவற்றில் இடது பக்கமாகச் 
_ சரய்நீதும் . இருக்கின்றன. இவை இரண்டு வகைகளாயும் 

பிரித். து எடுத்துப் பார்த்ததில், ஒரே பக்கமாகச் சாய்க் இருந் தவை 
- ஒளியை ஒரு பக்கமாகச் : சுழற்றுகன்றன, மற்றவை எதிர்ப் 
பக்கமாகச் சுமற்றுகன்றன என்பது தெரியவந்தது. 

எப்பொழுதும் சீர்மையுள்ளவையாக இருக்கும் 
பொருள்கள் பந்து, கோப்பை போன்ற பொருள்களாகும்; எப் 
பொழுதுமே சீர்மையற்று இருக்கும் பொருள்கள் கை, பாதம், 
செருப்பு, கையுறை முதலிய பொருள்களாகும். சீர்மையுள்ள 
,பொருள்களை இரண்டாக வெட்டினால் இரண்டு பாதிகளஞம் ஒரே 
மரதிரியாக இருக்கும். இவைகளைச் Fienwgs sort (Plane of 
symmetry) அல்லது Franw emu (Centre of symmetry) 
உடையவை எனலாம்... சீர்மையுள்ள பொருளை ஆடியின் முன் 
வைத்தால் அதன் .பிம்பத்துற்கும் பொருளுக்கும் வேறுபாடு 
இராது.  சர்மையற்ற. பொருளுக்குச் சீர்மைத் களமும் இல்லை ; 
சீர்மை மையமும் தடையாது. உதாரணமாகச் செருப்பையோ,



ஸ்டீரியோ வே தியியல்--ஓளி சுற்றும் தன்மை டர 

கையுறையையோ சமமான இரண்டு பிரிவாக வெட்டமுடியாது. 

மேலும், ஆடியின்முன் அதை வைத்தால் அதன் பிம்பம் வலம். 

இடம் மாறித் தோன் அம். ஆகையால், பொருளும் பிம்பமும் 

ஓத்திருக்கமாட்டா. உதாரணமாக, வலதுசையை ஆடிமுன் 

காட்டினால் அதில் காணும் பிம்பம்: இடதுகையை ஓத்திருக் 
கிறது. அகையால், சீர்மையற்ற பொருள்கள் இரண்டு உருவங் 
களில் (வலதுபக்கமும் இடதுபக்கமுமாக) இருக்கும். ஒரு மூலக் 
கூறு. சிர்மையுள்ளதாக இருக்கிறதா என்பதைக் காணப் பின் 
வரும் சர்மைக் காரணங்களில் ஏதாவதொன்று இருக்க 
வேண்டும். (1) சீர்மைத் தளம் (11876 of symmetry); (2) சீர்மை 
மையம் (னேம்்£௦ ௦ரீ வுமாசார); (8) மாறிமாறி வரும் சீர்மை 
HF (Alternating axis of symmetry ). 

ர்மைத் தளம்: இந்தத் தளம், மூலக்கூை இரண்டாகப் 

பிரிக்கும்பொழுது ஒரு பாதி மற்றொரு பாதியின் ஆடிப் பிரதி 
பிம்பமாகத் தோன்றும். கழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மெசோடார் 
டாரிக் அமிலத்தையும் 1-டார்டாரிக் அமிலத்தையும் எடுத்துக் 
கொண்டால், முதலாவது சேர்மத்தைச் சீர்மைத் தளம் பிரிக்கும் 
பெரழுது ஒரு பகுதி மற்றொரு பகுதியின் பிம்பமாகத் தோன்று 
QOS). ஆனால், 1-டார்டாரிக் அமிலத்தில் இம்மாதிரி இரண்டு: 
பிரிவுகள் ஏற்படவில்லை. கழே கொடுத்திருக்கும் புள்ளிக் கோட்... 
டைச் சீர்மைத் தளமாக எடுத் துக்கொள்ளவேண்டும். — 

COOH Nee 

| | 
H—cC— OH .. பெட்டு 

கதக்  ச்ண்கை் | 
H— C—OH பட. OH 

a | ச் 1 
COOH ‘COOH 

மெசோடார்டாரிக் , 1-டார்டாரிக் அமிலம் 

அமிலம் (சீர்மை (சீர்மையற்;ற து) 
யுள்ளது) 

எர்மை மையம்: இது வாய்பாட்டின் நடுவிலுள்ள ஒரு 
மானசிகப் புள்ளி. இதிலிரும்.து இரு கோடுகள் எதிர்த்திக்கை 
கோக்கி இழுத்தால் ஓரே மாதிரித் தொகுதிகளை ௮க் கோடுகள் 
சந்திக்கவேண்டும். அ௮ம்மாதிரிச் சந்தித்தால் அந்தச் சேர்மத்தில் 
சீர்மை மையம் உண்டு என்றே எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். 
உதாரணமாக, டீரான்ஸ்: டைமிதைல் டை&ட்டோ ஹெக்சா
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மெ திலீன் (Trans dimethyl diketo hexamethylene) Qiiur Sf 

யான சீர்மை மையம் கொண்டது. 

CGH2—-C— H. 

S74 q : 

ca... CHa 

ர ட | 

cH, ௩0௦ 
ஷ் அ. 

| * Oo டு 

குறிப்பு: மாறிமாறி வரும் திர்மை அச்சுள்ள சேர்மங்கள் 

மிகச் சிலவே. தக் 

தளவிளைவுற்ற gait (Plaue Polarised Light) 

pet Worarés sdveerreror gs] (Electromagnetic waves) 

இது. ஒளி பும் ஊடகத்தின் வழியாக நேர்க் கோட்டுவழியில் 

செல்லும் தன்மையது. சாதாரண ஒளியில் இந்த மின்காந்த. 

அலைத்தொடர் சிலிண்டர் வடிவில் சீர்மையுள்ளதாக. இருக்கிறது, 

pA 
: rol 4 
t 

    
  

  

படம் 18-1 

் ஞுனைலோன்ளத ஒற்றை நிற. ஒளி. 

படத்தில் காட்டியபடி, ஒளி செல்லும் அச்சுக்குச் செங்குத்தாக 
ஒளி அலையின் .மின்வெக்டார் எல்லாத் திக்குகளிலும் . அதிர் 
கிறது. இதற்கு முனைகொள்ளாத ஒளி எனப் பெயர். ஏதாவது



sve hGur Cay GFulue—gel spHmb Sobre. 9. 

- இரண்டு. மின்வெக்டாரை எடுத் துக்கொண்டு சுலபமான 

முறையில் ஒளி பரவுதல் இழ்ப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள து. 

7808ஆம் ஆண்டில், மாலுஸ் என்ற பிரெஞ்சு பெளதிக 

இயல் வல்லுரர், சாதாரண ஓளியை ஓர் ஆடியில் குறிப்பிட்ட 

கோணத்தில் எதிரொளி Qewigra (Reflect), மீள்கதிரானது 

தளத்தில் அலைவுகொள்ளும் மின்காந்த அலைகள் கொண்டதாக 

இருக்கறது என்ற பேருண்மையைக் கண்டறிந்தார். இதனைக் 

மே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் காண்க. இம்மாதிரி ஓரே 

  

  

படம். 78.2 

மீட்சியால் ஏற்படும் ஒளியின் Bor (lp Sor, 

தளத்தில் முகடும் (ரேட் பள்ளமும் (1௦2 கொண்ட மின் 
காந்து அலைகளை. முனைகொள் ஓளி என்று பெயரிட்டு அழைக் 

. இறுர்கள். அந்தத் தளத்திற்குத் தளவிளைவின் தளம் (1௨0௨ ஸீ 
polarisation) எனப் பெயர். | உட | 

முனைகொள்ளாகத gefienus (Unpolarised light) ஐஸ்லாந்து 
ug ss HoT (U6 கால்சியம் கார்பனேட்) ஊடே செலுத்து 
Ow இரண்டு தளமுனை. கொண்ட இளிகள் வெளிவருகின் றன. 
இவை. இரண்டும். தளமுனை. கொண்டவை. ஓர். ஒளியில் 
முனைகொள்: தளம், இரண்டாவது ஒளியின் .முனைகொள் 

_திளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும். இதைக் சண்ட Ps gach 
. .மரலுஸ் ஏன்பவரேயாவர். Phe eal Os
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.... 8268ஆம் ஆண்டில், வில்லியம் HES OV என்ம எடின்பரோ 

விஞ்ஞானி, மேலே சொல்லப்பட்ட ஐஸ்லாந்து படிகத்தை ஒ௫. 

கோணத்தில் இரண்டாக வெட்டிப் பிறகு ஓட்டி, தளமுனை: ' 

“கொண்ட ஒளிகளில் இரண்டில் ஒன்றினை வேறு திசையில் 

இருப்பிவிட்டு, வெளிவரும் ஒளியை ஓரே . தளத்தில் முனை: 

கொண்ட ஒளியாகச் செய்தார். ஒட்டுவதற்குக் கானடா பால்சம் 

என்ற கோந்தைப் பயன்படுத்தினார். இந்த ஒட்டப்பட்ட படிகத் 

HES mess utr (Nicol prism) எனப் பெயர். இதன் 

உதவியால் சுலபமாகத். தளமுனைகொள் ஒளியைப் பெறலாம். 

. சமீப. காலங்களில் சில படிகங்கள் ஒரு நிறத்தைமாத்திரம்: 

- தரட்டும் பண்பைப் பெற்றிருக்கின்றன... இவைகளை ஒரு நிறம்: 

“காட்டும் படிகங்கள் என்று அழைப்பர். உதாரணம்; டூர்மலின் 

படிகம், ௮ணைவு உலோக  சிலிகேட்டுகள் (00116 metallic: 

1102125)) குவினைன் பர்ஐயோடைடு சல்ஃபேட் முதலியன. இம் 

“மாதிரியான பல படிகங்கள் கொண்டனவும், ஒரே சீரான முறை 

யில் அடுக்கிவைக்கப்பட்ட்னவுமான. பிளாஸ்டிக் தகடுகள் தள 

மூனைகொள் ஒளியைப் பெறப் பயன் படுத்தப்படுகின் றன. இந்தப் 

பிளாஸ்டிக் தகடுகளைப் போலராய்டு தகடுகள் (12௦181010 896619) 

என்று அழைப்பர். இதன் வழியாக முனைகொள்ளாத ஓளியைச் 

செலுத்தினால், வெளிவரும் ஒளி தளமுனைகொள் ஓளியாக 

இருப்பதைக் காணலாம். கீழே. உள்ள படங்களில், கைக்கல் 

பட்டகம் செய்யும் பணியினையும், இதே பண்பினக் கொண்ட. 

“போலராய்டு தகட்டின் பணியினையும் விரிவாகக் காணலாம். 

தளவிளைவியாகப் (98214) பயன்படும் கைக்கல் பட்டகத்து 

னாலும் போலராய்டு தட்டினாலும் தளமுனைகொள் ஒளிகளைப் 

பெறமுடிகிறது என்பதைப் பார்த்தோம். ஏனென்றால், 

முனைவு 
கொள்ளாத 

னி 

  

Bot errs, ஸ்பார் படிகம் . 

வம் 73-2௨ 

லஸ்லண்ட் ஸ்பாரில் இரட்டை ஒளி 

விலகஃலும் தள முனையும்,
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௮சாதாரண 
முன்வ 

காண்ட கதீர் 

2 டை ௪௪௧௦ . இனையுற் கதி): 

ee" ப மீட்ச்யுற்கு 

ட் ் சாதாரண முளைவு காண்ட 

Roth HHT 

Litto 13-3b 
நக்கல் படிக த்தால் தள விளைவு, 

முனைவு கொள்ளாத 

ள். ் 

  

  

   

      

Gera 
Glanenenns 

      

டைக்ராயிக் படிகத்தினால் உண்டாகும் தள முனை, . 

இவை ஒரு தளத்தில் அலைவுகொள்ளும் அதிர்வுகளை மாத்திரமே 

அவைகளின் ஊடே செல்லவிடுகின்றன. அதுபோலவே. 

தளவிக்ஷு 

  

படம் 138-4 
தளமுனை கொண்ட ஒளிக்கற்றைத் தள விளைவியின் 

்.... மூலம் ஊடுருவுதல்,
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முன்னதாகவே தளமுனை கொண்ட தளமும் தளவிசவியின் 

தளமும் ஓரே திசையிலிருக்தால் முழு ஓளியும் அதன் வழியே. 
செல்ல அனுமதிக்கப்படும். இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று — 

குறுக்கான தஇக்கிலிருந்தால் தளமுனைகொள் ஒளி அதன் வழியே 
செல்லாது. (படம்-&). 0“-க்கும் 90”க்கும் நடுவில்இருந்தால் 

. தளவினவு கொண்ட ஒளியின் சிறு பகுதியே தளவிஃாவியின் 
- வமியாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும். ஆசையால், தளவிலாவி 
பபானது, ஒளியை விடும் ஒரு 8ீண்ட குறுகிய வெட்டுத்துவாரம் 

(5111) போல் பயன்படுகிறது. இம்மாதிரிப் பயன்படுத்தப்படும் 
_தீளவிமாவியைப் பகுப்பான் (க1121/621) எனக் கூறுவது வழக்௪ம். 

ஒளி சுழற்றும் தன்மை (Opitical Activity) 

et தூய்மையான படிகக் கல் தன்லூடே செல்லும் தளமுனை 
கொள் ஒளியின் .தளத்தைச் சுற்றும் ஆற்றல். உடையது 
என்பதைப் பற்றி முன்னதாகவே பார்த்தோம். இதை இரண்டு 
நைக்கல் பட்டகத்தைச் கொண்டு சோகிக்கலாம். ஒரு நைக்கல் 
-பட்டகத்தை மற்றொரு பட்டகத்தின் குறுக்குத் இக்கில் இருக்கச் 
செய்ய வேண்டும். இதற்குக் குறுக்குறு நைக்கல் பட்டகங்கள் 
60105560 14௦௦1 றய) எனப் பெயர். இப்பொழு து ஓரு முனை 
கொள்ளாத : ஒளியை. இவ்விரு பட்டகங்களின்முன் வைத்து 
இந்தக் குறுக்குறு நைக்கல் அமைப்பின் வழியாக நோக்கிடில், ஒளி 
வெளிவராது. இரண்டு பட்டகங்களுக்கு ஈடுவில் படிகக் கல்லை 
வைத்தால் சிறிது. ஒளி ரசைக்கலைத். தாண்டிக்கொண்டு வெளி 
வருகிறது. ஒரு நைக்கல் பட்டகத்தை மாத்திரம் மெதுவாகச் 
சுழற்றினால், ஒரு குறிப்பிட்ட கோண "த்தில் முன் வெளிவந்த ஒளி; 
மறுபடியும் வருவதில்லை. .. இந்தக். கோணத்தை *0! என்ற குறி 

.மீட்டால் குறியிடுகறோம். இது சுமல்' கோணம் . (கறத. ௦8 
101௧11௦0) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு சைக்கல்களில் 
ஒளியின் GAD இருக்கும் நைக்கலைத் தளவிகைவி (Polariser ) 
என்றும், மற். 2ருன்றைப் படுப்பான் (௧81156) என்றும் கூறுவது 

வழக்கம். படிகக் கல்லை ஒளிவழியில் புகுத்தியவுடன். தளவிளை 

வுற்ற ஒளியின் தளம் சுற்சியடைகிறது, இதனால் ஒளி, 
பகுப்பானுக்குச் - செங்குத்தான. திக்கிலிருந்து விலகுகிறது. 
ஆகையால்தான், சிறிது ஓளி ஊடுருவிச் செல்கிறது. பகுப்பான 
-கோணத்திற்குச் ௬/௦ம.றினால், ஓளியின் தளமும் பகுப்பானின் : 
தளமும் குறுக்கே சரியாக 90“-க்கு வந்துவிடுகிறது. ஒளி. 

. மறுபடியும் தடைப்படுகிறது. படிகக் கல் ஓர் ஒளி சுழற்றும். ் 

அன்னமய டைல என்பதை இவ்வாறு நிரூபிக்கலாம், .
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படிகங்களிலேயே இருவிதமான படிகங்கள் இருக்கின் றன. 
நாம் ஒளியைப் . பார்த் துக்கொண்டிருக்கும்பொழுது அதன் 
தளத்தை வலதுபுறமாகத் திருப்பும் படிகக் கல்லை வலப்பக்கச் 
சற்றி 02௩10-01810103) அல்லது 4 என்றும், மற்றொரு படிகம் 

இடப்பக்கம்  சுழற்றுவதால் இடப்பக்கச் சுழற்றி (1,2840-. 
rotatory) அல்லது 1] என்றும் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். மூதலாவ._து 
வகையில். ஏற்படும் சுழற் கோணத்தை நேர்மறையாகவும் 

௦5, இரண்டாவது வகைச் ௬/பற் கோணத்தை எதிர்மறை 

யாகவும் (Negative) கணக்கிடுவது தற்போது அதிகமாகக் 

கையாளப்படும் வழக்கமாகும். 

போலாரிமீட்டர் (12௦1871002107) 

ஒளி சுற்றும் தன்மையுள்ள பொருள்களால் ஏற்படும். 

தளவிளைவுற்்ற ஒளியின் தளச்சுழற்சியின் சு. கோணத்தை : 

அளக்கும். கருவிக்குப். போலாரிமீட்டர் எனப் பெயர். இக் 

கருவியின் அமைப்புக் &மோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள.து. 

  

படம 13-5 

போலாரிமீட்டர், 

சோதனைச்சாலையிலும். ஆய்வுக்கூடங்களிலும் இருக்கும் 

போரலாரிமீட்டர்களில் . வெப்பநிலை மாறாமலிருக்க ஏதுவான 

சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கோணத்தையும் மிகத். 

துல்லியமாக வர்னியர்களின் ' துணைகொண்டு கணக்கிடலாம். 

ஒனி சுற்றும் தன்மையுடைய பொருள்களின் ௬ கோணம் 

பொருளின் தன்மையோடு திடப்பொருளாயிருக்தால், அதன் : 
கனமும் கரைசலாக இருந்தால், அதனுடைய அடர்வும் போலாரி 

மீட்டரில். வைக்கப்பட்டுள்ள கரைசலின் நீளமும், கரைப் 

“ புரனின் தன்மை, வெப்பகிலை, பயன்படுத்தும் ஒற்றை கிற 

ஒளியின் ' அலைநீளம் முதலியவைகளைப் பொறுத்து இருக்கும். 

இந்த நிபந்தனைகளை உட்படுத்தித் தன் திருப்பு erat (Specific 

7012110090. என்ற அளவைக் கணக்கிடலாம். இது; எடுத்துக்
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- மகொண்ட பொருள்க்குரிய்தாக உள்ளது. ' இது பொருளுக்குப் 
பொருள் மாறுபடும். . கரைசலில் பொருளின் ar et எண் 

(a) yp — 100 x 4 
ww TTX! 

“உ அளக்கப்பட்ட சுழற் கோணம் 

1. கரைசலின் வெப்பறிலை | 

de - ஒளியின் அலைவு நீளம் 

}— கரைசலின். நீளம் 'டெ௫ிமீட்டரில் 

2100 மி. விட்டரிதுள்ள கரையும் - 
பொருளின் எடை 

(உ-ம்). | 
(a) -குளுகோஸ். (a)* டி வ ae 112-2° (Ce = 4; H,0O) 

(b) qe, Gs ச இட்டார் 0அசெட்கட்டைமடடகசசனேஸ் 

“(ay p= — eee (6 = 5; CHCI,) — 

Deearg கீழே rab atin deren து. பயன்படுத்தப்பட்ட 
இற்றை நிற. ஓளியான சோடியம் -கோட்டைக் குறிக்கிறது. ் 

அகன். அலைவு நீளம் 1 = 5893 A’. (a) சேர்மம் வல்ப்பக்கச் 

சுழற்றி: 09) சேர்மம் இடப்பக்கச் சுழற்றி. ga ப 

ஒளி, கழற்னும் தன்மையுள்ள அங்க்கச் சர்மங்கள் 

் முதன் முதலில் அங்ககச் சேர்மங்களில் ஒளி சுழற்றும் 

"தன்மையைக் சண்டறிந்த பையோ (21௦1) என்பவர், அங்ககச் 

சேர்ம்த்தைக்' கரைப்பானில். கரைத்தாலும் உருக்கினா லும் 

இத் தன்மை மாரறாமலிருப்பை தக் எண்டார். . அனங்ககச் சேர்மங் 

களில் உள்ள ஒளி சுழற்றும் தன்மை, படிக அமைப்பு இருக்கும் 

- வரையில் . இருக்கிறது. அ௮னங்ககச். சேர்மத்தைக்.. கரைத் 

ப தரலேோர, '.உருக்கனாலோ - ஒளி. சுமற்றும தன்மை மறைந்து 
ட விடுறது... இதிலிருந்து. காம். அறிச் துகொள்வ அ. என்ன 

வென்றால், -அங்கசச் 'சேர்மங்களில் ஒளி சுழற்றும் தன்மை
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உள்ளமைப்பைப் பொறுத்தது என்பதே. அ௮னங்ககச் சேர்மங் 

களில். ஒளி. சுற்றும். தன்மை வெளிப்படிக அமைப்பைப் 

பொறுத்தது. 

1948ஆம் ஆண்டில், தமது 26ஆம் பிராயத்தில், ஃபிரெஞ்சு 
(வேதியியல் நிபுணர் லூயி பாஸ்ச்சர், இராட்சைச் சாராயத்தின் 

வண்டலிலுள்ள இரண்டு சேர்மங்களைச் சோதித்தார். அதில் 

ஓன்று பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் டார்டரேட்டாசவும், 
மற்றொன்று சோடியம் அமோனியம் ரசிமிக் அமிலத்தின் உப்பா 

கவும் இருந்தன. அவைகளின் மூலமான டார்டரிக் அமிலமும் 

ரசிமிக் அமிலமும் ஓத்த வேதியியல் பண்பு கொண்டவை: 
ஒத்த அமைப்புக் கொண்டவை. ஆனால், ஒளி சுற்றும் தன்மை 
யிலே . வேறுவிதமாக இருக்கின்றன... . டார்டாரிக் அமிலம் 
ஒளியை வலதுபக்கம் சுற்றும் தன்மையது. (ஐ9“5ந 4 12 
(நீர். ரசிமிக் ௮மிலம் ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடையதல்ல 
என்பதையும் ௮வர் கண்டறிந்தார். 

.. பார்டாரிக் அமிலத்தின் உப்புகள் பலவற்றின் படிக அமைப் 
பைச் சோதித்துப்பார்த்ததில், அவையெல்லாம் ஒரே மாதிரியாக 
முகங்களில் மாறுதல்கொண்ட படிகமாக இருப்பதைப் பாஸ்ச்சர் 
அறிந்தார். ரசிமிக் அமிலம், ஓளி சு[றற்றும் தன்மையற்றதாக 
இருப்பதால், அதன் படிகங்களின் முகங்கள் மாறுதலில்லா த, 
பலவகையில் ஒத்த முகங்கள் கொண்டவையாக இருக்கலாம் 
என்றும் உணர்ந்தார். ஆனால், சோதித்துப்பார்த்ததில் ௮அம்மர an 
இல்லை. ரசிமிக் படிகங்களில் சில படிகங்கள் ஒரு பக்கம் 
மாறுதல் கொண்ட. முகங்களை உடையனவாகசவும், வே அ சில 
'மேலே சொன்ன படி.கங்களின் ஆடியின் பிம்பத்தை ஒப்ப வேறு 
பக்கத்தில் மாறுதல் கொண்ட முகங்கக£ உடையனவாகவும் 
இருந்ததை அறிந்தார். இவை இரண்டையும் வெவ்வேருகப் 
பிரித்துப்பார்த்ததில், படிகத்தின் ஒரு பக்கத்தில் மாற்று முகங் கொண்டவை வலப்பக்கம் ஒளிச்சுமற்சி செய்யும் ஆம்றலுடை 
யனவாயும், எதிர்மாறுன மாற்றுமூகங் கொண்டவை ஒளிச் 
சுழற்சியை இடப்பக்கம் செய்யக்கூடியனவாயும் இருந்தன. 
இடது. பக்கமுள்ள படிகங்களின் கரைசல்களின் தீன் திருப்பு 
எண்ணும், வலது பக்கமுள்ள படிகங்களின் கரைசல்களின் 
தன் திருப்பு எண்ணும் ஓரே மதிப்புள்ளவையாக இருக்கின் றன. 
ஆனால், ஒன்று கேர்மறையாசவும் (--), மற்றொன்று எதிர்மறை 
யாகவும் (--) இருக்கின்றன. இம்மாதிரியான இரண்டுவிதப் 
படிகங்கக£யும் சம மூலக்கூறு அளவில் கொண்ட கலவைக்கு 
ரசிமிக் கலவை அல்லது சுழிமாய் கலவை எனப் பெயர், இவை
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இரண்டையும் பிரித்தெடுக்கும் முறைக்குப் “பகுப்பு” (௩8501011௦0 
என்றும் பெயரிட்டு அழைக்கிறார்கள். பாஸ்ச்சர், ரசிமிக் உப்பூ 

காப் படிகமாக்இப். பிரித்தது 28°C-EGS ElpT Sura grea, 

இம்மா திரி இரண்டுவிதப் படிகங்கள் கிடைத்தன. 28*0-க்கு | 

மேல் .படிகமாக்கிப் பிரித்திருக்தால்,. ஒரேமாதிரியான படிக 

முகங்கள் கொண்ட படிகங்கள்தாம் பிரிந்திருக்கும். இந்த மாதிரி 

ஒ3ர மாதிரிப் படிக முகங்கொண்ட சேர்மத்தை ரசிமிக் சேர்மம் 

அல்ல து ரசிமேட் என்று பெயரிட்டு அழமைக்கிமுர்கள். பாஸ்ச்சர், 

'நரன்காவ.து ஸ்டீரியோமெரிக் டார்டாரிக் அமிலம் ஒன்றையும் 

"கண்டறிந்தார். இதற்கு மெசோடார்டாரிக் அமிலம் (Mesotartaric 

ரம் எனப் பெயரிட்டார். எதிர்வடிவத் தன்மையுள்ள இரண்டு 

- வித. சோடியம்- அமோனியம் டார்டரேட் உப்புகளின் படிக 

உருவங்கள் 3 தரப்பட்டுள்ளன. 

  

படம்:..78 -.6 

அறமா சரவ அவரது, எ திர்வடி வங்கள், 

ஒளி ௭ழற்றும் தன்மை ஏற்படக் காரணம் (Cause of Optical 
Activity) 

தளவிளைவுற்ற. ஓளி, ஒன்றுக்கொன்று எதிர்ப்புறமாக . 
வட்டமாகச் சமலும் இரண்டுவித அலைச்சுருள்கள் கொண்ட 
இரண்டு. வட்டத் தளவிளைவுற்ற.. ஒளிகள் கொண்டதாக 
(Circularly polarised light) இருக்கிற து. . இதைப் பின்வரும் 
படத்தில் காணலாம்.. ஒன்றை வலது பக்கம் ச/பலும் வட்டத் 
திளவிஃ்வு ற்ற - ஒளி என்றும், மற்றொன்றை a து பக்கம்
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சு௦லும் வட்டத் தீளவிளைவுற்ற ஒளி என்றும். இரண்டாகம் . 

பிரித்துக் கூறலாம். ஒளி சுழற்றும் தன்மையையுடைய பொருளி 

- லூடே தளவிளைவுற்ற ஒளி செல்லும்பொழுது, வலது பக்க 

வட்டத் தளவிளைவுற்ற ஓளியின் வேகம், இடது பக்க வட்டத்... 

ளவின்வுத்ற் ஒளியின் வேகத்தினும் மாறுபட்டது, மறுபடியும் 

f அனு எற்கு! pada day நிக 
VVvVY 

| ஸி ல்லும் Sor 
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i வலது- இடது வட்டத் தள விளைவுற்ற ஒளியலைகள்.. 

இவை இரண்டும் வெளியில் சேரும்பொழுது நமக்குத் தளவிகை: 

வுற்ற ஒளி சு;பற்சியடைந்ததுபோலத் தோன்றுகிறது. ஃபிரஸ் 
னெல் என்பவர், 1885ஆம் ஆண்டில், ஃபிரஸ்னெல் ராம்ப்:.. 

“(ரந ரம) என் ந ஒருவகைப் பட்டகத்தில் தளவிளைவுற்ற, 

ஒளியைப் பாய்ச்சி, அதை. இரண்டு வட்டத் தளவிஃ்வு,.ற்ற 
ஓளியாகப் பிரித் துக் காண்பித்தார். இச் சோதனை இக் கார: 

ணத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. 

லாக்டிக் அமிலத்தின் ஐசோமெரிசம் 

வான்ட் ஹாஃப்-லெபல் கொள்கையின் அடிலியமம் பமிலி 
மூதீலாவதாக விவாதஇத்த ஓளி சற்றும் தன்மையுள்ள பொருள் 
லாக்டிக். அமிலமாகும். லாக்டிக் அமிலத்தில் சீர்மையற்ற 
கார்பன் ௮ணு ஓன்று உள்ளது. அதைச் சுற்றிலும் ம், H, 
0, 600 என்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன. இது 6, 1 என்ற 
இருவித எதிர்வடிவங்களில் இருக்கிறது.  .புறவெளி மாதிரி 
யமைப்பும் (80806 30061) கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. இதில் 
ஒன்று மற்றொன்றின் ஆடியின் பிம்பமாகும். ஒன்று வலப்பக்கச் 
சுமற்றியான லாக்டிக் ௮மிலத்தையும், மற்றொன்று இடப்பக்கச் 
சுமற்றியான லாக்டிக் ௮மிலத்தையும் காட்டுகன்றன. இரண்டு 
சேர்மங்களின் சமமான எடையை எடுத்துக்கொண்டு சலவை 
யாக்கி, தரைசலப் போலாரிமீட்டரில் வைத்து ஒனிசும.ற்.ரியை 

னு
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நோக்கிடில், ஒளிச்சுழற்சியே இல்லாமலிருப்பதைக் காணலாம். 

ஏனென்றால், 0-வடிவம் ஒளியை ஒரு பக்கம் சுழற்ற எத்தனிக் 

இறது; அதே சமயத்தில் 1-வடிவம் ஒளியை எதிர்ப்பக்கம் 

சுழற்ற எத்தனிக்கிற.து. இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று 

ரத்து செய்துகொள்ளுகின் றன. ஆகையால்தான், இவைகளின் 

சம.பங்குக். கரைசலில் "ஒளிச்சு ழற்சியே இல்லாமலிருக்கிற_து. 

இந்தக் கலவைக்கு 01-கலவை அல்லது ரதிமிக் சலவை எனப். 

பெயர். - ் 
் 

8, 1 என்ற எதிர்வடிவங்கள் ஒளி சுற்றும் தன்மையில் 

வலம்இடமாக ' இருப்பினும் பெளதிகக் குணங்களில் ஒன்று 

பட்டவை... சுழற்றும் கோணமும் ஓரே மதிப்புடையதுதான் . 

உருகுநிலை, கரைதிறன், இருமுனைத். திருப்புதிறன் முதலிய 
குணங்களில் இரண்டிற்கும் வேறுபாடில்லை. 81 வடிவம் சற்று 

மாற்றுப் பெளதிகக் குணமுடையது. வேதியியல் குணங்களும் 

வினைவேகங்களும்: ஓரே மாதிரி இருக்கின் றன. 
  

    

விலாக்டிக் அமிலம் |... 1850 
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செயற்கை முரை றில் விளைந்த லாக்டிக் “gotta ஒளி 

சுழற்றும் தன்மையற்றது. அசெட்டால்டிஹைடு, சையன் 

ஹைட்ரின் நீருடன் ater ne லாக்டிக் அமிலத்தைக் கொடுக் 

எனதும். 

| 1.௦ 
படமே ரெ. வழு CN —> CH,CH(OH)COOH 

அசெட்டால்டறைடு அசெட்டால்டிஹைடு ப1-லாக்டிக் அமிலம் 

சையன் ஹஜைட்ரின் 

அசெட்டால்டிஹைடில் 6140 தொகுதியின் கார்பன் அணு, 

ஒரு பக்கத்தில் ம், தொகுதியையும் ம.ற்மமுரு பக்கத்தில் 73. 

தொகுதியையும் கொண்டதாக உள்ளது. டெட்ரஹிட்ரல் 

 கரர்பனின் மற்ற இரண்டு பிணைப்புகளும் ஆக்கிஜனால் நிரப்பப் 
பட்டுள்ளன. ஆகையால்தான், அந்த ஆக்சிஜனுடன் ஹைட் 
ரஜன் சையனைடு  சேரும்போழுது சம . அளயில் 8-வடிவ 
மும் 1-வடிவமும் தரப்படுசன்றன. இது : நீரால் பகுக்கப் 

பட்டு di- -லாக்டிக் அமிலம் உண்டாகிறது. , 

பார்டாரிக் அமிலத்தின் ஐசோமெர்சம் 

isndie- iit அமிலத்தில் இரு Pion bp கார்பன் அணுக்கள் 
இருக்கின் றன. ஒவ்வொரு கார்பன் அ௮ணுவைச் சுற்றிலும். 
0, 8, 01, 00014 என்ற அணுக்களோ,.. தொகுதிகளோ 
இருக்கின்றன. வான்ட் ஹாஃப்-லெபெல் கொள்கையின் படி 
அது நான்கு வடிவங்களில் இருக்கவேண்டும்... இரண்டு 
வடிவங்கள். ஒளிச்சுற்சியுடையவையாயும், மற்ற இரண்டு 
வடிவங்கள் ளிச்*ய ம றவையாயும் epee ne. 

H 
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cook =: COOH cooH 

இடப்படும், :5 ட்டன 10-௦௨ 

ட்டு பட ee 

coon | Coon Coon 

அமிலம். ட க 1. அமிலம் மைசோ-டார்டாரிக் 

ap அடி... 1 %, அமிலம் 

ஒளி சுற்றும் தன்மையுடைய 0-வடிவமும் 1-வடிவழும் 

ஒன்றுக்கொன்று ஆடியின் பிம்பமாகும். ஒவ்வொரு சீர்மையற்ற. 

சார்பன் அணுவின் சுழற்சியும் * ௨ என்று. எடுத்துக் 

கொண்டால், 

+a : es +a ++ a — 0 

+ a பப இதி சக்கை ஜி நஜ - இ 

வடிவம் 1-வடிவம் மெசோ வடிவம். எனவவ 

01-வடிவம் (வடிவ 

மும் 1-வடிவமும் 

- சேர்ந்த கலவை) 

டார்டாரிக் அமிலத்தில் இரண்டு வலம் சுழற்றும் சீர்மையற்ற: 

கார்பன் அணுக்களும், 1-டார்டாரிக் அமிலத்தில் இரண்டு இடம் 

கழற்றும் சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களும் . அமைத்திருக். 

இன்றன. ஆனால், மெசோ வடிவ அமிலத்தில் ஒரு வலம் சுழற்றும் 

சிர்மையற்ற கார்பன் அணுவும், ஓர் இடம் சுமற்றும் சீர்மையற்ற. : 

கார்பன் அணுவும் சேர்ந்து ஒருங்கமைச்துள்ளன. ஆகவே, ' 

் டமசோ. வடிவத்தின் சுழற்சி பூஜ்யமாகும். இரண்டு கார்பன் — 

. அணுக்களும் சீர்மையற்று இருப்பினும் ஒளிச்சு(2.ற்சியற். றன 

வாகவும் இருக்கின்றன என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும்.. 

4- வடிவம், 1- வடிவம், மெசோ வடிவம் இவை மூன்றும் 

டார்டாரிக் அமிலத்தின் புறவெளி அமைப்பின் மாற்றத் இனால் 

ஏற்பட்ட ஐசோமர்கள் ஆகும். டயாஸ்டீரியோ ஐஜசோமர்கள் 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சீர்மையற்ற சரர்பன்சகளைக் கொண்ட மூலக் 

. கூறுகளைக் கொண்ட சேர்மங்களில்மாத் திரமே காணப்படும். 

 மெசோடார்டாரிக். அமில அமில: அழைப்பில் ஒரு பாதி, 

.. மற்றொரு பாதியின் ஆடிப். பிர திபிம்பமாகும்.. ரசிமிக் வடிவத்தில் 

. வைட வமும் 1-வடிவமும் ஒரே அளவில் கலந்திருப்ப தால், சுழலும்
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தன்மை ஒன்றுக்கொன்று ரத்து செய்து காண்டு ஒளிச் 

கூழற்சியே இல்லாமலிருக்கிறது. இது வெளிப்புறமாக ஏற்பட்ட 

ஈடுகட்டுதலாகும்.  மெசோ வடிவத்தில் அதன் அமைப்பிலேயே 

ஒரு பாதி, மற்றொரு பாதியின் ஓளிச்சுமற்சியை அமைப்பி 
gener Bis எடுகட்டிவிடுகிற து. 

0-வடிவம், 1-வடிவம், 01-வடி.வம், மெசோ வடிவம் ‘Wear 

. நான்குமே . இத்த வேதியியல் - குணமுடையவையாக 

இருக்கின் றன. ஆனால், அவைகளின் பெளதிகக் குணங்கள் 

வேறுபட்டவை. 
    

டார்டாரிக் 

அமிலம் 

20 | , 

மட் பனை. 

  

    

d= anand | +18° | 170°C | 1-76 2:98 | 189 

1- வடிவம் —12° | 170°C | 1:76 2°93 189 

ரசிமிக் வடிவம் |, 0 30610 / 1879. 2:96 | 206 

மெசோ வடிவம் O° 140°C | 1-666 311 | 125   
இரண்டுக்கு ‘iets. ஏர்மையற்ற கார்பன்கள் கொண்ட் 

சேர்மங்கள் 

இரண்டு: சிர்மையற்ற கார்பன்கள் கொண்ட சேசர்மத்தில், 
Qo கார்பனைச் சுற்றியுள்ள் தொகுதிகள் மற்றக் கார்பணைச் 
சுற்றியுள்ள தொகுதிகளினும் வேறுபட்டிருர்தால், நான்கு 
ஓளி சு௦ற்றும் ஸ்.உரியோ ஐசோமர்கள் இருக்கும். . ஆனால், ஒரு 
சிர்மையற்ற கார்பனைச் சுற்றியுள்ள : தொகுதிகளும், மற்றச் 
சிர்மையற்ற கார்பனைச் சுற்றியுள்ள தொகுதிகளும் ஒரேமாதிரி 

.. இருந்தால் இரண்டு ஒளி. சுற்றும் ஐசோமர்கள்தாம் இருக்கும் 
என்பதை டார்டாரிக் அமிலத்தின் மூலம் அறிந்தோம். 

... இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சீர்மையற்ற கார்பன் OY Db FEMS 
கொண்ட . மூலக்கூறுகள் 2° ஒளி சுழற்றும் Gert sons 
கொடுக்கும், ௩ என்பது மையிற்ற கார்பன் அணுக்களின் 

எண்ணிக்கையாகும். இவைகளில் மொத்து ரசிமேட்டுகள்-2” 

ஆகும். இம்மாதிரிச் சேர்மங்கள் சர்க்கரையிலும் புரோட்டீன் 
மூலக்கூறுகளிலும் காணப்படும். . |
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ஏர்மையற்ற கார்பன் இல்லாத சேர்மங்களில் ஒளி சுழற்றும் 

தன்மை 

இதுவரை ஓன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சார்மையற்ற 

கார்பன் அணுக்களைப் பெற்ற சேர்மங்களின் ஒளி சுற்றும் 

தன்மையைப் பற்றி அறிந்தோம். சீர்மையறற கார்பனைக் 

கொள்ளாத சேர்மமும் ஓளி சுழற்றும் தன்மையைப் பெற்றிருக் 

கலாம். ஒரு சேர்மத்தின் அமைப்பையும் அதன் ஆடிப் பிம்பத் | 

தையும் ஓரே பக்கமாக ஒன்றுக்குமேல் ஒன்று வைத்தால் அது 

. ஓத்தில்லாவீடில் (19௦-ஊற௦1008211119)),  ௮ச் சேர்மம் ஒளி 

சுற்றும் தன்மையுடையதாக இருக்கும் என்பதே அடிப்படை. 

இதன்படி, வல_து கையுறைகள் (010725) கொண்ட ஒருபிப்பாய்; 

வல.து பக்கம் ஒளி சுற்றும் தன்மை யுடையதாக இருக்கும், 

(இதை :அ௮ளப்பதுதான் கடினம்.) ஏனென்றால், அதிலுள்ள 

மூலக்கூறுககா ஓத்த வலது கையுறையை அதன் ஆடிப் 

பிம்பத்தின்மேல், மேல்பக்கம் ஓரே திக்கை கோக்கியிருக்கும்படி. 

வைக்க முடியாது. அதேபோல், இடது கையுறைகள் நிரம்பிய 

பீப்பாய், இடது. பக்க ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடையதாக 

இருக்கவேண்டும். _ இம்மாதிரியான சேர்மங்களும் உண்டு. 

உதாரணமாக, (௨.0--0 டைகைட்ரோ டைல் பினிக் அமிலம், 

(0) அல்லீன் கள், (௦) ஸ்பைரேன்கள். 

(a) 0-0: டைநைட்ரோ டைஃபினிக் அமிலம் (0-0: 

Dinitro’ Diphenic Acid): 1922gb ஆண்டில், திரிஸ்டியும் 

கென்னரும், 0-0'. டைநைட்ரோ . டைஃபீனிக் அமிலத்தின் 

இரண்டு. ஓளி சுழற்றும் ஐசோமர்களைக் கண்டறிந்தார்கள். 

டைஃபினைல் சேர்மத்தில் -2, 6,2', 6' இடங்களில் பெரிய பதிலீடு 

கள் இருப்பின், இரண்டு வ௯யத்தையும் சேர்த்திருக்கும் 

பிணைப்பை அச்சாக. வைத்துக்கொண்டு .இரண்டு பென்சீன் 

  

"வளையங்களும் சுற்றமுடியாது, ஒரு. வளையர் மற்றொரு வளையத் 

இற்குச் செங்குத்தாக வந்து பிறகு சுற்றாமல் நின்றுவிட்டால், 

இதனால் அது ஓர் ஒளி சுழற்றும் ஐசோமராக ஆூவிீடுகிறது... :
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நைட்ரோ தொகுதியையும் கார்பாக்சி தொகுதியையும் நீக்கி 

விட்டால் ஓளி சுறற்றும்- தன்மையும் மறைற்துவிடுகிற_து. 

ஆர்த்தோ இடத்தில் சிறிய தொகுதிசளான --1! அல்லது —NH, © 

தொகுதியைப். பதிலீடு செய்தால் : இம்மாதிரி ஒளி சுழற்றும். 

சேர்மம் இடைப்பதில்லை,  * 2' 6, 6' இந்த நான்கு இடங்களி 

லும்1-தொகுதியைப் பதிலீடு செய்தால் ஒளி சுற்றும் சேர்மம் 

மறுபடியும் இடைக்கிறது. எனென்ருல், ஐயொடின் ஒரு பெரிய 

தொகுதி. மேலேயுள்ள. ஓவ்வொரு: பென்சின் வளயத்திலும் 

இரண்டு . இடங்களில் பதிலீடுகள்: உள்ளன. ஆச, மொத்தம், 

நான்கு பதிலீடுகள் சேர்மத்தில் இருக்கின்றன. நான்கும் 

வேண்டுவதில்லை எனச் சமீபத்தில் செய்த: சோதனை களிலிருக் து! 

“தெரியவருகிறது. ஓவ்வொரு வளையத்திலும் ஆர்த்தோ இடத்தில் 

ஒரு பெரிய பதிலீடு இருந்தாலே போதுமான தாகும். உதாரண 

மாக, டைஃபினைல் டைஆர்த்தோ சல்ஃபானிக் அமிலம் ஓர் ஓளி 
. குழற்றும் சேர்மமாக இருக்கிறது என்பதைச் சமீபத்தில் 

கண்டுபிடி த்திருக்கிறார்கள். 

பதிலீடு. செய்யப்பட்ட டாலுவின் . சல்ஃபானிக் அமிலம் | pont 
சுமற்றும் ஐசோமர்ககைக் கெரடுக்கிற து. 

டம்... CHs-N-COCHs, 
NY 803H 
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௫) அல்லீன்கள் (31/85) : அல்லீன் களில் இரண்டு 

இரட்டைப் பிணைப்புகள் இருக்கின் றன... இதனால் அவற்றி 

லுள்ள தொகுதிகள் சுலபமாகச் சறற முடியாது. அகையால், 

அவை ஓளி சு[றற்றும் ஐசோமர்களைக் கொடுக்கக் கூடியவை என 

வான்ட் ஹாஃப்,லேபெல் இருவரும் கொள்ை கயளவில் கூறியிருக் 

தனர். அதற்கேற்ப 1995ஆம். ஆண்டில் மெய்ட்லநீது, மில்ஸ் 

115 ர Ce Hs 

aN / 
பயை 

ப் ட ப 

AC ig Hy ப உர 

். என்ற இரு விஞ்ஞானிகளும் டைஃபினைல் ௨-ராப்தைல் அல்லின் 

என்ற சேர்மம் ஒளி சுழற்றும் தன்மையை உடையது என்று 

சண்டுபிடித்தார்கள். 

  

    ல் உருவம் 

படம். 18-89 

ஒளி சுழற்றும் அல்லீனின் மாதிரியமைப்பு,। 

(c) swmuGyoracr (Spiranes): 7902ஆம். அண்டில், 
ஆஸ்சென் என்பவர், முதன் முதலில், தகுந்த பதிலீடு செய்யட் 
பட்ட ஸ்பைரேன்கள் ஒளி சுற்றும் தன்மை உடையை 
என்பதைக் கண்டார். மூலக்கூறிலுள்ள Qt ௮ணு இரண்டு 

. வளையங்களுக்குப் பொதுவாக. இருப்பின். ௮ம். மூலக்கூரை 
யுடைய சேர்மத்தை ஸ்பைரேன் .. என்று அழைக்கிறார்கள். 
ஸ்பைரோ . டைஹைடன்டாயின். என்பது. ஒரு சாதாரண
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NH~CO : 
| ௨ 11-0௦ 

Pins i 
CO-NH 02 புற 

.-ஸ்பைரேனாகும். மற்றொரு விதமான ஸ்பைரேனின் ஒளி 

சுழற்றும் ஐசோமரின் வாய்பாடாவது : 

GOOH CH, CH 
’ 2. 

த Nea” ம் a 
பூ ட்ட ர்வ . 

் CHa Che” coon 

'கார்பனல்லாத நான்கீணை திறனுடைய தனிமங்களின் சேர்மங் 

களில் ஒளி .சுழற்றும் ஐசோமர்கள் (0ற1108] 1900611801 11 

Other Quadrinated Compounds) 

கரிமச் சேர்மங்களின் ஒளிச்சு,௦ற்சிக்கு முக்கியக் காரணங் 
களில் ஓன்று, அதன் நான்கு இணை திறன்களும் டெட்ரஹீட்ரன் 
முறையில் பரவியிருப்பதாமும். அதைப்போலவே வேறு எந்தத் 
தனிமமாவது நான்கு இலாதிறன்கள் கொண்டதாயும், அந்த 
நான்கு இணைதிறன்களும் அதன் சேர்மத்தில் டெட் ர௨றிட்ரன் 

_ மூலைகளில் முறையாகப் பரவியிருப்பனவாயும் இருப்பின், ௮ தன்: . 
சேர்மம்  ஒளிசுமற்றும் ல 2சாமர்கக£க் கொடுக்கவல்லதாக 
இருக்கும், உதாரணம், அமோனியம் அயனி, அமீன் ஆக்ஸைஞ௫ு, 
ஸ்டானோனியம் உப்புகள், சல்ஃபாக்ஸைடுகள் முதவியன, 

அல்லைல் - மிதைல் - ஃபினைல் - பென்சைல் - அமோனியம் 

.ஐயோடைடு ஐர் ஓளி சுழற்றும் ஐசோமராகும். ஏனென்றால், 
அதிலுள்ள நான்கு பதிலீடுகளான அல்லைல், மிதைல், ஃபீனைல், 
பென்சைல் என்ற . கான்கு தொகுதிகளும், நடுவிலுள்ள 
.நைட்ரஜனுடன்: சமவலுப் பிணைப்பால் (ரிந் 5௦) 
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒளி சுற்றும் தன்மையைக் 
கொடுப்பது சீர்மையற்ற நைட்ரஜனைக் கொண்ட ரப்பானி 
அயனியாகும். 

C,H, i | 

| ; 
[ cu. = CH — CH, — N—CH, — GH, 

| 
CH,
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“இல.டெர்டியரி அமீன் ஆக்ஸைடு சேர்மமும் ஓளி சுழற்றும் 

தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. ் ஈதைல்-மிதைல்-ஃபீனை ல் 

-அமீன் அக்ஸைடு . என்பது ஓர் உதாரணம், இதிலும் 

"நைட்ரஜனின் நான்கு இணைதிறன் பிணைப்புகளும் டெட்ர 

ஹிட்ரன் அமைப்பில் உள்ளன. . | 

C.H, 

CH,—N-—>.0 
| 
CH, 

டின், ஜெர்மேனியம், செலினியம், டெல்லூரியம் போன்ற 

தனிமங்களின் சில சேர்மங்களில் அந்.தக்.த.த் தனிமத்தின் நான்கு. 

பிணைப்புகளும் டெட்ரஹீட்ரல் மூலைகளை நோக்கியிருக்கின் றன. 

இதளனால் இச் சேர்மங்கள். ஓளி ௬௦ற்றும் தன்மையுடையவை 

யாக உள்ளன. இதுபோலவே சில சல்ஃபாக்சைடுகளும் ஒளி 

F/O Dip தன்மையை உடையவை. இவைகளில் சில சமயம் 

எலெக்ட்ரான் இரட்டையே ஒரு தொகுதிக்குப் பதிலாக நடுத் 

தனிமத்தைச் சுற்றியுள்ள பதிலீடாக உள்ளதைக் கீழே 

காணலாம். 

[ o 7 ட 
a, ட 4 

பரத ட்ட 1. பெ 
த் Vr at | | 

eo | | | 
படர. மே. _| ௦ 

. ஸ்பா8னுனியம் தப்பு சல்.பாக்சைரு 

ரசிமிக் கலவையைப் Gfsacd (Resolution of Racemic Mixtures) 

... கையால் பிரித்தல் (Hand picking), — Cal Biapm pura 

_ பிரித்தல் (Chemical method), 2WiGaB qmpurn Gssv 

(Bio-Chemical method), பரப்புக் கவர்ச்சியால் பி ரித்தல் 

(Absorption method) sro.) um முறைகளில் ஒன்றைப் பயன் 

படுத்தி.ரசிமிக் தலவையைப் பிரிக்கலாம். 

(ஐ கையால் பிரித்தல் : இதைப் பாஸ்ச்சர் 1848-ல் பயன்: 

படுத்தினார். ரசிமிக் கலவையினுடைய கரைசலின் கரைப்பானை
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அவியாக்கினால் படிகங்கள் படியும். இந்தப் படிகங்களில் 
சிலவற்றின் முகங்கள் வலப்பக்கமாகத் திரும்பியும் (0110-. 

18101068781)) மற்றவற்றின் முகங்கள் இடப்பக்கமாகத் 

திரும்பியும். (1,868/0-116007/180181) இருக்இன் , றன. சாதாரண : 
நுண்ணோஃ9 மூலம்- இவைகளைக் கையால் பிரித்தெடுக்கலாம். 

பாஸ்ச்சர் என்ற விஞ்ஞானி, ரசிமிக் டார்டாரிக் அமிலத்தின் 
சோடியம் - அமோனியம் உப்புத் தயாரித்து, அதன் கரைசலை 
அவியாக்இப் படிகமாக்கியதில், 8-டடரர்ட்ரேட்டும்1-டரர்ட்ரேட்டும் 

வெவ்வேருக வெவ்வேறு படிக முகங்களுடன் பிரிந்தன. . பிறகு 
தனியாகப் பிரித்தெடுத்து, ஒவ்வொன்றையும் பேரியம் உப்பாக: 
மாற்றி, அந்த உப்பை நீர்த்த சல்ஃபூரிக் அமிலத்துடன் 

வினைபுரியச் செய்து, 0-டார்டாரிக் அமிலத்தையும் 1-டார்டாரிக் 
அமிலத்ஷ்தயும் சனித்தனியாசக் இடைக்கப்பெற்றார். சோடியம் 
-அமோனியம் டார்ட்ரேட்டை . இடைகிலை. . வெப்பநிலையான 

(Transition temperature) 28°C-#@Gue Lig suréau IMS HT” 

. இருவிதப் படிகங்கள் கோன்ருமல் சோடியம்-அமோனியம்-. 

ராசிமேட் என்ற ஓரே படிகம்தான். தோன்றும். ஆகையால், 

இம் முறையில் படி.கமரக்ூப். பிரிக்கும்பொழுது வெ.ப்பரிலையைச் 

சரிவரக் கவனிக்கவேண்டும். ் 

(6) வேதி முறை: சுழமிமாய் கலவை ஒளி சுழற்றும் தன்மை 
யுடைய மற்றொரு சேர்மத்துடன் வினைபுரிந்து விளபொருகாக் 
கொடுக்கும்பொழுது இரண்டு விதமான விளைபொருள்கள் 
கிடைக்கின்றன. . ஓன்று ரசிமிக் கலவையிலுள்ள 6-சேர்மத்தி 
னுடையது; மற்றொன்று. ௮க். சலவையிலுள்ள. 1- சேர்மத்தி 

னுடைய து." இரண்டு விரபொருள்களும் வெவ்வேறு பெளதிகக் 
குணங்கள் (கரைதிறன், உருகுறிலை முதலியன) உடையனவாக 

இருப்பதால் அவற்றைப் பெளதிக முறையால் பிரிக்கலாம். பிறகு 
0-சேர்மத்தின் விளைபொருளிலிருக் து 0-சேர்மத்தையும், 1-சேர் 
மத்தின் விளைபொருளிலிருக்து . 1-சேர்மத்தையும் இரசாயன 
gma பிரித்தெடுக்கலாம். 

உதாரணமாக, 01-டார்டாரிக் அமிலத்தை (ரசிமிக் அமிலம்) 
ஒளி சற்றும் தன்மையுடைய அல்கலாய்டு புருசைன் (800106) 
அல்லது குவினைனுடன் (பெரஈ1ற6) - வினைபுரியச் செய்தால், 

01-டார்டாரிக் அமிலம் -- 0-புரூசைன் -5 4-புரூசைன் 

0-டார்ட்ரேட் -- 4-புரூசைன் . 1-டார்ட்ரேட் 

கிடைக்கும். இந்த - இரண்டு டார்ட்ரேட்டுகளும் . வெவ்வேறு; 
சரைதிறன் உடையவையாழலால் இவை இரண்டும் பின்னப்
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படிக pen 019 od பிரிக்கப்படுகின் றன. ஒவ்வொன்றையும் தகும்த 

அமிலத் துடன் வினைபுரியச் செய்தால் 0-டார்டாரிக் அமிலமும் 

1- டார்டாரிக் அமிலமும் தனித்தனியாகக் கிடைக்கின் றன. 

ot = புரசைன் '3- டார்ட்ரேட்டு 4 ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் 

-. ம பார்டாரிக் அமிலம் - 6- புருசைன் குளோரைடு 

od - புரசைன் 1 -பார்ட்ரேட்டு + ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் 

1 டார்டாரிக் ௮மிலம் + 8-புருசைன் குளோரைடு 

இதுபோலவே உப்புமூலமான (19886) ரசிமிக் அட்ரினலினை 

-{dl - adrenaline) 0-டார்டாரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்து 

ம 2 இட்ரினலினையும் . 1-அட்ரினலினையும் பிரித்தெடுக்கலாம். 

DADS ஆல்டிஹைடை ஒளி சுழற்றும். தன்மையுடைய 

a aa eva a வினைபுரியச் செய்து... 4- ஆல்டிஹைடி 

'வேறுகவும் 1-ஆல்டிஹைடு வேருகவும். பிரித்தெடு, த்திக் 

இருர்கள்.. பிரைமரி. அல்லது செகண்டரி அமீன்கள் . ரசிமிக் 

வழுவதுஇலிருந்தால் அவற்றை ஓளி ஈழமற்றும தன்மையுள்ள 

ஆக்ஸிமெதிலீன் சாம்ஃபருடன் வினைபுரியச் செய்து. விலா 

பொருளைப் பெற்று, பிறகு அதிலிருந்து 0-அமீனையும்1-அமீனையும் 

. .பிரித்திருக்கறார்கள். 

் குறிப்பு: சில சமயங்களில் விகாபாருள்கள் கல்ல படி.கமாக 

_ வருவதில்லை. . ஆசையால், பின்னப் படிகமாக்கிப் பிரித்தவில் 

் தக்கல். ஏற்பட்டுத் தூய்மையான ஆவது, 1வது. டைப் 

பதில்லை. 

(c) உயிர் வேதிமுறை : ஈஸ்ட்டு, பாக்டீரியா . (போன்ற 

நுண்ணிய உயிருள்ள பொருள்களை ரசிமிக் வடிவத்தின் குறிப் 

“பிட்ட: அடர்வு கொண்ட நீர்த்த கரைசலில் வைத்திருந்தால், 

இரண்டு .எதிாவடிவங்களில் இன்றை அது அழித்துவிடு, og; 

ஒன்றுமாத்திரமே அழியாமலிருக்கும், இம் முறையைப் பிரித்தல் 

(Resolution) என்று கூறுவது முற்றிலும் பொருர்தாது.. 

ஏனெனில், 0-வடி.வம்,. 1-வடிவம் இரண்டையும். . இங்குப் 
aap isis ஓன்றை. அழித்து மதிரொன்னை றே பெற 

Crp 

. உதாரணமாக, -ம1-மாண்டலிக் : அமிலத்; தின். . உப்புக் 

அரைசலில் பெனிசில்லியம் கிளாகம் (Penicillium glaucum) sreor 0
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நுண்ணிய -உயிர்ப்பொருளைச் (14101001281811) சில மணிநேரம் 
வைத்திருந்தால் 1-உப்பு அழிர்துவிடுகிறது; எஞ்சியிருப்பது. 

0-உப்பு மாத்திரமே. அதே 01-மாண்டலிக் அமில உப்பில் 
சாக்கரோமைசஸ் எலிப்சாயிடியஸ் ($8001810109:065 6111ற8010608) | 
என்ற நுண்ணுயிர்ப் பொருளை வைத் இருந்தால் 0-உப்பு அழிந்து 
வீடுகிறது ; 1-௨ப்பே சடைசியில் தங்குகிறது. விடப்பட்ட 
ஐசோமரைப் பிரித்தெடுப்பது சற்றுக் கடினம். இம் முறையைப் 

. பயன்படுத்திக் கொடுத்திருக்கும் சேர்மம் மெசோ வடிவமா 
அல்லது 41-வடிவமா என்பதை அறியலாம். இதற்கே இம்முறை 

- பயன்படுத்தப்படுகிற_து. 

(ய்) பரப்புக் கவர்ச்சியால் பிரித்தல்; 7957ஆம் அண்டில் . 

பிராட்லியும் ஈஸ்டியும் இம் முறையை முதலில் கண்டறிந்தனர். 
மாண்டலிக் அமிலம் சுலபமாகக் கசீனினாலும் ஆட்டுரோமத் 

Gog சர்க்கப்படுகிறது. அலுமினியம் ஆக்ஸைடைப் 

பயன்படுத்தியும் 8-வடிவத்தையும் 1-வடிவத்தையும் பிரிக்கலாம். . 
ரசிமிக் சேர்மத்தைக் சரைசலாக்கிக்மொண்டு, ரீண்ட உயர.மான ' 
கு, றாயில் அலுமினாவை நிரப்பி அதன் வழியாகச் செலுத்தினால், 

வெவ்வேறு உயரத்தில் யும் 1-ம் பரப்புக் சவர்ச்சியால் பிரிக்கப் 

பட்டிருக்கின் ரன. இதற்குக் குரோமோட்டோகிராஃபி முறை. 
எனத் தனிப் பெயர் உண்டு. Sz a ப 

- இடவலம்புரிச் சமநிலையாக்கல் (188021018811010) 

ஒளி சுமற்றும் . தன்மையுள்ள 'சேர்மத்தை ... ரசிமிக். 

கலவையாக மாழ்.றுவதற்கு இடவலம்புரிச் சமநிலையாக்கல் எனப் 

பெயர், . கொடுக்கப்பட்ட ஒளி. சுழற்றும் தன்மையுடைய 

சேர்மத்தின். பாதியை. எதிர்வடிவமாக : மாற்றுவதால் . இது 

ஏற்படலாம். இம் மாற்றம் வெப்பநிலையால் தூண்டப்படுவ 

துடன் இரண்டு எதிர்வடிவங்களில் எது நிலையான தன்மை 

யுடையது என்பதையும் பொறுத்ததாகும். சில ஓளி சுழற்றும் 

- சேர்மங்கள் ரசிமிக் . கலவையாகத்தான் இருக்கவல்லவை. 

சில தாமாகவே இடவலம்புரிச் சமநிலையாக்கிக்கொள்ளும் 

தன்மையுடையவை. உதாரணமாக, -டார்டாரிக் அமிலத்தை 

. ஒரு மூடப்பட்ட குழயினுள். வைத்து வெப்பரிலையை அதிகரித் 

்.. தால் ரசிமிக் கலவையாடஇவிடுிற.து (di). 1-லாகடிக அமில த்தை 

எரிசோடாவுடன் (Caustic soda) சூடுபடுத் தினால் _றசிமிக் 

.கலவையாடவிடுகிற து. இம். மாற்றத்தைப் பின்வருமாறு 

_ எழுதலாம்.. on fet hehe, மகட்] veges rae
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wig 
CHs- CHOON) 0008-01-௦௨ அ 3 ம தக 

«+ dll kt by. ONa\ ௦1௦. 
ie ட் கியவ்கு சமநிஞ | ௦ -C-ONa. 

-லாக்ழக கப்ப. டா H od வழிகடி 

.மாண்டலிக் அமிலமும் மேலே கூறியதுபோல் இயங்கு சமரில் 

- வழீயாக இடவலம்புரிச் சமரிலையாக்கப்படுகிறடது என்பதைக் 

இம காணலாம். 

one 
Chole C —C-OH OH 9 ப OH ok 

. சர டே போரிக் கேடே ட்ட 1 4-அமிலம் 

பூ ! CH அட பே றப. 

00 6 அமிலம் 

ர்
 ௦ 

இயங்கு சமநிலையின் வழியாக இடவலம்புரி மாற்றம் 

நடப்பது. என்றால், ஸ்ஹட்ரஜன் அயனி அதில் முக்கியமான 

, பங்கு கொள்ளவேண்டும். அதன் இடமாற்றமே இயங்கு 

சமநிலைக்கு முக்கியக் காரணமாகையால், இடவலம்புரிச் சமஙிலை 
,யாக்கலுக்கும் ஹைட்ரஜன் அயனியின் இடமாற்றமே முக்கியக் 

“காரணமாயிருக்கவேண்டும், ஹைட்ரஜன் அணுவுக்குப் 
. பதிலாக மிதைல் தொகுதி பதிலீடு செய்யப்பட்ட 6, 14,6 (60) 

-OH— COOH aarp wrawrolS சேர்மம், இடவலம்புரிச் . 

. சமகிலையாக்கலுக்கு உட்படவில்லையெனத் தெரிகிறது. ஆதலால், 

மேலே. சொன்ன வழிமுறை சரியே. ஆசையால், இதில் 

ஹைட்ரஜன் அயனிக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. : 

ICES இடவலம்புரிச் - சமகிலையாச்கல்களில் இயங்கு 
சமநிலைச் சேர்மங்கள் இல்லை. ஆகையால், மேலே சொன்ன 
சாரணம் எல்லாச் சேர்மங்களுக்கும் பொருந்தாது என்பதையும் 
மனங்கொள்ள வேண்டும். 

் மியூட்டா ரொட்டேஷன். 

| சில சேர்மங்களில் ஒளி சுழற்றும் அளவு, அதன் தோற்ற 
“நேரத்திலிருந்து சிறிது சிறிதாக மாறி, . ஒரு. நிலையான சுற்து '
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அளவுக்கோ அல்லது பூஜ்யச் சுபற்சி ௮அளவுக்கோ வருவதற்கு 

மியூட்டா ரொட்டேஷன் எனப் பெயர். இதைப் போலாரிமீட்டர் 

உதவியால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு ஐரு முறை அளந்து வரை 

படம் வரையலாம். இடவலம்புரிச் சமநிலையாக்கலில் மியூட்டா 

ரொட்டேஷன் ஒரு பகுதியாகும். இம்மாதிரி வரையப்பட்ட 

வரைகோரடு இங்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள_து. 

உதாரணமாக, சாதாரணப் படிக உருவமுள்ள 1)-குஞுகேரஸ் 

தோன்றியவுடன் -- 160”.லிருந்து குறைந்து -- 88” என்ற 

ho | 

    
துவக்க தன் ட் த௫ப்பு சண | 

  
  

கேரம் - நீம்டம் அலது மணன் டூ 

Ld 1013-9 
மியூட்டா ரொட்டேஷன். 

சுழற்சிக் கோணத்திற்கு நிலையாக வந்து நிற்கிறது. இது எதிர் 
வடிவம் உண்டாவதால் ஏற்படலாம், இம்மாதிரி மியூட்டா 
ரொட்டேஷனைப் பல சர்க்கரைகள் கொடுக்கின்றன. 19-குஞு. 

கோஸ்  ஈ௦-குளுகோஸ்; 0-குஞுகோஸ் என்ற இரண்டு 
சோமர்கஃப் பெற்றிருக்கிறது. முதலாவதன் ச0ற்சி 4+-160°; 

இரண்டாவதன் சுழற்சி - 79:8“, நீரில் மஃ்குஞ்கோணைகி 
கரைத்தவுடன். இவ்விரண்டு வடிவங்களும். ஒரு சமநிலைக்கு 

.( Equilibrium ) வநீ துவிடுகின் றன. இச்சமஙிலையில் உள்ள. கலவை 
4.68: . என்ற நிலையான . POE எண்... FIP DF onus 

| கொடுக்க றது.
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rior 9,360 (Epimerisation ) 

இதையும் இடவலம்புரிச் சமநிலையாக்கலின் பகுதியயனக்' 

கொள்ளலாம். எபிமர்கள் (8ற/ம8) ஸ்டீரியோ ஐசோமர்கள்.. 

இவைகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சீர்மையற்ற மையங்கள் 

இருக்கும். ஆனால், ஒரு சிர்மையற்ற மையத்தில்மாத்திரமே 

இடவல மாற்றம் ஏற்படும்; மற்ற மையங்களில் மாற்றமே 

ஏற்படுவதில்லை. இம் மாற்றம் ஏற்படும் தன்மையை எப்பிமர் 

ஆதல் என்கிறோம். இதன் வழிமுறையும் (Mechanism), @)r 

. வலம்புரிச் சமநிலையாக்கலின் வழிமுறையும் ஓரே மாதிரியானது. 

இரண்டு எப்பிமர்களின் சுழற்சிக் கோணமும் வெவ்வேறுத. 

இருப்பதால், எப்பிமர்  ஆகும்பொழுது சுழற்சிக் கோணத்தில் 
மாற்றம் உண்டாகி மியூட்டா ரொட்டேஷனைக் கொடுக்கும். 

இடவலம்புரிச் சமநிலையாக்கலில் கடைசியில் கிடைக்கும் 

ப1-கலவைக்குச் சு0.ற்சிக் கோணம் பூஜ்யம். எப்.பிமர் ஆதலில் 

அவ்வாறு இல்லை.  எப்பிமர் ஆதல் வினையின் மாதிரியொன் ற! 
சி. கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு நீர்த்த காரக்கரைசல் 

வீனை வேச மாற்றியாக அமைூ.ற து. 

  ' a or Init 86 ———_ 
HC=0 1710-00 | 10-௦0 

| || I, 

HC_O-H. OH .C-OH OH HO-—C—H 
od — ர்க் எ... | 

(CHOH), (CHOH), (CHOH), 
| 
CH,OH - CH,OH CH, OH 

மாற்றம் ஏற்படும். (%) சிர்மையற்ற | மன் னோஸ் 

சீர்மையற்ற கார்பன் கார்பன் 

(௦) குளுகோஸ் AD gi 

Simnwpp Crtwmaaier Garetuy (Asymmetric Synthesis ) 

சிர்மையு.ற்ற அமைப்பைக் கொண்ட சேர்மத்திலிருந் து ஒளி 
சுழற்றும் தன்மையுள்ள சேர்மத்தைத் தொகுக்கும் முறைக்குச் 
சிர்மையற்ற சேர்மங்களின் தொகுப்பு எனப் பெயர். சுழிமாம் 
சலவையிலிருந்து ஓளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ம-வடிவத். 
தையும் 1-வடிவத்தையும் பிரித்தெடுப்பதற்கு இப் பெயர் 
கொடுப்பதில்லை. கடர
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(௨ பென்சாயில் ஃபார்மிக் அமிலத்தின் (வே,-00-001) 

ஆக்ஸிஜன் ஓடுக்கத்தால் மாண்டலிக் “feu (C,H,CHOH- 

000)கிடைக்கப்பெறலாம். ஆனால், இந்தக் கிடைக்கப்பெற்ற. 

அமிலம் ஒரு ரசிமிக் அமிலம்தான். ஒளி சுழற்றும் மாண்டலிக் 

அமிலத்தைப். பெறவேண்டுமானால் கீழ்க்காணும் தனி 

முறையைக் கையாள வேண்டும். இதற்குத்தான் சீர்மையற்ற 

சேர்மத் தொகுப்பு எனப் பெயர். ப 

௦ ன ட Oo 

ட பப] அர று ॥ | 
C,H, —C—COOH + 1-@ueir sire) > C,H,—C—COOR (-) 

பென்சாயில்: R—OH . எஸ்டர் இல் 

ஃபார்மிக் அமிலம் ஐ 

OH At OH அன் 
| நீரால் | 8 

C,H,-C—COOH <——— C,H,—C—COOR< ஒடுக் 
| பகுத்தல் | 2 

ந. ௩ (க் | இ! 

1-மாண்டலிக். அமிலம் 

் ல் 2 ட் 

மேலேயுள்ள வினையில் ஒளி சுழற்றும் ஆல்கஹாலை அமிலத் 

துடன் சேரச்செய்து எஸ்டராக்கியதால்தான் ஒஸீ சுழற்றும் 

மாண்டலிக் அமிலம் இடைத்கு_து. 

(௫). இதற்குப் பதிலாக ஒளி சும்றும் சேர்மங்கல்£ 
வினைவேக மாற்றியாகப் பயன்படுத்தனாலோ அல்லது கரைப் 

பானாகப் பயன்படுத்தினாுலோ தொகுப்பின் விள பொருள் ஒளி 

சுழற்றும் தன்மையதாச இருக்கிறது, 

௦ ies. நூ 
i ]-குவினிடீன் |. | 

C,H,—C—H+HCN —————-——> 
C,4,—C—EN — 

வினைவேக மாற்றி ve | 

OH நீர்க் 
[பகுத் 

1. | தல் 
ர 

OH ட் 
d- ஐஓசோமர், 

(பெரும்பாலும்)



ச் = அறிமுறை வேதியியல் ் 

குறிப்பு: தசையில் காணப்படும் லாக்டிக். அமிலம் 

8-அமிலமாக உள்ளது. இயற்கையில் நடைக்கும் சார்பேர 

ஹைட்ரேட்டுகள் யாவும் வலம் சுழற்றும் சோமங்களாக 

உள்ளன. இயற்கையில் கிடைக்கும் ஆல்கலாய்டுகளில் பெரும் 

பாலானவை இடம் ஈழற்றும் தன்மையுடையவை, புரோட் டீன் 

களும் அம்மாதிரியே இடப்புறம் சுற்றும் தன்மையன. மேலே 

குறிப்பிட்டபடி சீர்மையற்ற சேர்மங்களின். (ஒளி சுற்றும் 

தன்மையுடைய) தொகுப்புக்கு மற்றோர் ஓளி ஈ.ழற்றும் சேர்மம் 

தேவைப்படுிறது. : அது இல்லாவிடில் ரசிமிக் கலவைதான் 

இடைக்கும். முதலில் தாவர, பிராணி உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு 

சேர்மம் ஒளி சுற்றும் தன்மையதாக முதன்முதலில் தோன்றி 

யிருக்கவேண்டும்;:௮ல்ல.து வட்டத் தளவிளைவுற்ற ஒளி (1700181137 

polarised 11ஜ்டி ரசிமிக் கலவையின் மேல் கதிர் வீசுவதால். ஒளி 

சுற்றும் தன்மையுள்ள சேர்மம் ஏற்படலாம். உதாரணமாக, 

,2600-லிருந் து 2100& அலைரீளமுள்ள வல.து வட்டத். தளவிளை 

வுற்ற ஒளியின் கதிரை ரசிமிக் 14 41-டைமிதைல்-ஈ-அசிட்டோ 

புரோபியானமைடின்மேல் வீசினால், இடது பக்கமாக ஒளி 

அபுழற்றும் ஐசோமர் சிதைந்துவிடுகிறது. கடைசியில் சிதை 

யாமலிருப்பது வலது பக்கமாக ஒளி சுழற்றும் ஐசேோமரே. 

. இம்மாதிரி இயற்கையில். ஏற்படுவதன் காரணமாகவே 

இயற்கையில் அகப்படும் சேர்மங்கள் யாவும் ஒளி சுற்றும் 

கதன்மையனவாக. உள்ளன போலும், ஆனால், நிச்சயமான 

சரரணத்தைக் கூறமுடியாது. 

ஸ்டீரியோ வேதியியலில் குறியீடுகள் 

வலப்பக்கம் சுழற்றும் தன்மையை 0 என்றும், இடப்பக்கம் 

சுழற்றும். தன்மையை 1 என்றும் குறிப்பிடுவது முதன் முதலில் 

வமச்கமாக இருந்தது. அந்தக் குறியீடுகள் இப்பொழுது பயன் 

படுத்தப்படுவதில்லை. 0-க்குப் பதிலாக (4) என்றும், 1-க்குப் 

பதிலாக() என்றும் எழுதப்படுன் உன. ஏனென்றால், என்ற. 

பெரிய எழுத்தும் 1, என்ற பெரிய எழுத்தும் மூலக்கூறின் .. 

அமைப்புக்கான குறியீடுகள் ஆகிவிட்டன. 

HO GHO 
உ பட்ட @ i oe) 

பவட ட்ட அ இரத்தில். 
௫ 1 சன் 5 : i ; 

அபு 011200 
1-கிலிசரால்ுஹை$ ட கிளிசராட் ஹை
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மேலே கொடுக்கப்பட்ட அமைப்புகள் இளிசரால்டிறஹைடு 

என். சேர்மத்திற்குரியன. 1) என்று குறிக்கப்பட்ட சேர்மத்தில் ' 

17 இடப்புறமும் 04 வலப்புறமும் எழுதப்பட்டுள்ளன. 1, என்று 

குறிக்கப்பட்ட சேர்மத்தில் 17 வலப்புறமும் 00 இடப்புறமுமாக 

எழுதப்பட்டுள்ளன. இக் கு றியீடுகளை முதலில் அளித்தவர் 

எமில் ஃபிஷர் (1891) ஆவர். இவற்றைச் சற்று மாற்றியமைத் 

தவர் ஹட்சன் (1949) என்பவராவர். -இளிசரால்டிஹைடு 

போல் ஐ இடப்புறமும் 00% வலப்புறமும் உள்ள எல்லா 

ஓளி சுற்றும் சேர்மத்தி.ற்கும் ப என்ற எழுத்தைச் சேர்மத்தின் 

பெயருக்கு முதலில் சேர்ப்பது வழக்கம். 

ம (-) கிளிசரால்டிஹைடை ஆக்சிஜன் ஏற்றம் செய்தால் 

இளிசரிக் அமிலம் கிடைக்கறது. இந்த அமிலம் ஒளியை இடப் 

பக்கம் சுழற்றும் தன்மையுடையது. இளிசரிக் அமிலத்தை 

ஆக்கிலுன் ஒடுக்கம் செய்தால் லாக்டிக் ௮மிலம் கிடைக்கிறது. 

H, OH தொகுதிகளின் இடங்களில் . மாற்றம் ஏற்படவில்லை 

யாதலால் இம் மூன்று சேர்மங்களும் £-வகுப்பைச் (82185) 

சேர்ந்தவை, இதைக் மே கொடுத்துள்ளவாறு எழுதலாம். 

ரா. ஆக்சிஜன்.” 0001 COOH 
. | ஏற்றம் | ஆக்சிஜன் ட] 

H--C—OH ae H. ere H=jC—OH 

| ஒடுக்கம் | 

நூரு CH,OH CH, 

D(+) ப (4-7) = D(—) 

Rohs sry an) நிளிசரிக் ௮மிலம் லாக்டிக் ௮மிலம் 

1, (5 கிளிசரால்டிஹைடை. ஆக்கிஐன் ஏற்றம் செய்தால் 

7, (1) கிளிசரிக் அமிலத்தைக் கொடுக்கிறது; இதை ஆக்சிஜன் 

ஒடுக்கம் செய்தால் 1 (4) லாக்டிக் அமிலம் கிடைக்கிறது. 

அனால், ௮து. ஒளியை வலப்பக்கம் சுழற்றுகிறது. இதைக் 
கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம். ் 

CHO COOH COOH 
| | ஆக்சிஜன் | ஆக்சிஜன் | 

On >, OE Cy பறி பேட 
|... ஏற்றம் | ஒடுக்கம் | 
நேம. .. நெ “மே, 

௩(-) களிசரால் . -ங(-) களிசரிக். 1(9லாக்டிக் 
டி ஹைடு அமிலம் .. ..... அமிலம்



36 அறிமுறை வேதியியல் 

வலம் சுழற்றும் . லாக்டிக் அமிலத்தில் “மிதைல் எஸ்டர்,. 

ஒளியை இடப்பக்கம் சகூழற்றுகிறது. ஆனால், 11,014 இடங்களில் 

மாற்றமில்லை. : ஆசையால், 

வகுப்பைச் சேர்ந்தவை. 
இந்த. இரண்டு... சேர்மங்களும் 

COOCH,, 
_மிதைல் எஸ்டர் | 

COOH 
| 

HoO-C«H. ———--— 
| ஆக்கல் 

CH, ட 

1, (4) லாக்டிக்... 
அமிலம் 

CH, 

ந) மிதைல் 
லாக்டேட். 

ஏர்மையற்ற கார்பன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டிருந்தால் குறியீடுகள் 

-.. வாய்பாட்டின் அடியிலுள்ள சீர்மையற்ற கார்பனில் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ள. H, OH தொகுதிகளையொத்து 19-வகுப்பா, 

1,-வகுப்பா என்பது குறிப்பிடப்படுகற.து. 

| 
| 
| B-C—OH > 
CHO 

D-al Guy 

| 
page 

omy 
CH,OH 

L-aiguiy 

உதாரணமாக, வலப்பக்கம் ஒளி சுழற்றும் டார்டாரிக். 
அமிலம் 1-வகுப்புக்குரியது? இடப்பக்கம் ஓளி சுழற்றும் 

டார்டாரிக் அமிலம் தன் ௮மைப்புப்படி 19-வகுப்புக்குரியது. 

000. 
வம. 

; ஈம் 

Coon 
ற (-) டார்டாரிக் அமிலம்; - 
பழைய பெயர் 1-டார்டாரிக் 

அமிலம் 

000 

எட்ட 

ணை. 
coon 

ய் (4) டார்டாரிக் அமிலம்; ...' 
பழைய பெயர் -பார்டாரிக்.. 

. அமிலம் 7
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குறிப்பு: 1951ஆம் ஆண்டில், ஜே. எம். பீஜ்வோட் என்பவர், 

(+4). டார்டாரிக் . yfasGor சோடியம்-ரூபிடியம் உப்பை 

2-கதிர் . விளிம்பு விளைவால் (26-£ஷு diffraction effect) DO TUNG Bl 

ஒவ்வொரு தொகுதியின் இருப்பிடத்தையும் சரிவர ஆய்வுசெய்து 

பார்த்ததில், மேலே  கொடுக்கப்பட்டுள்ள க்பிஷர் ஹட்சன் 

வகுப்புச் சரியென நிரூபிக்கப்பட்டது. ் ரஜ. 

வால்டன் சுழிமாற்றம் (10 Inversion) 

வால்டன் என்.ற ஜெர்மன் விஞ்ஞானி, ஒளிசு ற்றும் தன்மை 
யுள்ள  சேர்மங்களின் - பதிலீடுககளை ஆராயும்போது, : இந்தச் 
சுழிமாற்றத்தைக் கண்டறிந்தார். இம் மாற்றத்தில் ஒருபுறமாக 
ஒளியைச் சுமற்றும் சேர்மம் வினைபுரிந்து எதிர்ப்புறமாக 
eens சுற்றும் மறுசேர்மத்தைக் கொடுக்கிற_து. ச் 

(-) குளோரோ  . சக்சினிக் அமிலம், பொட்டாசியம் 
ஹைட்ராக்சைடுடன்.. வினைபுரிந்து (-) மாலிக் ௮மிலத்தைக் 
கொடுக்கிறது. ஆனால், சில்வர் ஆக்சைடுடன். வினைபுரியும் 
போது (--) மாலிக் அ௮மிலதக்தைக் கொடுக்கறது. (4-) மாலிக் 
அமிலம் பாஸ்பரஸ்: . பென்டாகுளோரைடுடன் வினைபுரிந்து 
(—) குளோரோ சக்சினிக் அ௮மிலத்தைக் கொடுக்கிறது. FU 
மரற்றத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கியக் கரணிகள் பொட்டாசியம் 
ஹைட்ராக்சைடும் பாஸ்பரஸ் .பென்டாகுளோரைடுமாகும் 

என்பது தெரிகிறது. சில்வர் ஆக்ஸைடு சுழிமாற்றம் செய்வ 
இல்லை. 

KOH 
2 ete அமிலம் 5 (-) மாலிக் அமிலம் . 

| PCI, ef 
ah Ag,O Ag,O 

PCL, 
(—) மாலிக் அமிலம் = (+) குளோரோ 

eae . KOH: . சக்சினிக் 
அமிலம் 

-.. ஏமில்ஃபிஷர் என்ற விஞ்ஞானி, (1) அமினே புரோபியானிக் 
அமிலத்தை சோடியம் ஹையபோபுரோமைடுடன் வினைபுரியச் 
செய்தார். அது சழிமாற்றம் அடைந்து (--)  ஐ- புரேர்மோ 

_யுரோபியானிக் . அமிலம்... கிடைத்தது என்பதை அறிந் தார். 
அதேபோல் ..6-5-..௨- அமினோ. . புரோபியானிக். . அமிலம்,
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சோடியம் ஹைபோபுே ராமைடுடன் விைபுரிர்தால், சுழிமாற்றம் 
அடைந்து (4) ௨-புரோமோ புரோபியானிக் அமிலத்தைக் 

- கொடுக்கிறது. 

CH,- CH (NH,)—COOH CH,~CHBY—COOH 

புே ரரப்யானிச் அமிலம் ட ப ரகம காரின் 

| 110. ப (NB. 

| (--) ௨புரோமோ NOBr | (—) ப அமினோ. 
புரோபியானிக் அமிலம் “௨-௨ . புரோபியானிக் அமிலம் 

சுழிமாற்றும் கரணிகள் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, 
பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு, சோடியம் ஹைபோபுரோ 
மைடு, ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் முதலியனவாகும். சில்வர் 
ஆக்சைடும் அமோனியாவும் ஒளிச் சுழிமாற்றத்தைக் கொடுப்ப 

_ தில்லை, அநேக சுழிமாற்றும் வினைகளில் சுழிமாற்றம் முடிவு 
பெருபலிருப்பதால் ரசமிக் கலவைகள் கஇடைக்கப்பெறுஇன் மன. 
சுழிமாற்றம் என்ற வினை, பயன்படுத்தப்படும். கரணிகளையும், 
கரைப்பானையும், பதிலீடு செய்யப்படும் தொகுதியையும் 

- பொறுத்ததாகும். . — 

afapep (Mechanism): சுழிமாற்றம் - என்பது கடுங் 
காற்றில் குடையானது உட்பக்கம் வெளிப்பக்கமாக மடித் துக் 
கொள்ளுவதை ஓத்தது என்பர், இது ஒரு கருசவர் பதிலீட்டு 
aider (Nucleophilic substitution reaction) 2515. OH™ 9x00! 
இரு கருகவர் கரணி. ௮து எலெக்ட்ரான் அடர்வை அதிகமாகக் 
கொண்டது. ஆகையால், கருவை நாடும் இயல்பினது, இதை 
am SN, (Substitution nucleophilic second order) வீனை எனலாம். 
வினைவேகம் = k (RX) (Y). k worded; Yaqaaat sronf; RX 
சேர்மம். வேகமானது; கருகவர் கரணியின் அடர்வுக்கும் சேர் 
மத்தின்  அடர்வுக்கும் நேர்விகிதப் பொருத்தத்திலிருக்கிற_து. 
எடுத்துக்கொண்ட சேர்மத்தைப் பின்னாலிருந்து % தாக்குகிறது. 
ஓரே சமயத்தில் &--% பிணைப்பு முரிந்து R—-Y பிணைப்பு ஏற்படு 
கிறது. கரர்போனியம் அயனி தோன் றவில்லை. ஆனால், கார்போ 
னியம் அயனியைப்போன்ற ஓர் இடைநிலை (Transition state} 
தோன்றுகிறது. இம் மாற்றம் ஏற்படும்பொழுது சுழிமாற்றம் 
தானே ஏற்பட்டுவீடுகிறது. இதைப் பின்னே aroma. -



ஸ்டீரியோ வேதியியல்--ஓளி F/pPDHID Sa enw 29 

ழ் 00009 பஸ் 42 600001 
ட | HO: + C-cl-—» oH-—C-—cl ROS ஓ 

HH] பூ]! படி௦8 
COOH COOH coon 

கககவர் 02 2 geermEor . இடைநிலை 6?) மாலிக் அமிலம் 

(-)குளோரோசசக்சினிக் அமிலத்தில் குளோரின் ௮ணுவுக்கு 
எதிர்ப்புறத்தில் 017) அயனி வந்து மோதி ஓர் இடைகிலையை 
உண்டாக்குகிறது. இதில் 014-தொகுதியும் தொகுதியும் 
நடுவிலுள்ள கார்பன் அணுவுக்குச் சமதூரத்தில் உள்ளன. நடுக் 
கார்பனின் பிணைப்புகள் இப்போது டெட்ரஹீட்ரலாக இருக்க 
வில்லை. ௦1-ம் 01-ம் சரிவரக் கார்பனுடன் இணைக்கப்படவில்லை. 
ஆகையினால், அது புள்ளிக் கோட்டால் காட்டப்பட்டுள்ள_து. 
௦-ம், 01ம், 06-ம் ஒரே கோட்டில் உள்ளன. 3, 00௦௦ம், ம், 
00ப என், றதொகுதிகள் நடுக்கார்பனின் தளத்திலேயே (118௦5) 
உள்ளன. ஆனால், இந்தத் தளம் 04...0...01 தளத்திற்கு 90“-ல் 
செங்குத்தாக உள்ளது. இப்பொழுது இடீரென்று குளோரின் 
நீக்கப்பட்டு 00 தொகுதி நடுக்கார்பனுடன் சேர்க்கப்படுஇிற_து.. 
அதுபோதே டெட்ரஹீட்ரன் அமைப்பும் வந்துவிடுகிறது. 
இதனால் விளைபொருள் ஓளி சுற்றும் தன்மையதாக உள்ள து.. 
இந்த வினையில் தொகுதிகள் இடமாற்றமடைந்து சேர்மம் 
சுழிமாற்றமடைந்் துள்ள து. 

வினாக்கள் 

1. ஒளி சுற்றும் தன்மை என்ருல் என்ன? அமைப்புக்கும் 
ஒளி சுழற்றும் தன்மைக்கும் உள்ள உறவை விவரிக்க. 

2... ஸ்டீரியோ . வேதியியலில் வான்ட் ஹரஃப்-லெபெல் 
கொள்கையின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக. 

8. அல்லீன், ஸ்பைரேன்களில் உள்ள ஐசோமரிச த்தை. 
விளக்குக, 

4, சீர்மையற்ற கார்பன் அணு என்றால் என்ன 7 ae 
சீர்மையற்ற கார்பன் அணுவைக் கொண்ட சேர்மங்களின் 
ஐ சோமெரிசத்தை விளக்குக, 

5, டார்டாரிக் அமிலத்தின் ஸ்டீரியோ வேதியியல் பற்றி 
விளக்கி எழுதுக.
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6, குறிப்பு எழுதுக:(௨) மியூட்டாரொட்டேஷன்; (௦) எபிமர் 
ஆதல்; (6) டைஃபினைல் விளைபொருள்களில் ஒளி சுற்றும் 
ஐசோமெரிசம். | . 

7. டார்டாரிக் அமிலத்தில் எவ்வளவு ஐசோமர்கள் 

உள்ளன? அவைகளைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? 

8, குறிப்பு எழுதுக: (௨) சீர்மையின் அம்சங்கள்; (6) 

சர்மையற்ற சேர்மங்களின் தொகுப்பு ; (௦) இடவலம்புரிச் 

சமநிலையாக்கல். ் 

9. கார்பனைத் தவிர மற்றத் அகரிப்ன்களின் சேர்மங்களில் 

ஒளிச்சு[ற்சி பற்றி எழுதுக. 

70, வால்டன் சுழிமாற்றம் என்முல் "என்ன? அதன் வழி 
முறையை விவரிக்க. 

1, டார்டாரிக் . அமிலத்தின் ஐசோமர்களைப் பிரித் 
தெடுப்பது எப்படி? மெசோ டார்டாரிக் அமிலத்தின் 

அமைப்பையும் விவரிக்க, | 

72, *ிர்மையற்ற கார்பன் ௮ணு” இல்லாத சில சேர்மங் 

களிலும் ஒளிச்சுழற்சி உண்டு என்பதை உதாரணத்துடன் 
விளக்கு௪, | 

. 18. ரசிமிக் கலவைகளைப் பிரித்தெடுத்தல் என்பதைப் 
பற்றி விளக்கமாக ஏழுதுக$



1 4. பேயரின் நிலைதிரிபு கொள்கை... 
வடிவ ஐசோமெரிசம்-கொள்ளிடத் தடை 

(Baeyer Strain Theory—Geometric Isomerism 

—Steric Hindrance) ப 

1879ஆம் ஆண்டி ற்குமுன் வளையத்தில் ஐந் து அல்லது ஆறு 
உறுப்புகள் கொண்ட சேர்மங்களைத் தவிர மற்றச் சேர்மங்கள் 
அண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. 7880ஆம் அண்டிற்கும் 1865ஆம் 
ஆண்டிற்கும் நடுவில், வில்லியம் பர்க்கின் . ஜுனியர் என்ற 
வேதியியல் நிபணர், சைக்ளோ புரோபேன், சைக்ளோ பூட்டேன் 

முதலிய சேர்மங்களைக் கடி னப்பட்டுத் Ogrg5a07 (Synthesised). 
இவை சைக்ளோபென்டேனையும்' சைக்ளோஹெக்சேனையும் 
விட ௮தஇக ஊக்கமாக வினைபுரியும் சேர்மங்களாகும். ஆகையால், 

இவைகளைச் சற்றுக் குமைர்த நிலைத்தன்மை உடையவை 
எனலாம். நிலைத்தன்மையில் (818111). வளையச் சேர்மங் 
களுக்குள் இருக்கும் வேறுபாட்டை. விளக்க, பேயர் என்ற 
ஜெர்மன் விஞ்ஞானி, 1885ஆம் . ஆண்டில். நிலைதிரிபு (5178) 
கொள்கையை வெளியிட்டார். கார்பனுடைய டெட்ரஹீட்ரல் 
கோணம் 7095” ஆகும், சைக்ளோபென் டேனில் உட்கோணம் 

. சழ்றேறக்குறைய இம் மதிப்பையே உடையது, ஆகையால், 
| 90% (௪-2) ௩ என்பது வளையத்திலுள்ள 

கோணம்உ ௭ ~~~ - பக்கங்களின் எண்ணிக்கை 

180 x 8 | 
1) ஐந்தாக. இருக்கும்போது a = த = 108° இச். 

சேர்மத்தின்  நிலைதிரிபு குறைவு. சைக்ளோ . ஹெக்சேனில் 
இந்தக். கோணம். 780” ஆகும். இதுவும் டெட்ரஹீட்ரல் 
கோணத்திற்குச் சமீபமாதலால் இந்தச் சேர்மத்திலும் நிலைதரிபு 
குறைவு என்று பேயர் நினைத்தார். அவர் செய்த தவறு
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ஹெக்சேனவிலுள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் ஓரே தளத்தில் 
இருக்கின்றன என்பதுதான். சாக்சே 1890ஆம் ஆண்டிலும் 
மோர் 1918ஆம். அண்டிலும், “ஹெக்சேன் வளையம் தட்டையாக. . 
இருக்கவில்லை ; ஆனால்; மடிப்புக் கொண்டதாக இருக்கிற_து.. 
ஒரு. மடிப்பு உருவம் (0016760ம ரதபா) நாற்காலி. போலவும், 
மற்றொன்று படகு போலவும் இருக்கின்றன... இந்த இரண்டு : 

- உருவங்களையும் தனித்தனியாகப் . பிரித்தெடுக்க முடியவில்லை... 
அவைகள் இரண்டும் இயக்கச் சமநிலையில் (மய - 
equilibrium) 2.o1° cror py) கண்டுபிடி த்தனர். 

் சக்க 
ஹர ஃ சேன்     

ப்பது வ்ழவல் 
Hd oo gs. நாறகாவி , 

சிதாப்ர aig oid  வழதும். 

இவைகளில் நிலைதிரிபு. இல்லை. ஓவ்வொரு ' கோணமும் 
. டெட்ரஹீட்ரல் சோணமான 109:5₹-க்குச் சமமாக இருக்கற து. 

சமநிலையில் நாற்காலி வடிவத்திற்கும். படகு வடிவத்திற்கும் 
- உள்ள விகிதம் 100: 1 ஆகும், அதாவ து, நாற்காலி வடிவம் 
படகு வடிவத்தைவிட நிலையானது. 

ஆ அக்குமேலுள்ள உறுப்புகளைக் கொண்ட வளயச் சேர்மங் 
கள் இம்மாதிரி மடிப்பு வடிவங்களையே கொண்டிருப்பதால் தான் 
கோணத்தில் நிலைதிரிபு இல்லாமல் நிலையாக உள்ளன. சைக்ளோ 
ஆக்டேன். என்ற. சேர்மம்... இம்மாதிரி மடிப்பு வடிவத்தில் 
இருக்கிறது... இம்மாதிரி . மடிப்பு வடிவம். நான்கு இயங்கு 
சமநிலை வடிவங்களில் உள்ளது. அவையாவன; நாற்காலி' 
வடிவம். (மே conformation ), மகுட வடிவம் (0 

_ conformation),. சேண வடிவம். (Saddle conformation), ப்ட்கூ 

வடிவம் (Boat conformation). — 

     சேணம்     மகுடம் படகு. 

இவை நான்கு வழு.வங்களில். மகுட. aig aap சேண வடிவமும் 
ப நிலையானவையாகும், =



பேயரின் நிலைதிரிபு கொள்கை...... கொள்ளிடத் தடை 45° 

மேலே விவரிக்கப்பட்ட சைக்ளோ அல்க்கேன் களின் 

(0901௦௮11௦௦) . எரிதல் வெப்பத்தை (14684 of combustion) 

சணக்உட்டுப். பார்த்ததில், ஓவ்வொரு --மே,-- தொகுதிக்கான 

எரிவெப்பமும் சிறிய வளையங்களில் அதிகமாகவும், ஐந்து 

உறுப்புகளும் அதற்கு மேலும் உள்ள வரையச் சேர்மங்களில் ஓரே 

அளவாகவும் குறைவாகவும் இருக்கிறது என்பதைக் கண்டு 

பிடித்தனர். ஆகையால், சிறிய வளையங்களே குறைந்த நிலைத். 

தன்மையுடையவை என்றும், 6-ம் அதற்குமேலும் உள்ள 

வளையங்கள் நிலைத்தன்மையுடையவை என்றும் புலனாகிறது. 

இதைக் சழேயுள்ள அட்டவணையில் பார்க்க. 

வளைய ஆல்க்கேனின் எரிவெப்பம். 

  

  

  

வளையத்தில் கார்பன் | ou ava —CH,— 

சத்துக்கள் தத எரிவப்பம் ப்பம். 
சங்கிலீத் தொடர் கி, காலரி/மோல் 

9 505: | 168-5 
| 6622 | 168°5 

5 798-6 | 1587 

ர். 944-5 | 157-4 
8 1269 ! 158-6 

70: :: 1586 | 158-6 
| | | 

15 | 2862 7575 

  

தற்பொழுது கடைக்கும் சான்றுகளை நோக்திடில்,சைக்ளோ 

ஆல்க்கேன்களுள் சைக்ளோ புரோபேன் ஒன்றுதான் மடிப் 

பில்லாத வடிவத்திலிருக்கிறது எனக் கொள்ளவேண்டியிருக் 

இறது. சைக்ளோ பூட்டேனும் சைக்ளோ பென்டேனும்கூட 

மடிப்பு . வளையங்களிலேதான் .. நிலைத்து இருக்கின்றன. 

ஏனென்றால், ஒரு கார்பனில் சேர்ந்திருக்கும் ஹைட்ரஜனும் 

மற்றொரு கார்பனில் சேர்ந்திருக்கும் ஹைட்ரஜனும் ஒன்றுக்கு
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. நேர் ஒன்று சரகணம்போல்- (1௦1106) வரும்பொழுது அவைகளி 

.-னிடையே எதிர்த்துத் தள்ளும் ஆற்றல் (Repulsive force) ais gi 

விடுகிறது. ஆகையினால், ஒரு சேர்மத்தின், ஒரு ஹைட்ரஜன் 

அணு அதே சேர்மத்திலுள்ள மற்றொரு ஹைட்ரஜணவிட்டு 
விலஇிறின்று தள்ளாடுகிறது. (818826110ஐ. இத் தள்ளாடுதலால்: 

தான்: சைக்ளோ பென்டேன், சைக்ளோ. பட்டேன் முதலிய 
சேர்மங்களின் " வளையங்கள் மடிப்பு வடிவத்திலிருந் து நிலைத் 
தன்மையை அடைகின்றன. . கிரகண. நிலையையும்  தள்ளாடு 
நிலையையும் 8மே காண்க.  ஈதேனில்கூட இது உண்டு, 

   
| தள்ளாட வழவம் கிரகண வழவம் 

இவ்விரண்டு நிலைகளுக்கும் கன்ஃபார்மேஷன் எனப் பெயர். 

.-சைக்ளோ பென்டேன்கூட. மடிப்பு: வடிவத்தில் இருக்க 
வேண்டிய அவசியத்தைப் பார்த்தோம். ஐஹறீக்சல் என்பவர், . 
1925ஆம் ஆண்டில், டெகாலின் என்ற சேர்மத்தின் .காற்காலி. 

வடிவத்தையும் படகு. வடிவத்தையும் பிரித்தெடுத்தார். 
டெகாலினில் இரண்டு சைக்ளோ ஹெக்சேன் வக்£யங்கள் 
இருக்கின் றன. க... 0 ச 
  

  

சிஸ். _48°8 194° 1502 6. காலரி 

டெகாலின் | உருகுறிலை | கொதிநிலை எரிவெப்பம் 

| ப 
| 815 es 166° 1500 9. காலரி. 
| 8 

. டிரான்ஸ் 

  

  

ப. நாற்காலிவழவம்.. த்த ன 
டிரான்ஸ்... “0 ஜ.வகம்



பேயின். நிலைதிரிபு  கொள்கை......கொள்ளிடத் தடை 45 

Gear என்பவர், 1926ஆம் . ஆண்டில், . மஸ்கோன், 

சிவெடோன் என்்.ற. சைக்ளிக் கீட்டோன் கரைத். தொகுத்தார். 

மஸ்சோனில் 15 கார்பன் அணுக்கள் இருக்கின்றன. அது ஓளி 

சுற்றும் தன்மைய து. ஒரு கெவிட்டிய சேர்மம், சிவெடோன் 

என்ற சைக்ளிக் இட்டோனில் 17 கார்பன் அணுக்கள் உள்ளன. 
அது ஒரு தெவிட்டாத சேர்மம். ஒளி சுழற்றும். தன்மை 

உடையது. அல்ல. இந்த இரண்டு. சேர்மங்களின் . தொகுப் 

பானது பல உறுப்புகம£க் கொண்ட வள்ையச் சேர்மங்களின் 

நிலையான தன்மையை உறு திப்படுத் திய து. , 

நிலைதிரிபு கொள்கையும் வேதி வினைகளும் 

“சைக்ளோ புரோபேன் நிலையின்மையை உடையது. 
ஆகையால், அது வினைபுரியும் ஆற்றலை மிகுதியாகப் 

பெற்றுள்ளது. சுலபமாக வினைவேச மாற்றியின் உதவியால், 

“ஹைட்ரஜனுடன் சேர்ந்து, இறந்த சங்கிலித் தொடர் 

பாரஃபினைச் கொடுக்கிறது. புரோமினுடன் வினைபுரிந்து,. 
டைபுரோமோ புரோபேனைக் கொடுத்து, வகயத்தைத் திறந்து 
விடுகிறது, சைக்ளோ பூட்டேனுடன் வினைபுரிந்தால். வளையத் 
தைத் இறப்பதில்லை. சைக்ளோ பபன்டேனும் சைக்ளோ 
ஹெக்சேனும் நிலையானவை, . 

CH | 2 (ui) Ha, CHg-GH2~CHa, 

bode புரோவபேன் புரோபேன் 

7 GH» ee 

CH L ட்ப ஈகா எ பேட் பேதா 
2, |, 3 டையரோமோ புரோவன் 

NaS 

கார்பனுடைய டெட்ரஹீட்ரல் கோணத்திலிருந்து விலகல் 
ஏவ்வளவு என்பதைக் கணக்கிட்டால், ௮.து. எதிலீனில் 
மிக. அதிகமாகவும், சைக்ளோ  சேர்மங்களின் உறுப்புகள் 

, அதிசமாச அதிகமாகக் குறைந்து குறைந்து  சைக்ளேர 
பென்டேனில் மிகக் குறைவாகவும் இருப்பதைப் பின்வரும்: 
அட்டவணை மூலம் காணலாம். இதிலிருந்து, எதிலீனில் ஏன் 

வினைபுரியும் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கறது . என்பதற்குக் 
காரணம் . தெரிகிறது... திரிபுகிலையிலிருந்து. .. விடுவித்துக்
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கொள்ளவே அது. மிகச் சுலபமாகக் கூட்டுச் சேர்மங்களைக் 
கொடுக்கறது. : 

  

  

  

பாரஃமின் ட்ட | oe Seah, Grek 

எ.திலீன் 1 Beeb 

சைக்ளோ புரோபேன் te oe 2475 

. - சைக்ளோ பூட்டேன் | 9759 

en ¢éGCorr பென்டேன் so athe OSB? 

  

எதிலீன், சைக்ளோ.. புரோபேன், சைக்ளோ. பூட்டேன், 
சைக்ளோ பென்டேன் இவைகளின் புறவெளி அமைப்புகள் 
நே: கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

  7. 
ப bother sls 

Bea Bie, "கொள்கையானது டைகார்பாக்சிலிக் அமிலங். 
சநரக காய்ச்சினால் ஏற்படும். மாற்றத்தை விளக்க உ தவுகற்து. 
.அக்சாலிக்' அமிலமும் மலோனிக். அமிலமும் காய்ச்சப்பட்டால் வ 
நீரிலிசளைக் (Anhydrides). கொடுப்பதில்லை, ஆனால், சக்சினிக் 
அமிலமும்: குளுட்டானிக் அமிலமும் காய்ச்சப்பட்டால் சலபமாக: . 
“ரிலிகளைக் பர்க்க இந்த: இரண்டு il mafic



மீபயரின் சிலைதிரிபு கொள்கை......கொள்ளிடத் தடை A? 

CH, - COOH CH2-CO, 
~HoO | 2 , 

CH, —- COOH GH. -CO/ 
சக் கிரக அமிலம் ee halle நீரினி 

Ha. =H20 CH 
CHe-COOH 000-007 

BEA QAI Qh பிணைப்புகஞுக்கு இடையிலுள்ள கோண த்தை 
அளந்து பார்த்ததில் 171” இருப்பதாகத் தெரியவந்தது, இது 
டெட்ரஹீட்ரல் கோணத்திற்குச் சமீபமாகும். ஆகவே, நிலை திரிபு 
இல்லாமல் இவ்விரண்டு அமிலங்களிலும் நீரிலிகள் கிடைத்து 
விடுகின்றன. ஆக்சாலிக் அமிலம் நீரிலி கொடுத்தால் அது 
அழன்று உறுப்பு வளையமாக இருக்கிறது. ம3லானிக் ௮மிலம் 
நீரிலி கொடுத்திருந்தால் ௮து ஒரு நான்கு உறுப்பு வளையமாக 
இருக்கும். இந்த இரண்டு வலயங்களும் பேயர் நிலைஇரிபு 
கொள்கைப்படி கிலையானவை . அல்ல, ஆகையால்தான், 
நீரிவிகளை ஆக்சாலிக் அமிலமும். மலோனிக் அமிலமும் 
மகாடுக்க இயலவில்லை. 

அனங்ககச் சேர்மங்களில் வடிவ ஐசோமெரிசம் 

சில கோவார்டினேஷன் சேர்மங்கள் வடிவ ஐசோமெரிசம் 
'கொடுக்கின்றன. இது வர்னர். கொள்கையால் சாத்தியப் 
படுகிறது. சேர்மங்களின் நடுவிலுள்ள உலோக 9 3) AV ZI 
.கோவார்டினேஷன் எண்ணைச் சார்ச். து வடிவ. ஐசோமெரிசம் 
உண்டாகுிற_து. 

| கோவார்டினேஷன் எண் அ-ம், 8-ம்; 5-ம். உள்ள சேர்மங்கள் 
வடிவ ஐசேரமரையோ,;. ஸ்டீரியோ ஐஜசோமரையோ கொடுப்ப 
தில்லை, . கோவார்டினேஷன் எண் 4ஜ உடைய சேர்மங்கள் 
ஸ்டீரீ்யோ ஐசோமெரிசத்தைக் கொடுக்கின்றன. இவைகளில் 
சில டெட்ரவீட்ரன் அமைப்பை உடையவை; பல ஒரேதள 
HoooLi«nt! (Planar arrangement) உடையவை, Ma,, Ma,b, 
Mab, என்ற அமைப்பை உடைய சேர்மங்கள். மேலே. கூறிய 

இரண்டு அ௮மைப்பானாலும் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்களைக் கொடா. 
* 11௨5, என்ற வாய்பாடு உடையவை (8-யும் 5-யும் வெவ் 
வேறு மாதிரியான தொகுதிகள்). டெட்ரவறீட்ரல் ௮ஒ_மப்பில் 
ஐசோமெரிசம் கொடுக்கமுடியாது; தள அமைப்பில்: Ad, 
மூரான்ஸ் என்ற வடிவ. ஐசோமெரிசத்தைக் கொடுக்கமுடியும்,
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இது, சோதனையின் வாயிலாக5ம், சேர்ம விக£வின் வரய: 
லாகவும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்?ற.து. 

   98 ர்ன்ஸ்் 
Py -மிரிடின் டை மிரி,ன் ட்: ideas : 

.... மரொழனம் ௮ 

கோவார்டினேஷன் எண் 6ஐ உடைய சேர்மங்கள் ஸ்.ீரியோ 
ஐசோமெரிசமுள்ள சேர்மங்களைக் கொடுக்கின்றன. இவை 
பெரும்பாலும் எண்முக (0௦48060181) வடிவத்திலேயே. 
அமைந்திருக்கன்றன. உதாரணமாக, டைகுளோரோ டெட்ரா 

அமீன் கோபால்ட் அயனி; ஸ்-டிரான்ஸ் வடிவங்களில் 

இருக்கிறது. 

ce 

NHs / cé H3N / NH, 

[co] \h | [cof 164 
NH, NHa H2N NHg 

பய | ; cl ட 

1,2 ae épn Sieg. மீன் 1.6 : கணு ளோர்ரா கிடட்ரமீன் 
கோமால்ட் குளோரைட் கோபால்ட் குசோரைடு 

(ஊதாநிறம்) (பச்சை) 

இரண்டு பைடென்டேட் (37044812) தொகுதிகள் உள்ள 
சேர்மங்களும் சிஸ்-டிரான்ஸ் . ஐசோமெரிசத்தைக் கொடுக். 
கின்றன. உதாரணமாக, டைகுளோரோஃபில் எதிலீன் டை. 
அமீன் சோபால்ட் ௮யனி, 

  

கிஸ் ் DF. 
ஊை௱தாநிறம் . பு*சை நிறம் 
க - என்பது எதிவின்டை ன்னை
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மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிரான்ஸ் சேர்மத்தில் சீர்மைத் 

தளம் (118௩௨ ௦7 ஜுமா) உண்டு. சிஸ் வடிவத்தில் ௮ம் 

மாதிரிச் சர்மைத் தளம் இல்லை. ஆசையால், இவை ஒன்றுக்கு 

மேல் ஒன்று வைக்கமுடியாத (7100-ஸற௦ர்பயற05க016) இரட்டை 

உருவங்களாக அமையலாம். இவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றின் ' 

ஆடிப் பிம்பமாக இருக்கும். இவ்வாறு இருந்தால் இரண்டும் ஒளி 

ச/பற்றும் ஐசோமர்களாகும், சிஸ் வடிவம் இந்த நிபந்தனை 

களுக்குச் சரியாக இருப்ப தூல், அது, 8-ஒளி சுழற்றும் வடிவ 

மாகவும் 1-ஓளி சுழற்றும் வடிவமாகவும் இருத்தல் வேண்டும். 

இம்மாதிரி இரு வடிவங்களை அது கொடுக்கிறது. 

௦8. 08 

cee 

(2) 
[ஜா ee 

    

- இதிலிருந்து, Atouuiror Fuai gus GéorLiijerat (Covalent 
௦4) .சேர்மங்களே வர்னருடைய அணைவுச் சேர்மங்கள் எனத். 
தெரிகிறது. . ஒளி சுழற்றும் ஐசோமெரிசத்தை நிலையான 
சமவலுப்  பிணைப்புச் சேர்மங்களில்கான் காணமுடியும். 
-கோவார்டினேஷன் . தொகுதிகள் அயனியாகத் தம்மிச்சையாக 

இயங்க முடிர்தரல் இம்மாதிரி ஐசோமெரிசம் கொடுக்க முடியா து. 
ஆகையால், வர்னர் சேர்மங்களின் அணைவுகளின் தொகுதிகள் 
சமவலுப் பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 

அங்ககச் சேர்மங்களில் வடிவ ஐசோமெரிசம் 

_ கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையேயுள்ள பிணைப்பு 
ஒற்றைப் பிணைப்பாயிருந்தால் நீளம் அதிகமாகவும், இரட்டைப் 
பிணைப்பாயிருந்தால் சற்றுக் குறைவாகவும், மும்மைப் பிணைப்பா 

"யிருந்தால். மேலும் குறைவாசவும் இருப்பதைக் காண்கி௫ம். 
இம்மாதிரியே பிணைப்பின் நீளம். கார்பன் - ஆக்சிஜன் பிணைப் 
பிலும் - கார்பன்-ரநைட்ரஜன்.. .பிணைப்பிலும் : மாறுவதைக் 
சரணலாம். = ் : ப 

4
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பிணைப்பு oe Bear * 

ariusr-aortusr | CH,—CH,. | 1-54 

பென்சீன் _ 1-39 

ரர... ரதத 

| CH=CH 1-20 

"கார்பன் - ஆக்சிஜன் | CHO 1-43 

) | | (CH), C=0 — 1-22 
் கார்பன் - நைட்ரஜன் .. CH,—NH, 1-47 

் CH,—CH= NOH 1-29 

| CH,C=N | 4-16 

ஹைட்ரஜன் - கார்பன் CH,—CH,—H 1-07 

. ஹைட்ரஜன் - ஆக்சிஜன் | CH,O—H 0.98 
  

8-பூடீன்: என்ற சேர்மத்தை -எடுத்துக்கொண்டால், 
அதில் தீழே கொடுத Bierce: நீளம். இரு வடிவங்களில் 
இருக்கக் காணலாம். 

73. iH H டப 

மடு ப ee 
, ர 

சட ய பே பே பு 
சிஸ் -2- மன். மூரான்ஸ்-2. ப. மன் 

புள்ளிக்கோடு தாளின் தளத்திற்கு உள்ளே ருப்பதாகவும்;, 
தட்டைக்கோடு. தளத்திற்கு. வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருப்ப 
தாவும் கொள்ளல் வேண்டும். 

ம், தொகுதிகள் இரட்டைப் பிணைப்புக் கார்பன்களுடன் 
- இரண்டு விதமாகச் சேர்ந்திருக்கலாம்..' இரட்டைப் பிணைப்பின்



பேயரின் நிலைதிரிபு கொள்கை...... கொள்ளிடத் தடை கம்: 

- ஓரே பக்கத்திலேயே இரண்டு மெ, தொகுதிகளும் (1)-ல் 

காட்டியபடி இருக்கலாம். இதற்கு சிஸ் வடிவம் எனப் பெயர். 

ஒரு பே, தொகுதி இரட்டைப் பிணைப்பின் ஒரு பக்கத்திலும், 

மற்றொரு பே, தொகுதி எதிர்ப் பக்கத்.இல் (5)-ல் காட்டிய 

படியும் இருக்கலாம். இதற்கு டிரான்ஸ் வடிவம் எனப் பெயர். 

இரட்டைப் பிணைப்பின் முக்கியத் துவம் என்னவென்றால் அது 

தன்னிச்சையான சுழற்சியைத் தடுக்கிறது. ஆகையினால்தான் , 

சிஸ் வடிவத்திலுள்ள ஒரு கார்பனையும் அதைச் சுற்றியுள்ள 

தொகுதிகளையும் சேர்த்,து 180-ல் சுழற்றி டிரான்ஸ் வடிவமாகக் 

கொண்டுவர முடியாது. இதைக் கீழே படத்தில் காட்டியபடி. 

. ஒற்றை அணியால் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு பலகைகளையும், 

இரட்டை ஆணிகளால் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு பலகைகள்யும் 

எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் நன்கு புலனாகும். முந்தைய 

இரண்டு பலகைகளையும் படத்தில் காட்டியபடி சுற்றுவதற்கு 

எதிர்ப்பு இராது. ஆனால், இரண்டாவது இரட்டைப் பலகை 

களில் ஒன்றை அவ்வாறு சுலபமாகச் சுழற்ற முடியாது. 

இரண்டாவதை இரட்டைப் பிணைப்புக்கு ஓப்பிடலஙம்ச 

௮12 17% 

     
படம் 4.7 cd 

- தடையுள்ள சுழற்சிக்கும் தடையற்ற சுழற்சிக்கும் 

்.. எடுத்துக்காட்டுகள். , 

சிஸ் பூடீனும்; டிரான்ஸ் பூடீனும் இரண்டு ஸ்டீரியோ 

ஐசோமர்கள். அவைகளின் புறவெளி உருவத்தை ஒன்றுக் 

கொன்று மாற்றுவது இயலாது. . இம்மாதிரி ஜசோமர்களை 

வ்டிவ ஐசோமர்கள் அல்லது சிஸ் டி.ரான்ஸ் ஐசோமர்கள் என்று 

p கூறுவது வழக்கம். i hs 

வடிவ ஐசேரமர்களை வளையச் சேர்மங்களிலும் காணலாம் 

இதில் இரட்டைப் பிணைப்பின் பணியைச் சேர்மத்துன் வஸ்யம் 

செய்கிறது. வளையம் இருப்பதால் கார்பன் அணு அதன் தொகுதி
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களுடன் “சுழல முடியவில்லை. இதனால் சிஸ்-டிரான்ஸ் ஐசோ 

மெரிசம் ஏற்படுகிறது. சைக்ளோ ஹெக்சேன் 4-4 டைகார் 

பாக்சிலிக் அமிலம் ஓர் எடுத்துக்காட்டு. வளையத்தின் ஆறு 

கார்பன் அணுக்களும் ஓரே தளத்தில் இருக்கின்றன என்பதை. 

மன na தில் கொள்ள ரண்டும், 

iors Hoy . i i 
‘HOOG அர் COOH 11000. தகம் பூ 

, Hi H 
KH Pe | |] |] 
H ‘“¢——cC’ H H ao Wh 

{ i | } 
ர்]. ர், நீர். 

a aoe "i ழு ரான்ஸ். அமிலம், 
2.56 (By = 300° 

ஃபூமாரிக், மெலியிக் அமிலங்களின் ஐசோமெர்சம் 

... பூமாரிக். அமிலத் த்தையும் மெலியிக் ௮மிலத்தையும் லீபிக் 

ஏன்ற ஜெர்மன் / வேதியியல் நிபுணர் முதன் முதலில் தயாரித்தார். 

இவை இரண் தெவிட்டாத டைகார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள். 

இவைகளின், சீ வாய்பாடு 00௦. மே-௦0.-0000. . சிஸ் 

வடிவத்” இற்கு மெலியிக் அமிலம் என்றும், டி. ரான்ஸ் வடிவத்: 
இற் DS ஃபூமாரிக் அமிலம் என்றும் பெயர். 

   

ர. ‘Be0--c00k - H—C—COeH 
; eee | 
100001 HOOC—C—H 

மெலியிக் அமிலம் ..&பூமாரிக் அமிலம் 

(சிஸ்) பட் டிரான்ஸ்) 

இந்த இரண்டின் அமைப்பில் எது சிஸ் என்று கண்டுபிடிக்க. 

ஒவ்வொன்றையும் காய்ச்சினால் அறியலாம். சிஸ் வடிவத்தில் 

 கரர்பாக்சிலிக் தொகுதிகள். ஓன் அக்கொன்று அ௮ணிமையி: 

லிருப்பதால் சுலபமாக நீரிலியைத் தரும் வாய்ப்பு இங்கு உண்டு. 

எடுத் துக்கொண்ட அமிலம் சுலபமாக நீரிவியைத் தந்தால் அதை: 

சிஸ் என்றும், அதிக நேரம். காய்ச்சினால்தான்: . கொடுக்கும் 

என்.ருல்.௮தை டிரான்ஸ். என்றும். கொள்ள வேண்டும், 

இரண்டும் ஓரே நீரிலியைத்தான். எர்த் சசரக ஏனெனில்,.
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நீரிவியை நீருடன். சேர்த்தால் மெலியிக் அமிலம்தான் கிடைக் 

_ கிறது, நத 

இரண்டு கார்பாக்சிலிக்் தொகுதிகளைக் கொண்ட சேர்மங் 

ககா எடுத் துக்கொண்டால், இரண்டு தொகுஇகளும் நீரில் ஓரே 

சிராக் ஹைட்ரஜன் அயனியைக் : கொடுப்பதில்லை. முதலில் 

ஹைட்ரஜன் அயனி வெளிவரும்பொழுது அதிகமாகவும், 

இரண்டாவது வெளிவரும்பொழு.து குறைவாசவும் இருப்பது 

வழக்கம். இதனால் முதல் அயனியாக்கல் .மா.றிலி (ionisation 
௦௦௦9௨0) அதக மதிப்பு வாய்ந்ததாகவும், இரண்டாம். அயனி 

யாக்கல் மாறிலி குறைந்த மதிப்பு வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும். 

இதை முறையே %,, %, என்று எழுதுவது வழக்கம். 

சிஸ் வடிவத்தில் இரண்டு அமிலத் தொகுதிகளும் 

சமீபத்தில் இருக்கின்றன. : முதல் தொகுதியிலிருந்து 

ஹைட்ரஜன் வந்தவுடனே, அதன் எதிர்மறை அயனி 
(0௦2811/6 1000, அணிமையில் உள்ள இரண்டாவது அமிலத் 
தொகுதியிலிருக்கும் ஹைட்ரஜன் அயனியைத் தன்பால் இழுத்து 
வரவொட்டாமல் தடுக்கிறது. . டிரான்ஸ் வடிவத்தில் இரண்டு 

அமிலத் தொகுதியும் . சமீபத்தில் இல்லையாதலால், முதல் 
ஹைட்ரஜன் அயனி வெளிவந்தவுடன் எஞ்சியிருக்கும் எதிர்மறை 
அயனி, இரண்டாவது அமிலத் தொகுதியின் ஹைட்ரஜன் 
அயனியின்மேல். தன் செல்வாக்கைச் செலுத்த முடியாது. 
ஆகையால்தான், 18-க்கும் க்கும் உள்ள வேறுபாடு, . சிஸ் 
வடிவத்தில் அதிகமாகவும் டிரான்ஸ் வடிவத்தில் குறைவாகவும் 

காணப்படுகிறது. 

மெலியிக் அமிலத்தின் எரிவெப்பம் ஃபூமாரிக் அமிலத்தின் 
எரிவெப்பத்தைவிட. அதிகம். இதிலிருந்து, மெலியிக் அமிலம் 
ஃபூமாரிக் அமிலத்தைவிடக் குறைந்த நிலைத்தன்மையுடைய_து 
என்பது . தெரிகிறது, டிரான்ஸ் அமிலமான  ஃபூமாரிக் 
அமிலத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் கார்பாக்ஸில் தொகுதி 
கஞம் பக்கத் துக்கொன்றாக இருக்கன் றன. இதனால் மூலக்கூறு 
நிலையான சிர்மையுள்ள அமைப்பை உடையது எனலாம். சிஸ் 
வடிவத்தில் ஒரே பக்கத்தில் ஓரே மாதிரியான தொகுதிகள் 
இருப்பதால் அது நிலைத்தன்மையுடையது என்று கூறமுடி யாது. 

ஒரு திண்மப் படிகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒன்றுக் 
கொன்று ஒட்டினாற்போல் படிகத்தில் அணுக்களை நெருக்கமாகப் 
பாகுபடுத்திவைக்க ஃபூமாரிக் அமிலத்தில் முடியும், ஆனால், சிஸ் 
வடிவமான மெலியிக். அமிலத்தில் இது முடியாது, இதில்
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_ படிகம் சற்று இடைவெளி உள்ளதாகவே இருக்கமுடியும். 

இதனால் டிரான்ஸ் வடிவத்தின் உருகுரிலை அதிகமாகவும், சிஸ் 
வடிவத்தின் உருகுநிலை மிகக் குறைவாகவும் இருக்கிறது. 

. நீர்மையில்லாத வடிவம் சிஸ் வடிவம். ஆகையால், சிஸ் வடி. 

-வத்தின் இருமுனைத் இருப்புதிறனும் மிக அதிகம், சீர்மையுள்ள 

டிரான்ஸ் வடிவத்தின் இருப்புதிறனோ மிகக் குறைவு. 

கதிர் அளவையிலிருந்து, சிஸ் வடிவங்களில் இரண்டு 

"ஓத்த தொகுதிகளுக்கு இடையேயுள்ள தூரம் குறைவாகவும், 

டிரான்ஸ் வடிவங்களில் அத் தூரம் அதிகமாகவும் இருக்கிற து 

என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற து. 

குறிப்பு: மும்மைப் பிணைப்புள்ள அசெட்டிலீனிலும் அதன்: 
சேர்மங்களிலும் வடிவ ஐசோமெரிசம் . காணப்படுவதில்லை. 

ஏனெனில், வான்ட் .ஹாஃப்-லெபெல் கொள்கைப்படி எல்லா 

அணுக்களும் ஒரே களத்தில் இருக்கின் றன. se 

| ஆசோ சேர்மங்களில் வடிவ ஐசோமெரிசம் 

இந்த ஐசோமெரிசம், நைட்ரஜன் அணுவுக்கும் நைட்ரஜன் 

அணுவுக்கும் இடையேயுள்ள ஈரிணைப் பிணைப்பால் உண்டாகும் 
ஐசோமெரிசம் ஆகும். உதாரணங்கள் :  ஆசோ பென்சீன் 
அசாக்கி பென்சன், ஹைபோகைட்ரஸ் அமிலம் முதலியன. 

- நைட்ரஜன் அணுவுடன் சேர்ந்திருக்கும் தொகுதிகள் ஓரே 

பக்கத்தில் இருந்தால். அதை சின் (31) என்றும், ஓன்று ஒரு 
பக்கத்திலும், மற்றொன்று எதிர்ப்பக்கத் திலும் இருந்தால் அதை 
ஆன்டி (க்) என்றும் கூறுவது வழக்கம், இவற்றில் சின் 

வடிவத்தின் இருமுனைத் திருப்புதிறன் அதிகம்; ஆன்டி 
வடிவத்தின் திருப்புதிறன் பூஜ்யம் அல்லது மிகக் குறைவு. 

எது. சின், எது ஆன்டி என்பது இருமுனை திருப்புதிறன் அளவி 
லிருந்தே எண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. ஆசோபென்சினின் இரண்டு 

வடிவங்களும் பிரிக்கப்பட்டு. அவற்றின் பண்புகளும் ஆராயப் 
பட்டுள்ளன. 

C,H,;—N ் . C,H,—N 

், ॥ நத 
N—C,H,. | C,H,—N 

அன்டி ஆசோபென்சின். ... சின் ஆசோபென்சின் 
. உருகுகிலை 710... அஉருகுறிலை 686
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C,H.—N | பர்த் 
|! 

C,H;—N-+0 O<—-N—C,H, 

சின் ஆன்டி 
ஆசாக்சி பென்சின் ஆசாக்சி பென்சீன் 

N—OH | N—OH 
| ப l 
N—OH HO—N . 

Aer manGur ஆன்டி ஹைபோ 
கைட்ரஸ் அமிலம் நைட்ரஸ் அமிலம் 

ஆல்டாக்சைமும் வடிவ ஐசோமெரீசமும் 

௩,௦-110ம என்ற சிர்மையுள்ள ஆக்சைமைத் தவிர மற்ற 
எல்லா ஆக்சைம்களும் தமக்கேயுரிய வடிவ ஐசோமெரிசத்தைக் 
காட்டுகின்றன. ஆக்சைம் அமைப்பான >C=N—OH-w 

_ கார்பன் . அணுவும் நைட்ரஜன் அணுவும் 50” முக்கோணக் 

souuesgqorort& (Trigonal hybridisation) ஓரே தளத்தைக் 

கொண்ட. மூலக்கூறாகவும்,. ஒரு தொகுதிக்கும் . அடுத்த 

தொகுதிக்கும் உள்ள கோணம் 120° ஆகவும் உள்ளது. 

இரட்டைப் பிணைப்பு இருப்பதால் சுழலமுடியாது.. . இதனால் 

ஆக்சைம்கள் நிலையான வடிவ ஓஐசோமர்களாக இருக்க ஏது 

உண்டு... பென்சால்டிஹைடு, ஹைட்ராக்கில் அமீனுடன் 

வினைபுரிந்து .. பென்சால்டாக்சைம் . என்ற சேர்மத்தைத் 

{C,H.C—H=N—OH) தருகிறது. முதலில். விகாவது சின் 

ஐசோமராகும் (உருகுநிலை 850”), இதனுடன் ஈரமற்ற 

ஹைட்ரஜன் குளோரைடை எஈதரில் கரைத்து வினை புரியச் ' 

- செய்யவேண்டும். கிடைத்த சேர்மத்துடன் சோடியம் 

கார்பனேட்டை  வினைபுரியச். செய்தால் . ஆன்டி-ஐசோமர் 

(உருகுநிலை 1805) விலாகிறது. மெலீயிக். அமிலத்தில் சஸ் 

என்பதை ஓத்தது ஆக்சைமில் சின் என்பது. அதுபோலவே 
டிரான்ஸ் என்பதை ஆக்சைம் ஐசோமெரிசத்தில் அன்டி. 
என்கிறோம். ஆல்டாக்சைமைப் பொறுத்தவரை ஹைட்ரஜன் 

அணுவையும் ஹைட்ராக்சைடு தொகுதியையும் பொறுத்தே 
சின் என்றும் ஆன்டி என்றும் பெயரிட்டு அழைக்கப் 
படுகிறது. 1-ம் 01-ம் ஓரே பக்கத்தில் இருந்தால் அதற்கு 

. சின் அலம் எனப் 1 பெயர்; . மாறுக இருந்தால் ஆன் டி. ஆகும்.



ov 

| Ph பு 
PACH=0+H, NoH—H20 So PA பு 

எ டா S2eibshClr sit வடர 

உ ட OH. அரி 
அ பென், “ . ai ன் . ் 

ட ன டைமை. oe 
தின் சேர்மத்தையும் ஆன்டி சேர்மத்தையும் குறிப்பிட்டுக் 

கண்டுபிடிக்கப் பின்னே உள்ள சோதனையைச் செய்து அறிந்து 

கொள்ூருர்கள். ௮செட்டிக் அன் ஹறைட்ரைடுடன் வினைபுரிந்து 

சின் சேர்மமும் ஆன்டி சேர்மமும் 0-அசெட்டேட்டைக் 

கொடுக்கின்றன. . ஆன்டி ஆக்சைமினுடைய 0-அசெட்டேட் 

சோடியம் -கார்பனேட்டுடன் 4 வினைபுரிந்து, கைட்ரைல்க் 

கொடுக்கும். சன் ஆக்சைமினுடைய ௦-அசெட்டேட், 

சோடியம் . கார்பனேட்டுக் கரைசலுடன் வினை புரிக் து, 

திரும்பவும் சின் ஆக்சைமையே கொடுக்கின் றது. 

Pho HO Pho ou Ph OM 
\.7 (CHet0)20 % Na.CO i ச் னே: 32 22 3 

1 * 1. புரம்குமு். ர. 
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FOr .. சின்.ஆக்சைமின் 
a O-GOFELLE 

Ph ப் _ PR oH 
ப sg (CH3CO)20 No NagCOg | ‘He-C=N 
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Ho7™ CH2CO-N , 
& . . 1, 8 " பதி ் ற்கு ன , ஆ 

a ie | = a அ நவம் படட கனை 
1925 ஆம் ஆண்டில், பிராடி-பிஷப் என்.ற இரு விஞ்ஞானி 

களும், ஆன்டி வடிவமே நீர் நீக்கப்பட்டு நைட்ரைலைக் (184141116) 
கொடுக்கிறது என்னு உறுதுப்படுத் தினர். 

அல்டாக்சைமின் . வடிவ அமைப்பை. உறுதிப்படுத்த 
அவர்கள் கையாண்ட சோதனையைச் கழே காண்போம். 

2-குளோரோ &5-கைட்ரோ பென்சால்டிஹைடை, ஹைட் 
-ராக்சைல் ௮மீனுடன் வினைபுரியச் செய் து; அதன் ஆக்சைமை 
விளைபொருளாக வருவித் தக்கொள்வோம்.. . இதல் ஓர் 
ஐசோமரை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபுரியச். 
செய்ததில், பல்லினங் கொண்ட வள்யச் சேர்மமரன (1124670-
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cyclic 0௦80001004) “நைட்ரோ பென்சோ ஆக்சசோல் கிடைக்கம்: 
பெறுகிறது, இதே ஆக்சைமை 0-அசெட்டேட்டாக மாற்றி 
சோடியம் கார்பனேட்டுக் கரைசலுடன் வினைபுரியச் செய்தால், 
2-குளோரோ 5-நைட்ரோ பென்சோ கைட்ரைல் கிடைக்கப் 
பெறுகிறது. இவ்விரண்டு வினைகளிலிருந்தும் கீழேயுள்ள 
வழிமுறையிலிரும் தும எடுத்துக்கொண்ட ஐசோமர், அன்டி. 

ஆக்சைம் என்று அறியலாம். 

மற்ற ஐசோமர், முதல் வினையை மிகக் கஷ்டப்பட்டுத்தான் 

கொடுக்கிறது. 0-அசெட்டேட்டை விளையச்செய்து சோடியம் 

கார்பனேட்டூடன் வினைபுரியச் செய்தால், எடுத்துக்கொண்ட. 
ஆக்சைமே திரும்பக் இடைக்கப்பெறுகிறது. இதனால் இந்த ' 
ஐசோமர் சின் ஐசோமராகத்தான் _ இருக்க வேண்டும். 
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த-நைட்£ரா பென்சாக் சாசோல்: 
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சேடி 

   ஆன்ம வழவத்தின் $/22005 
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சதக் தட்கல். 
ன H 
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௦௨ “ந 

Aye —Heor > 
ன் ஆக்சைம் “இதம் ஆருப்கதி 

1001400020 

- சின் வடிவத்தின் _ 122002. . சன் ஆக்சைம்: 
O-HOFELA



பேயரின் நிலைதிரிபு. கொள்கை......கொள்ளிடத் தடை 59- 

கீடாக்சைமும் வடிவ ஐசோமெரிசமும் (பெக்மன் இடமாற்றம்). 

பெக்மன் இடமாற்றம் (18201081ற rearrangement) பெரும் 

பாலும் க&டாக்சைமுக்கு உரியது. கடாக்சைம்கள் (R,C = NOB), 

அமில வினைவேசக மாற்றிகளான 1.50, PCl,, BF,, P,O,. 

மூதலியவை முன்னிலையில் முக்கியமான” இடமாற்றம். 

ஏற்பட்டு, 14-பதிலீடு கொண்ட அ௮மைடுககாத் தருகின்றன. 

இவைகளை ௩- 00-11 என்று எழுதலாம். முதன் முதலில் 

இவ் வினையை, ஈ. பெக்மன் என்ற விஞ்ஞானி, 1886ஆம் 

அண்டில், பென்சோஃபினோன் ஆகசைமில் கண்டுபிடித்தார். 

Ph | 
“‘C=n-0n Ps 

58 oH “sa PR-C—Nuph, 
கயன்சேோஃ ப GEO —ouireatiang 

- சமச்சிரில்லாத (Unsymmetrical) கீடாக்சைம்கலா எடுத்து 

இவ் வினையைச் செய்து சோதித்ததில், இவ்விடமாற்றம் ஓரே 
மாதிரியானது எனவும், நைட்ரஜனிடம் செல்லும் ஆல்க்கைல் 
தொகுதியோ; அரைல் தொகுதியோ--013 தொகுதிக்கு ஆன்ம... 

இடத்திலிருந்தே செல்கிறது எனவும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.. 

SHEN 
C=N, 3. 0௭ சேங்படெ 

சோ 7: பூ ம் CHs- நை ரஜ 2 , 5, E Lor MT 
Che" ம் 04.ம் ஆன்ம. ப. விடீட்து (ட்ப Sei அமை). 
கத்தில் உள்ளா... ட் 

CH யூ 6 
18 
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Cele OH om js 

N-uSS@ geoanmré சோதனை. வாயிலாகப் பகுத்து 
அதனுடன். சேர்ந்திருக்கும் பகுதி யாதென்று அறியலாம், 
இதை அறிக்தபிறகு, எடுத் துக்கொண்ட ஆர்ரையக் அமைப்: 

பையும் அறியலாம்.



60 'அறிமுறை வேதியியல் 

'பெக்மன் இட்மாற்றத்துன் வழிமுறை 

இவ் வழிமுறை மிகவும் விரிவான முறையில் பலராலும் 
சோதிக்கப்பட்ட ஓன்று, இரண்டு முக்கியத் துவங்ககாமனத்தில் 
கொள்ளவேண்டும். (8) இட மாறும் தொகுதி முழுவ துமாகவே 
சேர்மத்தை விட்டுவிட்டு தனியே வந்தபிறகு இடமாறவில்லை. . 
(b) விளைபுரியும்போது  கரைசலிலுள்ள நீருக்கு முழுப்பங்கு 
உண்டு. இவ்விரண்டையும் பற்றிக் £மேமே உள்ள சோதனைகளி 
லிருந்து அறியலாம். 

>C=NOH என்ற வினைபுரி தொகுதிக்குப் பக்கத்தில் 

.சீர்மையற்ற ஓளி சுழற்றும். தன்மையுள்ள : கார்பன் அணு 
இருக்கிறதென வைத்துக்கொள்வோம். பெக்மன் இடமாற்றம் 
செய்யும்பொழுது, ஒளி சமலும் தன்மையைப் போலாரிமீட்டரில் 
சோதித் துப்பார்த்தால், மாற்றமில்லை; ரசிமிக் கலவையாகவும் 

ஆகவில்லை. இதிலிருந்து, தொகுதி மாற்றத்தின்போது AS 
தொகுதியானது சேர்மத்தைவிட்டுத் தனியாக வரவில்லை 

எனத் தெரிகிறது. i 

இரண்டாவதாக, கதிர்வீசலிலுள்ள 134,01* நீரை எடுத்துக் 
கொண்டு நீரின் முன்னிலையில் இவ் வினையைப் புரியச்செய் தால், 
விளபொருளான அமைடில் கதிர்வீசலிலுள்ள 0'* இருக்கிற 
தென்றும், நீரில் இருந்த முழு அளவும் அமைடில் இருப்ப 
காகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட து. 

இவ்விரண்டு சோதனைகளையும் வைத்துக்கொண்டு வழி 
முறையைக் கீழுள்ளவாறு எழுதலாம். 
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- கொள்ளிடத் தடை ( Steric Hindrance) 

ஒரு வேதிவினையைக் கொடுக்கும். சேர்மத் oe 
| . எடுத்துக்கொண்டால், அது கொடுக்கும் வினையின் வேகம்,



பேயரின் நிலைதிரிபு கொள்கை......கொள்ளிடத் தடை ட்டம் 

சேர்மத்தினுள் அதன் பக்கத்திலுள்ள தொகுதிகளைப் 
, பெரறுத்து இருக்கிறது, ஹாஃப்மன் என்பவர் இக் கூற்றை. 
இரண்டு சேர்மங்களை எடுத்துக்கொண்டு நிரூபித்தார். ஓன்று-- 

5, 6, 14, 11 டெட்ரா மிதைல் அனிலீன்: மற்றொன்று &, 8, 5, 6- 

டெட்ரா மிதைல் ஃபீனைல் சயனைடு. 
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மேலே சொடுக்கப்பட்டுள்ள முதலாவது சேரதனையில் எதிர்: 

பார்த்தது குவார்டர்னரி அமோனியம் உப்பு; அது கிடைக்க 

வில்லை. இரண்டாவது சோதனையில் எதிர்பார்த்தது டெட்ரா 

மிதைல் பென்சாயிக் அமிலம்; ௮ துவும் இடைக்கவில்லை. ஆனால் 

பதிலீடு இல்லாத டைமிதைல் அனிலீன் சுலபமாகக் குவார்ட 

னரி அமோனியம் உப்பைத் தருகிறது. 2, 6 இடங்களில் மிதைல் 

தொகுதிகள் இருப்பதால் மிதைல் ஐயோடைடு, அமினோ 

தொகுதியை நெருங்கிச் சேரமுடியவில்லை. இதனை ஆர்த்தோ 

விளைவு (014௦ 87601) எனவும் கூறுவர். 8, 6, இடங்கள், அமினோ 

தெரகுதிக்கு ஆர்த்தோ இடங்களாதலால், வரும் தொகுதிகள் 

. தடுக்கப்படுகன் றன. இதைப்போலவே ஃபீனைல் சயனைடு நீரால் 

பகுக்கப்பட்டு எளிதில் பென்சாயிக் அமிலத்தைத் தருகிறது. 

ஆனால், 2, 8, 5, 6 டெட்ரா மிதைல் சயனைடு எளிதில் நீரால் 

பகுக்கப்படவில்லை. ஆர்த்தோ இடமான &, 6 இடங்களிலுள்ள 

பே, தொகுதி நீரை --௫ே தொகுதியிடம் நெருங்கவிடாமல் 

தடைசெய்கிறது. மேலே விவரித்த தடைகளுக்குக் கொள்ளிடத் 

தடை எனப் பெயர். 

எஸ்டராக்கல் வேகமும் கொள்ளிடத் தடையால் பாதிக்கப் 

படுகிறது. உதாரணமாக, மிதைல் ஆல்கஹால் சுலபமாக. 

எஸ்டரைக் கொடுக்கறது. டெரிடியரி பூட்டைல் ஆல்கஹால் 

[௦ (0,017, எஸ்டரை அவ்வளவு சுலபமாகக் கொடுப்ப 

இல்லை. அதுபோலவே டிரைமிதைல் அசெட்டிக் : அமிலம்:
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எஸ்டரை இலகுவாகக் கொடுப்பதில்லை, னால், அசெட்டிக் 

அமிலம். சுலபமாக எஸ்டரைக். கொடுக்கிறது. இந்தத் . 

தடையான செயலுக்கும் கொள்ளிடத் தடை என்றே ' பெயர். 

இதற்குச் சில விதிவிலக்குகளும் உண்டு. ஒரு சேர்மத்தின் 

வினைக்குக் கொள்ளிடத் தடைமாத்திரம் முக்கியமன்று என்பதை 

இவ் விதிவிலக்கிலிருந்து அறியலாம். ஃபினைல் குளோரைடு 

நீரால் பகுக்கப்பட்டுச் சற்று மெதுவாகவே ஃபிீனாலைக் 

“கொடுக்கறது. ஆனால், பிக்ரைல் குளோரைடை ரால் 

பகுத்தால் வெகு சுலபமாக பிக்ரிக் அமிலம் (அல்லது டிரை 

நைட்ரோ ஃபீனால்) இடைக்கிறது. பிக்ரைல் குளோரைடில் 

அதன் இரண்டு ஆர்த்தோ. இடத்திலும் பெரிய —NO, 

தொகுதிகள் இருக்கின் றன. 'இருக்தும், கொள்ளிடத் தடை 

இல்லாமல் வினை நடக்கிறது. 

உண்ட _ 122. @,H,0H+HCE 
67 பாகு ஸீ மது OH 

302 லாம 
2 க் ௩12௦ க் | 2 

சுலபமாக டப 

802 NOs: 
பிக்ரைல் குணாரை . மிகீரிக் வ்யிலம் 

வினாக்கள் 

1. பேயரின் மிலைதிரிபு கொள்கையைப் பற்.நித் தகுந்த 
. உதாரணங்களுடன் : விளக்குக. பின்பு தோன்றிய தழுவுதல் 

களைப் பற்றியும். எழுதுக. . 

2. பாலிமெதிலீன்களின். நிலைத்தன்மையைப். பற்றி விரி 

வான கட்டுரை ஒன்று வரைக. 

3. சிறுகுறிப்பு எழுதுக: 

(ஐ. பெக்மன் இடமாற்றம்; 

( es ௫). கொள்ளிடத் தடை.



பேயரின் நிலை திரிபு கொள்கை......கொள்ளிடத் தடை 68 

4. சிஸ்-டிரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் என்றால் என்ன? 
இந்த ஐசோமெரிச்த்தை மெலீயிக் அ௮மிலத்தையும் ஃபூமாரிக் 

அமிலத்தையும். எடுத் துக்கொண்டு விளக்குச. 

9. ஆல்டாக்சைமின் வடிவ ஐசோமெரிசத்தை விவரிக்க. 

6. குறிப்பு எழுதுக: 
(a) கடோக்சைமின் ஐசோமெரிசம்; 

(b) வளையச் சேர்மங்களில் வடிவ ஐசோமெரிசம், 

£.. இரட்டைப் . பிணைப்பும் மூம்மைப் பிணைப்பும் 
கூட்டு வினை புரியும்போது ,ஏற்.படும் ஸ்௩உரியோ வேதியியல் 
அன்ன. ? விளக்கு௪,



15. கூட்டு வினைகள் 
(Addition Reactions) 

-அலிஃபாட்டிச் ஹைட்ரோகார்பன் சேர்மங்களைத் தெவிட் 

டாத சேர்மம், தெவிட்டிய சேர்மம் என இருவகையாகப் பிரிக்க 

லாம். தெவிட்டிய சேர்மத்திற்கு உதாரணங்கள் மீதேன், ஈதேன் 

மூதலியன. இவற்றில் கார்பன் ௮ ணுவைச் சுற்றி ஒற்றைப் 

பிணைப்புகளே இருக்கும். தெவிட்டாத சேர்மங்களில் கார்பன் 

அஸணுக்களுக்கிடையில் இரட்டைப் பிணைப்பு அல்லது மும்மைம்' 

பிணைப்பு. இருக்கிறது. தெவிட்டிய சேர்மங்களில் பதிலீடுகளே 

உண்டு; கூட்டு வினைகள் கடையா. தெவிட்டாத சேர்மங்கள். 

அணுவுடலனோ, தொகுதியுடனோ சேசர்ட்து கூட்டுச் சேர்மங்களைக் 

கொடுக்கின்றன. கரர்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவிலுள்ள 

“இரட்டைப். பிணப்பைத் தவிரக் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் 

நடுவிலும் இரட்டைப் பிணைப்புகள் உண்டு. உதாரணமாக, 

- தார்போனைல்-தொகுதி -சே௦. இந்தத் தொகுதி ஹைட்ரஜன் 

“சயனைடு, சோடியம். பைசல்ஃபைட், அமோனியா. போன்ற. 

, சேர்மங்களுடன் சேர்ந்து கூட்டுச் சேர்மங்களைத் தருகிறது. 

இரட்டைப் பிணைப்புள்ள . தெவிட்டாத “சேர்மத்தை 

ஆல்க்€ன் என்றும் கூறலாம். அல்க்கன்களுள் எதிலீன் என்பது 

எனிதான சேர்மம். இரட்டைப் பிணைப்பில் இரண்டு 

- எலெக்ட்ரான் இரட்டைகள் உள்ளன. இரட்டைப் பிணைப்புகள் 

பிற சேர்மத்திற்கு எலெக்ட்ரான்௧ளைக் கொடுக்கத் தயாராக. 

.. இருப்பதால், இவைகளை எலெக்ட்ரான் கொடுப்பி . (316011௦0 

donor) அல்லது கருகவர் தன்மையின (1800160011110) எனலாம். 

கொடுக்கப்படும் எலெக்ட்ரான்களைப் பெறுவதற்காக ஹைட் 

ரஜன், ஓசோன், உப்பீனிகள், ஹைட்ரஜன் ஹாலைடுகள் 

-மூதலியவைகளான எலெக்ட்ரான் பெறுவிகள் அல்லது
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எலெக்ட்ரான் கவரும் (Electrophilic) உறுப்புகள் தயாராக 

இருக்கின் றன. இந்தச் சேர்க்கையைப் பற்றி இந்த அத்தியா 

யத்தில் விவரிப்போம். 

எ.திலீனில் ஆர்பிட்டல் கலப்பினால் உண்டான எலைக்ட்ரான் 

அமைப்பைக் ழே காணலாம். இதில் மே காட்டியுள்ளபடி. 

ஐந் துச மூலக்கூறு ஆர்பிட்டலும் இரண்டு ற அணு ஆர்பிட்டலும் 

இருக்கன் றன. இரண்டு ற ஆர்பிட்டலும் சேர்க் து £ மூலக்கூறு 

ஆர்பிட்டலைக் கொடுக்கின் றன. ஓவ்வொரு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டலை 

யும் ஒரு பிணைப்பு எனலாம். ஆகையால், எதிலீனில் *5 ௪ 

குறைந்த மட், 
தூரம் 

   
HH ௬. த BR 

65:60: 

* அனு ஐந்த எமுலக்கறு. 4: “HH 
அ௱்பிடல்கள் ஆர்பிடல்கள் ஐஃ 2 

ஸ் ௪ 
அணு இரண்ட அணு.“ ஆர்மிடல்கள் 
ஆர்டிடல் கள் ஆர்ஒடல்கள் : 

— SET Epo’ Snys 
Syn Shy so 

படம் 156-1 

எதிலீனின் படிப்படியான: கற்பிதத் தோற்றம், 

பிணைப்பும் ஒரு ஈ பிணைப்பும் உள்ளன. ஈ பிணைப்பானது இரண் 

டாகப் பிரிந்து, ஓரு பிரிவு நடு ச பிணைப்புக்கு மேலும், மற்றொரு 

பிரிவு நடு ச பிணைப்புக்குக் கீழும் இருக்கிறது. 

R A R. ig R 

A ost” Hinges he CON a 
ஜி + ATR — c=c ok தல் 

8 44 எத A 5 ‘\ 
. அ அணை வஏற்பதேக் 

(IV ComPLexX) 
A o awe R sine: . - A j R 

tone’ ் க் : © . ௪ ‘ 

ae ன ட | Bei ns இஃ வ ட ஆ * a 

4 R 3 | “5 a R R ; 
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66 அ.றிமுறை வேதியியல் 

ஈ பிணைப்பு, o- பிணைப்பு இவை இரண்டிலும் ஈ-பிணைப்புக்கு 

வினைபுரியும் ஆற்றல்: அதிகம். அது க8-யடன் வினைபுரியும் 

போது, A-&Gb B- -க்கும் நடுவிலுள்ள எலெக்ட்ரான் இரட் 

டையை %-யை நோக்இத் தள்ளிவிட்டு, & முனையை மாத்திரம் 

தன்னை நோக்கி இழுக்கிறது... ஈ- அணைவில் இதைக் காண்க. 

இந்த வினையால் கார்போனியம் அயனி கொண்ட அ௮ணைவும் 

உண்டாறது. இது கருகவர் பாதியான : 1! உடன் இணைந்து 
விளைபொருளைக் கொடுக்கிறது. இதனால் ஈ- பிணைப்புக்குப் 
பதிலாக இரண்டு ச-பிணைப்புகள் தகோன்றுன் றன என்பதைக் 

கவனிக்கவும். - பழைய ச- -பிணைப்புகள் இர்தக் கூட்டு வினையில் 
(தர்11100 ர₹8011௦10) பங்கு கொள்ளவில்லை, இக் கூட்டு வினையின் 
பொழுது தொகுதிகளுக்கடையேயுள்ள Car oor ws af or 

அதிப்பம் டக் 

- ஆல்க்கீன். ஹைட்ரஜன் கூட்டு 

ஹைட்ரஜன் கூட்டுச் சேரும்போது மேலே கூறியதுபோல் 
எ-இணைப்புச் - சிதைக்கப்படுகிற து (ஆற்றல் 68 கி.காலரி/மோல்). 
ASSO | “ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் ஹைட்ரஜன் அணுக் 
களுக்கு இடையேயுள்ள ஒற்றை ச- பிணைப்பும் சிதைகிறது 
(704. இ.கரலரி/மோல்). இந்த இரண்டு சிதைவிலிருந்தும் 
“தோன்றுவது. இரண்டு. 6-1] ச- பிணைப்புகள் (ஓவ்வொரு 
பிணைப்புக்கும் 99 இ.காலரி/மோல்) ஆகும். ஆகையால், ஆல்க்& 
னுடன் ஹைட்ரஜன். சேரும்போது வெப்ப ஆற்றல் வெளிவிடப் 

படுறது. . இம்மாதிரி ஆற்றல் வெளிவிடும் வினைகள் பெரும் 
பாலும் தம்மிச்சையாக : நேரும். (8001816005). : வினை களாகும். 
இருந்தும், 'களர்வுகொள் ஆற்றல் (activation வராஜ) அதிகமாக 
இருப்பதால்: இதைக் குறைக்க இவ் வினைக்கு வினவேக. 
மாற்றிகள் ... தேவைப்படுகின் றன. "நிக்கல், பிளாட்டினம் 
போன்ற. உலோக வினைவேசு ரத்றிகளே Beer பயன் 
கண்னு ee ் 

தது! ட. 
R,C = CR, ts H-> R,C—CR, + £gQopw - 
ஈ-பிணைப்பு'.... ௪பிணைப்பு.... இரண்டு... 99G.aroixe 
63-2 eran 704 இ.காலரி . ர-பிணைப்பு = 198 G.arofi 

மொத்த ஆற்.றல்--167 இ.காலரி[மோல்
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வெளியிடும் சிகர ஆற்றல் 81.3. காலரி (08 1றுமோல். 

வினை வேச மாற்றிகள் வினைபடு பொருள்களைப் பரப்புக் கவர்ச்சி 

யால் (lant He) தனது. மேற்பரப்பில்: இணைத்துக்கொள் 

இன்றன. இம ஞ்றையில் உட ரின் ர பிணைப்பும் 
ச % 

H-H-sr o- பிணைப்பும் முரிக்கப்பட்டுக் கூட்டு வினை: ஆரம்ப 

மாகிறது. பொருள்... விளைந்தவுடன், வினைவேசு மாற்றியின் 
பரப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, சேர்மம் rar eal | 

R een +n SH—> RC GR. +H “He 

    விள 4 
R,CH—CHR, + வேக ட ் 

பப்டி க கவர்ச்சி! 

அல்க்கினுட்ன் ஹைட்ரஜன் கூடுவதால். ஏற்படும் வெப்பம் 
ஆல்க்கீனின் உள்ளமைப்புக்குத் தகுந்தவாறு மாறுகிறது. கீழே 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள. மூன்று : ஆல்க்ன்களில் : ஹைட்ரஜன் 

HL Aad (heat of hydrogenation) q~mpGu 80:44. 

கால்,. 28:58. கால்,. 26-9 கால்/மோல். ஆகும்... இதில் குறைந்த 

கூட்டல் வெப்பத்தை உடையது. ஐசோ &-பென்டீன் ஆகும்; 

இதுவே மற்றப் பென்டீன்சளைவிட நிலையான தன்மையுடைய து 
என்று கொள்ளவேண்டும். “ஹைட்ரஜன் கூட்டு. வெப்பம் 
குறையக்குறைய ஆல்க்கீனின் நிலைத்தன்மையும். அதிகமானது 
என்று கொள்ளவேண்டும். இம் மாதிரியே நோக்குமிடத்து, 
ஒரான்ஸ்- -ஆல்க்கின் சிஸ்.ஐசோமரைவிட ஒரு சாலரி குறைவான 

ஹைட்ரஜன் கூட்டு வெப்பத்தைத் தருவதால் டிரான்ஸ் சேர்மம் 

சிஸ் Cringe sai நிலையான அ. என்று கொள்ளவேண்டும்; 

CHs | | 3 

| ls CH= C-CHCHs 15 | 
- CH-CH=CH=CH, CH;C=CH-CHs,    

cH3CH-CH,CH;
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பூட்டீன்களை எடுத்துக்கொண்டு ஹைட்ரஜன் கூட்டு வெப் 

பத்தைச் சோதித்தால் அவைகளின் நிலைத்தன்மை கீழே 

கொடுத்துள்ள வரிசையில் இருப்பதைக் காணலாம். R,C=CR, 

மிகக் குறைந்த வெப்பத்தையே ஹைட்ரஜனுடன் சேரும்போது 

வெளிவிடுகறது; அதுவே மிக நிலையான துமாகும். 

R,C=CR, > R,C=CHR > R,C=CH, > RCH=CHR > 
| RCH=CH, > CH,=CH, 

ஹைட்ரஜன் கூட்டும் ஸ்டீர்யோ ஐசோமெரிசமும் 

டைமிதைல் மெலீயிக் அமிலத்தை நிக்கல் வினைவேக மாற்றி 

யின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் கூட்டல் (hydrogenation) 

செய்தால், மெசோ டை.மிதைல் சக்சினிக் ௮மிலம் கிடைக்கப் 

பெறுகிறது. இதிலிருந்து, ஹைட்ரஜன் சேர்க்கை, சிஸ் 

டைமிதைல் மெலீயிக் அமிலத்துடன் தான் நடைபெறுகிறது 

எனத் தோன்றுகிற_து. 

H 
| 

CcH,—C— COOH H, CH,—C—COOH 
॥- : துறு மளா ரா | 

CH,—C—COOH Niaiér Gaa CH,—C—COOH 
மாற்றி... | 

H 

டைமிதைல் மெலீயிக் .  மெசோ டைமிதைல் 

அமிலம் சக்சினிக் அமிலம் 

டைமிதைல் மெலீயிக் அமிலத்துடன் சோடியம் ஆல்கஹால் 

கலவையை வினைபுரியச் செய்தால், கலவையிலிருந்து வரும் 

ஹைட்ரஜன், டி.ரான்ஸ் அமிலத்துடன் தன்வினை புரிந்து 

81/-டைமிதைல் சக்சினிக் அமிலத்தைக் கொடுக்கிறது. இதி 

லிருந்து, திண்ம வினைவேக மாற்றியைப் பயன்படுத்தும்போது 

வேறுவிதமாக வினை மாறுகிறது என்பது தெளிவாகிறது. 

ட் H 
| 

CH,—C—COOH H, CH,—C—COOH COOH—C—CH, 

॥ a | =, | 
COOH—C—CH; Na+ COOH—C—CH, CH,—C—COO, 

டைமிதைல் ஆல்கஹால் ் | 

மெலீயிக் அமிலம் H H . 
01-டைமிதைல் சக்சினிக் 

அமிலம்
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இதைப் போலவே மும்மைப் பிணைப்புள்ள டைஃபிீனைல் 

அசெட்டிலீன் அல்லது டோலனை எடுத். துக்கொண்டு. நிக்கல் 

வினைவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனுடன் வினை 

புரியச் செய்தால், சிஸ்-ஸ்டீல்ஃபீன் இடைக்கிறது. ' சோடியம் 

ஆல்கஹால் கலவையுடன் வினைபுரியச் செய்தால், டி.ரான்ஸ்- 

ஸ்டீல்ஃபீன் இடைக்கறது. இதிலிருந்து, நிக்கல் முன்னிலையில் 

டோலேனின் கூட்டல் சிஸ் வழியாக நடைபெறுகிறது என்றும், 

சோடியம் ஆல்கஹால் கலவையின் முன்னிலையில் டோலேனின் 

கூட்டல் டிரான்ஸ் வழியில் ஈடுபடுகிறது என்றும் தெரிய 

வருகிற_து, 

1, - « OH,-C-H 
CH,—-C=CC,H; ———_— || 

ப ப 11... .._.்_்_்_்_் மி, வேரி 

டோலேன் . இ சிஸ்-ஸ்டீல் பீன் 

He C,H.—C—H 

* CH,C= Cty: / வடவை ப வகதவவ்கிள் [த 

ப சோடியம்-- ஆல்க H—C—C,H, 

; ஹால் -முரான்ஸ்-ஸ்டீல்ஃபின் 

உப்பி னிகளுடன் கூட்டு (Addition of Halogens) 

| சாதாரண ஆல்க்சீன்கள் (0164068 or alkenes) Gag eeu 

மாச அறை வெப்பரிலையில் குளோரின் அல்லது. புரோமினுடன் 

கூடுசின்றன. உப்பினியைமந்தக் கரைப்பானான கார்பன் டெட்ரா 

குளோரைடில் : வைத்துக்கொள்வது வழக்கம். கொடுக்கப் 

பட்ட . சேர்மம். தெவிட்டாத. சேர்மமா என்பதை அறிய 

'புரோமின் நீருடன் வினைபுரியச் செய்வது வழக்கம். புரோமின் 

நீரின் நிறம் மறைந்தால் புரோமின் . வினைபுரிகிறது என்றும், 

தெவிட்டாத சேர்மம் உள்ளது என்றும் கொள்ள வேண்டும். 

.... தாமஸ்மார்ட்டின் லெளரி என்ற ஆங்கில நாட்டு விஞ்ஞானி, 

இக் கூட்டைப் பற்றிப் பல சோதனைகள் புரிச்து, இவ் வினைக்கு 

மூன் எலெக்ட்ரோமெரிக் மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்றார். 

_ மேலும், இது படிப்படியாக கடைபெறுகிற து. குறைந்தது இரு 
“ படிகளாவ.து இருக்க வேண்டும். இதை மாக்கென்ஸி, ஃபிரான் 

சிஸ் என்ற இரு விஞ்ஞானிகளும் உறுதிப்படுத் தினர். 

... கார்பன்-கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்புள்ள சேர்மத் துடன் 
புரோமின் கரைசலைச் சேர்த்தவுடன் நிறம் மாறுகிறது, - வெளி



70 அறிமுறை வேதியியல் 

யில் ஹைட்ரஜன் புரோமைடு வருவதில்லை, இதிலிருந்து, புரோ 
மின் கூடுறது என்று தெரிகிறது. அல்க்$னின் ஈ-எலெக்ட் . 
ரான்கள் ஹாலலன் மூலக்கூறை முனைகொள்ளச் (00121188- 
tion) செய்கின்றன. இரட்டைப் பிணைப்புக்குச் சமீபமாக உள்ள 
ஹாலஜன் அணு எலெக்ட்ரான் கவர்௮ணுவாக (-)மாறி ஆல்க் 
கீனுடன் சேர்ந்து ஒரு ஈ-௮ணைவைக் கொடுக்கிறது. இது 
ஒரு கரர்போனியம் அயனியாகும். புரோமின் மூலக்கூறின் 
மற்றோர் ௮ணுவானது பிணைப்பு எலெக்ட்ரானைத் தன்னுட 
னேயே எடுத்துக்கொண்டு பிரிந்து சென்று எதிர்மின் அயனி 
யாகிவிடுகற து. முதலில் விகாந்த அணைவுக்கும் இந்த அயனிக்கும் 
இரண்டாவது படியாக வினை ஏற்பட்டுக் கடைசியாக டை 
புரோமா அல்க்கேன் கிடைக்கிறது. அ௮ணைவு அயனியான கார் 
போனியம். ௮யனி ஒரு வளையமுள்ள புரோமானியம் அயனியாக 
இருக்க வேண்டும் என்று கொள்வதற்கு ஏதுக்களும் இருக்கின் 
ன. இதைக் சே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வ.ரிமுறையிலிருந் து 
அறியலாம்.  உப்பீனி, ஆல்க்க&னுடன் .:கூடுவதன் வழிமுறை 
யானது. இரண்டு படிகளில் அயனிகள் வழியாக Bent 
பெறுகிறது, 

eS 
iced ae Be ் ் 

Afr" BP AA 8 A Br A ட கு ௮04 ற ௦ -:௪20 ட் ஆல 8 BB BB” Si yaeres . . . SUB Dery க கார்போசியம் woke 
. ட. Biwrexf) 

Ba ; BA | Be 
ey ee டு ~N A a we த a ange cee is Ne / 8 Br 

மூதலாவது. படியில் சார்போனியம் அயனியும் ஹாலைடு 
-அயனியும் உண்டாகின் றன. | | 

இரண்டாவ.து படியில் ஹாலைடு அயனி கார்போனியம் 
அயனியை. இரட்டைப் பிணைப்பு இருந்த தளத் திற்கு எதிர்ப் 

பக்கத்தில் மோதிச் சேருகிறது. 

இம்மாதிரிக் கூட்டு வினையை. அனங்கக உப்புகளான 
சோடியம் குளோரைடு, சோடியம் .-நைட்ரேட்டு முன்னிலையில் 
புரியச். செய்தால் மேலே குறிப்பிட்ட ' வழிமுறை சரியானது
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என்பதற்குத் தகுந்த சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. இவ்வுப்பு 

களின் கருகவர் எதிர்மின் அயனிகள் விசா பொருள்களில் 

சேர்ந் இருப்பதைக் காணலாம். 

   

  

| CE BreCHi- CHC? 
= CH+Br,—»B¥= CH,CH,, 

“INC 5, Be-CHe CH.- NO, 

ஆல்க்கீன்களுடன் சோடியம் குளோரைடோ, சோடியம் கைட் 
ரேட்டோ தனியாக வினைபுரியமாட்டா. ஆகையால், புரோமின் 
கூட்டலின் பதித இரண்டு படிகளில் நடக்கிறது என்பது 
புலனாகிறது. 

கூட்டுச் சேர்க்கைக்குமூன் '(கெனரியின் ப ரண்குகவ்பவ்டு 
எலெஃட்ரோமெரிக் மாற்றம். ஏற்படுகிறது. என்பதையும் 
இஅிரூபிக்கலாம். . கருகவர் (௩௩௦1501111) தொகுதியான —CH, 
தொகுதியை எதிலீனில் பதிலீடு. செய்தால்  ணைக்ட்ட த ப்க்றின 
மாற்றம் சுலபமாக. ஏற்படும். ஆகையால், புரோமினான து 
மிகைல்: எதிலீனுடன் துரிதமாகவும் சுலபமாகவும் கூட. 
வேண்டும். இது அவ்வாறே நடக்கிறது. மிதைல் தொகு தக்குப் 
பதிலாக எலெக்ட்ரான் கவர் (electrophilic) தொகுதியான 
0001. அல்லது மாஜப் பதிலீடு செய்தால் எலெஃ்ட்ரோமெரிக் 
மாற்றம். குயவேண்டும். ஆகையால், புரோமின் கூட்டு வினை 

தாமதமாகவே ஈடைபெற வேண்டும். .  வயனைல் புரோமை 
டான CHBr=CH,-ma: புரோமினுடன். கூடச். செய்து 
பார்த்ததில், ௮வ் வினை மிகவும் தாமதமாகவே நடைபெறுகிற_து 
என்பது தெரியவர்தது. 

'புரோமின்,  சைக்ளோ.. ஆல்க்ன் களுடன். கூடுவதைப் 
பார்ப்போம். . சைக்ளோபென் டீன், புரோமினுடன். சேர்ந்து 

் டிரான்ஸ் 7, டைபுரோமோ . சைக்ளோ . பென்டேனைக் 
கொடுக்கிறது. இரட்டைப் பிணைப்பின் ஒரே பக்கத்திலிருந்து 
ஓரே படியில் இரு புரோமின் அணுக்களும் சேர்ந்திருந்தால் சிஸ். 
ஐசோமர்தான் கிடைத்திருக்கும். சிஸ் . கிடைக்கப்பெறுததால் 
முதலாவது படியில் கார்போனியம் அயனி தோன்றுகிறது 
என்றும், அது கார்பன்-கார்பன் பிணைப்பை அச்சாக வைத்துச் 

- சுழலமுடியாது என்றும் தெரிகிறது. சுழற்சி உண்டு எனில் 
சிஸ் - டிரான்ஸ் இரண்டும் இடைத்திருக்கும். அவ்வாறு 
கிடைக்காமல் டிரான்ஸ் ஒன்றே கிடைத்திருக்கறது.
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| | 
H Br 

2G erin Glu sor 12.67 - ஓரானண்ஸ் உ டைடிரோமோ 
கைகளே மென் டேன் 

இரட்டைப் பிணைப்பில் ஹாலஜன் கூட்டும் | ஸ்டீரியோ 

ஓசோமேரிசமும் 

இிஸ்-டிரான்ஸ் ஐசோமர்களான மெலீயிக் அமிலத்தையும் 

ஃபூமாரிக்- அமிலத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம். மெலீயிக் 

அமிலம் ஒரு சிஸ் ஐசோமர். அதில் இரு கார்பாக்சிலிக் தொகுதி 

களும் கார்பன் அணுவுக்கு ஓரே பக்கத்தில் உள்ளன. ஃபூமாரிக் 

அமிலம் ஒரு டிரான்ஸ் ஐசோமர். இதில். இரு கார்பாக்சி 

தொகுதிகளும் கார்பன் அணுக்களுக்கு எதிர்ப்புறங்களில் 

- இருக்கின் றன. 

மூதலில்  மெலீயிக் அமிலத்தை : எடுத்துக்கொண்டு 

அதனுடன் .புரோமினைக் கூட்டுச் சேர்ப்போம். இரட்டைப் 

பிணைப்புக்கு ஒரே பக்கத்தில் புரோமின் அணுக்கள் வந்து 

சேருகின்றன என்று கெண்டால், கீழே கொடுத்துள்ளபடி, 

மெசோ டைபுரோமோ சக்சினிக் அமிலந்தான் கிடைக்க 
வேண்டும். ஆனால், அவ்வாறு கிடைக்கப்பெருாமல் 01-ரசிமிக் 
அமிலந்தான் கிடைக்கிறது. இது மேலே கொடுத்த புரோமின் 

கூடல் வழிமுறைக்கு. எதிரானது. தனியாகக் கார்போனியம் 

அயனி உண்டாகிறது என்றும், சுழற்சியின்மையை விளக்கக் 

COOH 
. | 

H—C- COOH H—C—Br 

॥ T Br, eae | 

H—C-COOH H—C—Br 

மெலீயிக் அமிலம் | 
ட் ் க் COOH 

ப்பு: இவ்வினை சரியில்லை. ் மெசோ a, a’ - ML 
குதிப்பு ae புரோமோ சக்கினிக 

அமிலம் 

கார்போனியம்  அயனியானது  சைக்ளிக்  புரோமோனியம் 

அபனியாக இருக்க. வேண்டும். என்றும் பின்ன. விளக்கி.
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பிருக்கும் வளைய உள்ளமைப்பைக் (Robertsand Kimball, 1937) 

கொடுத்திருக்கிறார்கள். இவ் வளைய அமைப்பானது ஏன் 

மரான்ஸ் வடிவ டைபுரோமோ சேர்மம் திடைக்கிறது 

என்பதையும், சுமற்சியின்மை எது என்பதையும் எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. 
| 

DS 
A Be. AA Be A B 

6 BEBE ONS த ந — 

a COBB Ka) “8 “Be 

அது, முதலில் சைக்ளிக் புரோமோனியம் ௮யனியாக மிளிர்ம து 

இரண்டாவது புரோமின் எதிர்மின் அயனித் தளத்திற்கு எதிர்ப் 

புறத்தில் அம்பினால் காட்டியபடி சேருகிறது என்பதையும் 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

௦௦௦... 0008 
t | 

H—C—COOH H—C—Br Br—C—H 

| +Br,> | + 
H—C—COOH Br—C-—H H—C—Br 

| | |. 
COOH ~ COOH 
d I 

ம உ்டைப்ரோமோ சக் சினிக் அமிலம் 

இம்மாதிரி தளத்திற்கு மாற்றுப் பக்கத்தில் வந்து கூடு 

வதற்கு “டிரான்ஸ்-கூட்டு' எனப் பெயர் வழங்கப்படுகிற_து. 

இப்பொழுது ஃபூமாரிக் அமிலத்தை எடுத் துக்கொண்டு, 

அதனுடன் புரோமின் மூலக்கூறு வினை புரியும்போது கிடைக்கப் 

பெறும் கூட்டுச் சேர்மத்தின் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசத்தைக் 

கவனிப்போம்.  ஃபூமாரிக் அமிலம் புரோமினுடன் கூடி மெசோ 

௮, உ்டைபுரோமோ சக்சினிக் அமிலத்தையே. கொடுக்கிறது. 

இதிலிருந்து டிரான்ஸ் கூட்டுதான் நடைபெறுகிறது என்பது 

உறுதிப்படுத்தப்படுகிற.து. 
COOH 

H—C—COOH | 
|| + Br,— H—C—Br 

COOH--C—H | 
H—C—Br 

ஃபூமாரிக் அமிலம் | 
COOH 

மெசோ ௨, உ்டைபுரோமோ 

சக்சினக அமிலம்
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கார்பன் - கார்பன் மும்மைப் பிணைப்புடன் புரோமின் 
கூட்டுச் சேரும்போது என்ன நேருிறது என்பதைக் 
கவனிப்பேரம். அசெட்டிலீன் டைகார்பரக்சிலிக் அமிலம் 
புரோமினுடன் சேர்ந்து டைபுரோமோஃபூமாரிக் ௮மிலத்தைத் 
தருகிறது. இந்தச் சோதனையும், புரோமினுடன் சேரும்போது 
கூட்டானது டிரான்ஸ் கூட்டின் வழியாகவே நேருதறது 
என்பதை மேலும் உறுதிப்படுத் துற.து. 

Br, 
COOH—C=C—COOH ———> Br—C COOH 

அசெட்டிலீன் டைகார்பாக்கிலிக் | 
அமிலம் COOH—C—Br 

டைபுரோமோஃபூமாரிக் அமிலம் 

ஹைட்ரஜன் ஸாலைடுகளுடன் கூடல் (001110 ௦1 1194010௦20 
Halides) © 

-ஆல்க்கன்௧ள் என்ற இரட்டைப் பிணைப்புச் சேர்மங்கள்: 
ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, ஹைட்ரஜன் புரோமைடு, ஹைட் 
ரஜன் ஐயோடைடுடன் வினைபுரிஈ்_து ஆல்க்கைல் ஹாலைடுகளைக்: 
கொடுக்கன் றன. ஆல்க்கீனை மந்தக் கரைப்பானில் கரைத்து.. 

அக்கரைசலின் வழியாகநீரற்ற ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு வாயுவைச் 
செலுத்தி இவ் வினை புரியப்படுகிறது. ஆல்க்€னுடன் சேரும்: 
ஊக்கம் 111-இடம் அதிகமாகவும் 101-இடம் குறைவாகவும் 
உள்ளது. அதன் வரிசை 11570 என்றவாறு உள்ளது. 
சமச்சீரில்லாத (மாவு ₹!110) ஆல்க்கீன் ௩--01- 00, போன் ற- 
சேர்மத்தைஎடுத் துக்கொண்டு அதனுடன் 1ாஐக் கூட்டு வினை 

புரியச் செய்தால், இரண்டுவித ஐசோமர்கள் விக பொருளாகக். 
கிடைக்கப்பெறலாம். %&-க்குப் பதில், தொகுதியை வைத்துக் 
கொண்டால் மே, (புரோபீன் ) ஆகும். 

Br 

' | 
CH,— CH=CH, + HBr ——->CH,-CH,-CH,Br+ CH,—CH—CH, 

புரோபீன் 7-புரோமோ 2-புரோமோ 

புரோபேன் புரோபேன் 

நடைமுறையில் இரண்டும் சம அளவில் கிடைக்கப்பெறவில்லை. 
அதிக ௮ளவில் &-புரோமோ புரோபேன்தான் கிடைக்கப் 
பெறுகிறது. மற்ற ஐசோமர் மிகச் சிறய அளவிலேயே 
கிடைக்கிறது. -
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அதுபோலவே ஐசேரபூட்டீனை. எடுத் துக்கொண்டு HBr 

உடன். வினைபுரிந்தால், பெருமளவில் 8-புரோமோ - ஊமிைல் 

புரோபேனும் மிகச் சிறிய அளவில் 1-புரோமோ-8-மிைல் 

புரோபேனும் கிடைக்கின்றன. 

CH, _ CH, CH, 

| | | 1... 
CH—c = CH, +- HBr ——>CH,,— CH—CH,Br+ ப் பிக : 

Br 

7-புரோமோ- 2-புரோமோ- 

2-மிதைல் .&மிதைல் . 

புரோபேன் புரோபேன் 

இம்மாதிரி கூட்டு வினயைக் சண்டுபிடித்த மார்க்செளனி 

காஃப் என்ற ருஷ்ய. விஞ்ஞானி 1869-0 ஒரு விதியை: 

வெளியிட்டார்... இதற்கு மார்க்கெளனிகாஃப் விதி என்றும்,. 

இக் கூட்டு வினைக்கு மார்க்கெளனிகாஃப் கூட்டு வினை என்றும்: 

பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த விதி கீழ்வருமாறு: 

'சமச்சிரில்லாத கூட்டுக். கரணி (௦௭08) அல்க்கீனுடன் 

அயனி முறையில் கூடும்போது கரணியின் நைட்ரஜன் (அல்லது 

நேர் மின்முனை) இரட்டைப் பிணைப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 3G 

ஹைட்ரஜூனைக் கொண்டுள்ள கார்பன் அணுவுடன் சேரும்”. 

RR? R . உ ந. 
Se ES ae a“ 8 1 

சட அரி ——> R-C CH. 
R H i i. 

wR HH. 
8௩ - ஆல்கைல் . ூ(-ஹைப்ரஜள் ஹாஃடு 

“இரட்டைப் பிணைப்பில் ஈடுபட்டுள்ள இரண்டு கார்பன் 
அ௮ணுக்களுடன் ஒரே எண்ணிக்கையில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் 
சேர்ர்.இருந்தால், விகபொருளாகக் கடைக்கும் இரண்டு 
ஐ சேோமர்களு.ம் சமமலக்கூறு அளவில் இருக்கும்”. 

Br | 

C,H. -CH=CH.CH,+HBr — > c.H.—cH,—cH—cH, 
2-பென்டீன் ._ புரோமோ 

பென்டேன் . 
Br 

ட] 
4-ல் டேர் மே. 
9-புரோமோ பென்டேன்-
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இக் கூட்டு. வினையின் வழிமுறையைக் கீழே கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளவாறு விளக்கலாம். ௮மிலமான 11%-ன் புரோட்டான், 

_ ஆல்க்னின் ஈஈஏலெக்ட்ரான்௧ளுடன் வீரியமற்ற முறையிலே 
.இணைமங்திருக்கிற து. இதனால்-அணைவு ஏற்பட்டுக் கார்போனியம் 
அயனியைத் தருகிறது. சமச்சிர் இல்லாத ஆல்க்கனுடன் 
கூடும்போது இரண்டு விதமான . கார்போனியம் அயனிகள் 

உண்டாகின்றன. அதில் நிலையானதே நிலைத்து நிற்கிறது. 

அதுவே :%0? என்ற எதிர்மின் அயனியுடன் உடனே வேக 
மாக வினைபுரிந்து விளபொருகாக் கொடுக்கறது. இம்மாதிரி 
நிலையான. கார்போனியம் ௮யனியைக் கொடுக்கும் தன்மை 

டெர்டியரி கார்பனில் அதிகமாகவும், செகண்டரி கரர்பனில் 

சற்றுக் குறைவாகவும், பிரைமரி காரர்பனில் மிகக் 

குறைவாகவும். இருக்கிறது. [டெர்டியரி 2 செகண்டரி > 

பிரைமரி]. வினை இதிலும் இரண்டு படியிலே நடப்பதைக் 

கவனிக்க. 

ots" பந்த ௧ _ RCH CH; 
rR Hix OH Paes MerhCuremwuib 
“௦ ர ட் RCH = CHe + SKS His eoMGABoasr ergy}: 

HW @ ய Ti - Si Serer oy UGITILM Zar _ த் 
டைய இரட்டைப்பிணைப்பு RCH,-CH> 

அவளி eepeh nea sureOsis, 

தீ 

ட்ட ததன் 4 
_ ஐ ர் 

RCH-CHs + 2X9 ய்டு R-CHCHS 

யர் 9,5F@ afar ay (Peroxide Effect) 

1988ஆம் ஆண்டில்?எம். காராச் என்பவரும். எஃப், மேயோ 
என்பவரும் சிகாகோ பல்சலைக்கமகத்தில் எதிர் மார்கெளனி 
காஃப் கூட்டு வினையைக் கண்டுபிடித்தனர். . இவ் வினைக்கு 
(வேண்டியது. சிறிதளவு அக்சிஜன் அல்லது ஹைட்ரஜன் பர் 
ஆக்சைடாகும். அல்க்கனும் ஹைட்ரஜன் புரோமைடும் கூட்டு 
வினை புரியும்போது ஆக்சிஜன் அல்லது ஹைட்ரஜன் பர்ஆக் 
சைடு இருந்தால், எதிர் மார்க்கெளனிகாஃப் கூட்டு. நடைபெறு 
இிறது., இதைப் பர்ஆக்சைடு விளைவு என்றும் கூறுவதுவழக்கம்.
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ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கூட்டும் ஹைட்ரஜன் ஐயோடைடு 

. கூட்டும் பர்ஆக்சைடு விராவைக் கொடுப்பதில்லை, 

பர்ஆக்சைடு ் 

—>R-CH,-CH,Br. of Bi writs 

  

முன்னிலையில் கெளனிகாஃப் 
கூட்டு 

R- CH=CH,+HBr— . த 
| பர் ஆக்சைடு | 

> R—CH—CH, wort 
இல்லாதபோது கெளனி 

காஃப்கூட்டு' 

பர்ஆக்சைடு விளைவின் வழிமுறை, முன்பு கூறப்பட்ட 

(உப்பினிகளின் கூட்டு) கார்போனியம் அயனி வழியாக வகுத்த 

வழிமுறையில் இல்லை. இது புதுமாதிரியானது. இதில் soot 

உறுப்புகள் (Free radicals) Flu தப்பட்டிருக்கன்றன. இந்தத் 

தனி உறுப்புச் சங்கலி வரிமுறை மே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

சங்கிலித் தொடர் அரம்பத்தில் பர்ஆக்சைடான &:௦:0%௩ 

(அங்ககப் பர்ஆக்சைடும் எதிர் மார்க்கெளனிகாஃப் வினையே 

தருகிறது) வெப்பத்தாலோ அல்லது. ஒளிவேதியியல் (1௦4௦- 

chemical) முறையாலோ பிளக்கப்பட்டுத் தனி. ஆல்கரக்சி' 

(ஹைட்ரஜன் பர்ஆக்சைடாயிருந்தால் ஹைட்ராக்கி) 

தொகுதியைக் கொடுக்கிறது. இது நிறறரஉடன் மோதி. 

புரோமின் . அணுவைத் தருகிறது. "சங்கிலித் தொடர்வினையின் 

தொடர்ச்சியில். இந்த புரோமின் அணு ஆல்க்&னுடன் வினை 

புரிந் து கூட்டுச் சேர்மத்தைக் கொடுக்கிற து. கொடுக்கும்போது 

செகண்டரி சேர்மம் அதிக நிலைத்தன்மையுள்ளதாக உள்ளது. 

சிலைத்தன்மையின் வரிசை டெர்சியரி 5 செகண்டரி 2 பிரைமரி 
- ஆகும். விளைபொருள் கிடைக்கும்போது அதனுடன் ஒரு தனி . 

புரோமின் அணுவும் கிடைப்பதால், அந்த அணு இரண்டாவது. 

ஆல்க்கீன் மூலக்கூறுடன் சேர்ந்து வில்பொருளைக் 

கொடுக்கிறது. இவ்வாறு சங்கிலி தொடர்ச் தகொண்டே 

யுள்ளது. | | 

குறிப்பு: சங்கிலித் தூண்டி--புரோமின் அணு; புள்ளி (:) 
எலெக்ட்ரானைக் குறிக்கிறது. ்
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RO: OR —> 2RO- . | 
RO: +HBr ——> RO: H + Br. 

சங்கிலி வினை — RCHCH, Br 
ப செகண்டரி தனி வகுப்பு 

Br-+R-CH=CH, —— (நிலைத்தன்மை உண்டு) 
— RCH Br.CH,,. 

பிரைமரி தனி உறுப்பு 

(நிலைத்தன்மை குறைவு) 

RCHCH,Br+HBr —> RCH,CH,Br +Br- 
எதிர் மார்க்கெளணி 

காஃப் விளைபொருள் 

அல்ஃபூரிக் அமிலக் கூட்டு (Addition of Sulphuric Acid) 

- இல்க்&ன்கள் சல்ஃபூரிக் அமிலத்தில் கீரையும் தன்மை 
யுடையன; ஆல்க்கேன்கள் கரைவதில்லை, இதைப் பயன் 

படுத்தி ஆல்க்னையும் ஆல்க்கேனையும் பிரிக்கலாம். . ம், 

ஆல்க்கின் கள் சல்ஃபூரிக் அமிலத்துடன் சேர்ந்து ஆல்கைல் 

ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் என்ற சேர்மத்தைக் கொடுக்கின்றன. 

இந்த. சல்ஃபேட் சேர்மம் நீரால் பகுக்கப்பட்டு ஆல்கஹாலைக் 

கொடுக்கவல்லது. இம் முறையைப் பயன்படுத்தி செகண்டரி, 

டெர்சியரி ஆல்கஹால்ககா விளைவிக்கலாம். 

சல்ஃபூரிக் அமிலக் கூட்டின் வழிமுறை ஹைட்ரஜன் 

-ஹாலைடு கூட்டின் வழிமுறைக்கு ஓப்பானது. அது ALIGNS 

 we@ மூறையேயாகும். சமச்சீரற்ற ஆல்க்கனுடன் சல்ஃபூரிக் 

- அமிலம். கூடும்போது. மார்க்கெளனிகாஃப் விதி முற்றிலும் 

பின்பற்றப்படுகிறது. . 

CHp= CH, + HeSO, ——> CHz.CH,O.S0,F 

ர எதிகிஸ் | | a a ahead TS 

RCH=CH, +H {0-$-0H ——> RCH CH, 
fn nate இ ந. 

| ey 1.20 0.S020H 

ingienperas
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ஓசோனின் 'கூட்டும் ஓசோனுல் பகுப்புமுறையும் (02006 Addition 

and Ozonalysis) ட ப 

இப் பகுப்பு முறையால் ஆல்க்க&னில். இரட்டைப் 

பிணைப்பு எங்கு உள்ளது என்பதை அறியலாம். ஓசோனின் 

உள்ளமைப்பு ஓர் உடனிசைவுக் கலப்பு (Resonance hybrid) 

முறையில் அமைந்திருக்கிறது. 

ட. ௬ ஒல ஃடுடடகு @ 
70=0 =O: <>:0-0-0: <>:0-0 =0: 

: ன் பட | 
<:6-6-9° 

ஆல்க்கனை ws FS கரைப்பானில் கரைத்துக்கொண்டு 
அதனூடே . ஓசோனைச் செலுத்தினால் ஆல்க்கீனின் 
இரட்டைப்: பிணைப்புடன்.. ஓசோன் கூடுகிறது. முதலில் 
உண்டாகும் சேர்மத்திற்கு “௭ மாலோசனைடு' எனப் பெயர். இது 
நிலயற்றதாகையால் உள்ளமைப்பில் மாற்றமடைந்து 
ஆல்க்கன் ஓசோனைடைக் கொடுக்கிறது: 

௦ 
BY NOS ௦ 
டே (௦ ae. iy 

R-CH=CH—k , வ் 

R R 
ஆல்க்€ன் மாவோடு 

முதலில் மாலோசனைடு பிளந்து ஆல்டிஹைடையும் ஓர் 
இருமூனை “-அயனியையும் (291112 1௦0) தருகிறது. . இந்த 
இருமுனை அயனி வேறு முறையில் அதே ஆல்டிஹைடுடன் 
மீசர்ந்து . நிலையான ஓசோனைடைத் தருகிறது, ப 

கட 6 oe. oN ௫ 

அன. | u @/ 4 News; cf —> cu + “GH <> GH 

: apo Bar மாலோசீக ஆல்டிஹைடு இ௫ழூ$னை அயனி
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P—sB ee 
R~ CH CH ~— 2 ap RCH SHR 

29-0 3020 
ஆலின் சோளைடு. 

இதற்குச் சான்றாக, அல்க்கீனுடன் ஓசோன் சேரும்போது 

வேறோர் அல்டிஹைடு அல்லது. க&ீட்டோன் பக்கத்தில் 

இருந்தால் அதனுடைய ஓசோனைடும். கலற்து காணப்படுகிறது. 

தனித்திருக்கும் இருமுனை அயனி,  ஆல்க்கனிடமிருந்து வந்த 
ஆல்உஹைடுடனும் சேரலாம்; வெளியிலிருஈது சேர்க்கப்பட்ட 

அல்டூஹைடு அல்லது கீட்டோனுடனும் சேரலாம். இருமுனை 

அயனி தனித்து உண்டாக்கப்படுகிறது என்பதற்கு மற்றொரு. 

நிரூபணம், “டைபர் ஆக்சைடு! சேர்மம் இடைப்பதாகும், இதைக் 

BC) காண்க, ட 

0 
. ப i Oo 7 % 

CHs-CH=CH-CHy + CHyC-CHs-> CHsCH படட 
ஆல்கீன்... . வெளிகீடோன் 0-0 

© =CH- 
J 

+ CH2CH ே 
நீ ரூ 

0 கண்க ©) CH, 

அஇ௫ஒகேோனைடு உலவை 

உ... 
தழ: 0 ஓ gn, 

R CH H CR “ஷி. RCH CHR 
இ aS \ ச் 

9 டு 
Hyer Bh DEG ost BLOG - Dp Be 

அவளிகள் aes 

°° ஓசோனைடுகளைப் பிரித்தெடுக்க முடியாது. அவைகள் இடீ 

ரென வெடிக்கும் தன்மையுடையவை. ஆசையால், சின்க் 
உலோகத்தாலோ அல்லது வேறு ஒடுச்சக் சரணியாலோ 

கரைசலிலேயே ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம். செய்தால், சிதைந்து 

அல்டழிஹைடைக் கொடுக்கிறது. சில ஆல்க்கீன்்௧ள் ஒசோன் 
பகுப்பு முறையில் &ட்டோன்களையும் கொடுக்கும்.
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oN a 

RCH CHR 
டதத 

® ; ae +2n + 2H HeO CH3COOH, 

g* 

QRCH=O+HLOFZn 

ஐசோனைடுகளை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்தால் சிதைக்காமல் நீரால் 

பகுத்தும் சிதைக்கலாம், இதற்கு உதாரணமாகப் புரோபிலீன் 

 ஓசோனைடை எடுத்துக்கொண்டு நீரால் பகுத்தால், ஃபார்மால் 
 முஹைடும் புரோபால் டிஹைடும் கடைக்கின் றன. | 

-புரோமிலீன் ந | 
, wo: 2 ௩ . 

CHy-CHs ~ CH Nott, அிரப்படுந்தல் 
ஒசே$ஸடு ‘5 a oO” 20 

-CHs CHC HO + H-CHO + பூ, 
புரோபால் டில 2பார்மால் 

டிஹைடு 

9-புரோபிலீனை எடுத்துக்கொண்டு-ஓசோனைடை விளைவித்து 
ஓசோன் பகுப்பு. முறையால் பகுத்தால், இரண்டு அசெட்டால் 
மூஹைடு மூலக்கூறுகள் கிடைக்கும். இதிலிருந்து, இரட்டைப் 
பிணைப்பு நடுவில் இருக்கிறது. என்பதை. அறிய ஏது 
கிடைக்கிறது. 

ன்ட் | Ny 
CHz-CH =CH:CH; + 0,->CH,~CH  CH~CH;, 
கஃபுரோயிலீன ... ஆ ட் 

அரல் பந்தல். த 

டைபோரேனுடன் . கூடல் 

1956ஆம் ஆண்டில், புர்டு பல்கலைக் கமசத்மைச். சேர்ந்த 
எச். சி, பிரெளன்' என்பவர் ஆல்க்€னின் இரட்டைப் பிணம். 
புடன் 0-லிருக்து 28--க்குள் டைபோரேன் (1, 1) சுலபமாகச் 
சேருகிறது என்பதைக்: கண்டுபிடித்தார். இது ஒரு புதிதாகக் 
சண்டுபிடிக்கப்பட்ட கூட்டு வினை. . இதனால் விளையும் பயன்கள்
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பலப்பல. இதற்கு ஹைட்ரோபோரேஷன் (133/07000781401) 

வினை எனப் பெயர். டிரை-- ஆல்க்கைல் போரேனை ஆக்சிஜன் 

- ஏற்றம் செய்தால் (காரக் கரைசலிலுள்ள ஹைட்ரஜன் பெராக் 

“ ஸைடால்), பிரைமரி ஆல்கஹால் இடைக்கிறது, | 

இரட்டைப் பிணைப்புடன் கூட்டு 

பேட்ட 

பப ப பவட பல் மரப் படம் ந்த 
6CH,=CH, + B,H, —> &CH, CH, மேய, 

Lor Fons CumrGs oor 

. 7-பூட்டீனை எடுத்துக்கொண்டால் எதிர் மார்க்கெளனிகாஃப் 

கூட்டு வீனையையே காணலாம். டைபோரேனின் ஹைட்ரஜன் 

அணுக்கள். ஹைட்ரஜன் குறைவாக உள்ள கார்பனையே 

சேர்ந் து அடைகின் றன. we ப 

6 CH,: CH,. CH=CH, + B,H, —> 2 B (CH,. மே பே மே), 

1-பூட்டீன் முரை -பூடைல் போரேன் 

-ஆல்க்கைல் போரேனின் வினைகள் 

டிரை--ஆல்க்கைல் போரேனை நீரில் கரைந்த அமிலத் 

துடன் வினைபுரியச் செய்தால் ஆல்க்கேனைத் தருகிறது. சில்வர் 

நைட்ரேட். காரக் கரைசலுடன்.வினைபுரியச் செய்தால் அதிகக் 

'கார்பன். அணுக்களைக் கொண்ட . ஆல்க்கேன் களையும் கோடுக் 

Bog ஆகையால், டிரை--அஆல்க்கைல் போரேன், அங்ககச் 

'சேர்மங்களைத் தொகுக்கப் பயன்படும் ஒரு. முக்ய சேர்மம் 

எனச் சமீப காலத்தில் கருதுகிறார்கள்... 

28 (CHg CHoCH2-CHs )s HhQethecr 

| g 4, 6 CH, CHa CHe CH.OH 
KS 0. வத்தல். 

3 (CHsCHo'CHy-CHe )o பே CHo° CHa: CH; 

Bp & Car 4 பூடேன் 

ஆடல்க்கினின் பலபடியாக்கல் (Polymerisation of Alkenes) 

; | அநேக “வினை வவேசு. மாற்றிகளின் . தூண்டுதலால் 

ஆல்க்ன்கள் ஒன்றுக்கொன்று கூடிக் கூட்டுப் பலபடியாக்கலைத்
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(addition polymerisation) Gor par. இந்தப் பலபடிக்குப் 

(நரா) பாலி ஆல்க்ன்கள் (94811:28) எனப் பெயர். ஓவ் 

வோர் ஆல்க்கன் மூலக்கூறுக்கும் ஒருபடி. (Monomer) எனப் 

Guat. ue Apu ஒருபடிகள் சேர்ந்தது பலபடியாகும். 

இக் கூட்டின் வழிமுறைகளை நான்கு விதமாகப் பிரிக்கலாம். 

அவை: 1, தனி உறுப்புப் பலபடியாக்கல் (Free radical polymeri- 

gation), 2. கோவார்டினேஷன் பலபடியாக்கல் (Coordination 

polymerisation), 3. எதிர் அயனிப் பலபடியாக்கல் (81101௦ 

polymerisation), 4. Oo7 அபனிப் UMLIGWTs ev (Anionic poly- 

merisation) ora பனவரம். 

7, தனி உறுப்புப் பலபடியாக்கல் முறை 

கனி உறுப்பின் (1066 radical) வழியாகக் கூட்டுச் சேரு 

வதால் இக் கூட்டுவினைக்கு இப் பெயர் வக்த.து. எதிலீனை 1005-ல் 

75,000 ப்சி ஸ் அழுத்தத்திற்கு 0:01 % ஆக்சிஜனுடன் உட் 

படுத்தினால், பாலி எதிலீன் என்.ற பலபடி இடைக்கிறது, இது 

Gar செய்வதற்கும், அரிதிற்கடத்திசள் செய்வதற்கும் பயன் 

படுத்தப்படுகிற.து. பதிலீடு செய்யப்பட்ட 

100° 15,000 Psi க | 
தே அ வகை விம் —> (CH,) = CH.,n =600 —1000- 

) 0-01% O, : ட் 

எதிலீனும் இம் மாதிரி பலபடியாக்கலுக்கு . உட்படுகிறது. 

இம்மாதிரி .. எதிலீனிலிருந்தும், . பதிலீடு . செய்யப்பட்ட 

எ.ிலீனிலிருந்தும் இடைக்கப் பெற்ற பலபடியை வயனைல் 

பலபடி.எனக் கூறுவதும் உண்டு. CH,=CH என்ற தொகுதி 

வயனைல் -தொகுதியாகும். : இ துவே ஒரு படியில் இருப்பதால் 

இப் பெயர் வந்தது. டெட்ராஃபுளுரோ எதிலீன் %) 04 

பலபடியாதலால். கிடைக்கப்பெறும் பலபடிக்குப் . பெயர் 

டெஃப்லான் அகும், இதுவே தெரிந்து :. இருக்கும் 

பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் மிக மந்தமாகவும் செயலற்றும் 

இருக்கும் பலபடியாகும். 

வயனைல் பலபடியாக்கல், முன்பு கூறியதுபோல் தணி 

உறுப்பின் உதவியால் நடைபெறுகிறது எனக் சண்டுபிடித்திருக் 

இருர்கள்.. இதன் வழிமுறைப்படி வினையைத் தொடக்குவ.து 
(மார்க). பர்ஆக்சைடில் . இருந்துவக்த தணி உறுப்பாகும். 

இந்தத் தனி உறுப்பு வயனைல் ஒருபடியுடன் (4௦1008) சேர்ச்து
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ஒரு புதுத் தனி உறுப்பைக் கொடுக்கிறது. கீழே (8) ஐப் பார்க் 

கவும். இது பிறகு. மற்றொரு புதிய வயனைல் தொகுதியுடன். 
சேர்ந்த இருபடி (01௯௦0) உறுப்பைத் தருகிறது. இது பிறகு 
புதுத் தொகுதிகளுடன் சேர்ந்து முப்படி, பிறகு பலபடியைத் 
குந்து பிறகு தானாகவே இந்தச் சங்கிலித்தொடர் ஓர் இடத்தில் 

நின்றுவிடுகிறது. 

1. ௩௦-௦௩ 5௩௦. 
பர்ஆக்சைடு தனி உறுப்பு 

2. RO-+CH,=CH ——>» RO—CH,—CH 

| oe 
cor. x 

வயனைல். சேர்மம் ஒரு படியுடன் சேர்ந்த தனி உறுப்பு 

3. RO—CH,—CH+CH,=CH —> RO.CH,—CH—CH,—Cy 
be sd | | 

x x . x x 

| இருபடியுடன் தனி உறுப்பு 

வயனைல் பலபடிகள் “தலைக்கு வால்” இணைப்பால் இணைக் 
இருக்கின்றன என்று மேலேயுள்ளபடி. தெரியவருகிறது. இதற்கு 
முக்கியக் காரணம்,  தலைக்குவால் படி. இணைப்பில் செகண்டரி 
தனி உறுப்புகள் இருப்பதே யாகும். இது தலைக்குத்தலை படி. 
இணைப்பிலுள்ள பிரைமரி தனி உறுப்பைவிட நிலையான தன்மை 
உடையதாகும். தலைக்குவால் இணைப்பு. நிலையானதாக 
இருப்பதற்கு மற்றொரு காரணம்; பதிலீட்டுத் தொகு இகளான 2 
அருகில் இல்லாததாகும். தலைக்குத்தலை இணைப்பில் %-தொகுதி 

வால் தலை டணால் தலை வால். தலை இல் வால் 

. ஏரி [௦ 4 cH CHe 
ப 1 | | | | 

EX ed X |. Xf 4X 
லக்க ands Dory இலைக்கு ஐலை இணைப்பு 

  

                  
    

கள் இரண்டும் அருகில் இருப்பதால், கொள்ளிட எதிர்ப்பு ம்ப 
repulsion) தோன்றுகிறது,
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தலைக்கு வால் 

on et te ‘R-0.CH,CH—CH,-CH 

க்ப் CH, = — செகண்டரி தனி உறுப்பு 

x x —__—_————> R-0-.CH,’CH—CH.CH, 

தலைக்குத் தலை | | 
x + X 

—_——— 
  

| | 
கொள்ளிட எதிர்ப்பு பிரைமரி தனி உறுப்பு 

2, கோவார்டினேஷ்ன் பலபடியாக்கல் முறை 

இம் முறையைக் கே. சீக்லர் என்ற ஜெர்மன் காட்டு 
விஞ்ஞானியும் ஜி. நாட்டா என்ற இத்தாலி நாட்டு விஞ்ஞானியும் 
கண்டுபிடித்தனர். . இ தற்காக 7968ஆம் ஆண்டு இவர்களுக்கு . 
நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இவர்கள் ஆல்க்கீன்கக£ப். பல 
படியாக்க சீக்லர் வினவேக மாற்றியைப் (சீ16த]6 ௦818]3/80) பயன் 
படுத்தினர். இவ் வினைவேகமாற்றியானது GOT FO Fw 

. அலுமினியம் (C,H, க, டைடேனியம் டெட்ராகுளோரைடு 

(1101) மற்றும் மந்தமான திண்மங்கள் கலந்த கலவையாகும். 
இம் முறையில் வேண்டாத பிரிவுகள் பலபடிகளில். ஏற்படுவ 
இல்லை. குறைந்த நேரத்தில் பலபடி. கஇடைக்கப்பெறுகிற து. 
முதலாவதாகக் கூறிய தனி உறுப்பு முறையைவிடச் சாதாரணக் 
குறைந்த வெப்ப அழுத்த நிலையில் வினை நடைபெறுகிறது. 
இம் முறையால் கிடைத்த பலபடிச் சோமம், முதல் மூழையால் 
கிடைத்த சேர்மத்தைவிட அழுத்தமான தாகவும் உறுதியான 
தாகவும் உள்ளது... இதன் வழிமுறை சற்றுச் சிக்கலானது. 

இருப்பினும், தோராயமாகக் கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம், 

“oe Ch CH = CH = fhe . ட டக, ட் 2— CHs — CHs* Gt oS , oe 

மவ சு 3 

ற CH:CHe <CHp —< “ஆகக பலபடி ் 

சிக்ளர் மவ்வின், மற்றோர் அனுகூலம், இவ் வினைவேச 
tor ud est aes ககுந்து மந்தத் அன்பர்க். வினைவேசு
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மாற்றியில் சேர்த்து ஸ்டீரியோ மாற்றங்களைப் பலபடியின் 

அமைப்பில் புகுத்தலாம். பாலிபுரோபிலீனில் மூன்றுவித 

ஸ்டீரியோ ஐசோமர்கள் உண்டு. .ஐசோடாக்டிக்கில் பே, 

தொகுதிகள் ஓரே பக்கமாக இருக்கின்றன. சிண்டியோ 

டாக்டிக்கில் (8310010120110) 00, தொகுதிசள் ஒன்று முன் பக்கமும், 

மற்றொன்று பின்: பக்கமுமாக இருக்கின் மன. ஆடாக்டிக்கில் 

(&480140) பெ, தொகுதிகள் முறைப்படி இல்லாமல் உள்ளும் 

வெளியும் இருக்கும். 

     

  

CH, - 
Lares H 

மூண்டால் இட்டிக் . Bean ® டாஸ் 
கொண்டுள்ளது Heer ig Quit uit big & 

eGeriraye 
Qsorvactic) 

ஓசோடாக்டிக் பலபடியானது; உருகுநிலை அதிகமுள்ள 
தாகவும், பலமுள்ள இழையைக் கொடுப்பதாகவும் இருக்கறது. 
அடாக்டிக் . பலபடியானது மென்மையாகவும் ரப்பரைப் 
போன்றும் இருக்கிறது. 

5. எதிர் அயனிப் பலபடியாக்கல் முறை 

- இதில் சார்போனியம் அயனி வழிமுறை. பின்பற்றப்படு 
இற-து. அமில வீனவேக:மாற்றி:இம் முறையில் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. இவ் வினையின் முக்ய அனுகூலம், பெட்ரோலி 
யத்தில் இடைக்கும் ஐசோபூட்டீனை 60% சல்ஃபூரிக் அமிலத் 
துடன் வினைபுரியச் செய்து, எட்டுக் கார்பனுள்ள இரண்டு 

ஆல்க்கீன்க௧களாக மா.ற்றுவே தயாகும். இதற்கு இருபடியாக்கல் 
(Dimerisation) என்று பெயர். : இடைக்கும் சேர்மத்தின் பெயர் 

டைஜஐசோபிட்யூடிலீன் (Diisobutylene).
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(0) Chg ப CH; 
CH3-C=CH2 + We === CHs— 0 =CHs 

CHs CH; வித 

CH; 0-0! J (CHoecHy == CHa G= CH C~CHy 
CHs CH; ‘ CH; 

ப CH; சொத 
ரோ 0 04 ரத 

802 ந்ேத... 

(2) ஐசோபியூடீன்--10050. வெப்பநிலையில் 817, மன்னை 

பில் பலபடியாகி  ரப்பரைப்போன்ற இண்மப் பாலி 
ஐசோபியூடிலீன் (00,60(00),-௩ சேர்மத்தைக் கொடுக் 

கற து அதன் மூலக்கூறு எடை. 400,000. 

4, நேர். அயணி. பலபடியாக்கல் முறை 

அது கார்பேன் அயனி வழிமுறையில் ஈடைபெறுத.து. 
எலெக்ட்ரானைக் Gang தன்மையுடைய காரமே Lai 
வினையைத் தூண்டுகிறது, 

ர ர ட் 
:~ ot பேக வது ௮ 

காரம் = டா. 8, ரக ee Hs 
எலெக்ட்ரான் கொடுப்பி% ம் 

். இடிடா 000 அவளத. 1 ழு ae ் 
oe oa | 

ர் Xi ) 

டையீன் கள் (Dienes) அமைப்பு 

இரண்டு இரட்டை ப் பிணைப்புள்ள சேர்மங்களை டையீன்கள் 
என்கிறோம். இரண்டு இரட்டைப் பிணைப்புகளுக்கு நடுவில் 
அதிகக் கார்பன். அணுக்கள் இருப்பின், ஒவ்வோர் இரட்டைப் 
பிணைப்பும் தனி இரட்டைப் பிணைப்பின் வினையையே தருகற்து. 
இதைத் தனித்தியங்கும் . இரட்டைப். பிணைப்புகள். எனலாம். 
இணை. டையிீன்களாவன (ேறர்ப2816ம் dienes ), இரண்டு 

- இரட்டைப் saree: ஈடுவில் ஓர் ஓ.ற்றைப் Maer enim en 
வையே.
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a a ட ௪ 
5 =c{¢}¢= ன் 30:0-050 7250-0. 

“பனில்திவங்குல் அ கக்க ஆகல்வ்கின் கன் அல்கிஸ்கன். 

அல்லீன்கள் முக்கியமான சேர்மங்கள் என்று கருதப்பட 

வில்லை. - இணை டையிீன்களையே இங்கு விளக்கத்திற்கு எடுத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். முக்கியமான இணை டையீன், 7,8 

பூட்டா டையீன் பே, ரே, ஆகும். தனித்தியங்கு 

டையீனைவிட இணை டையின்கள் நிலைத்தன்மையுடையவை. 

இதனுடைய ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வெப்பம் (Heat of 
13410 2008110ற.  57:7தி,காலரி/மோல்). . இரண்டு! -பியூடீன் 

(CH,-CH, - CH=CH, 80.95, காலரி/மோல்) ஹைட்ரஜன் 

ஏற்ற வெப்பத்தைப் காட்டிலும் 8:5க,.காலரி/மோல் 
(2:௦80:59--57:1- 5:5) குறைவு. இரண்டு இரட்டைடப் 

பிணைப்புக்கும் நடுவிலுள்ள ஒற்றைப் பிணைப்பின் இடை தூரம் 

1:46&£ இது சாதாரண ஒற்றைப் பிணைப்புத் தூரமான 
7-5க&ஜவிடக் குறைவு. இதிலிருந்து, BES ஓற்றைப் 
பிணைப்புக்கு இரட்டைப் பிணைப்பின் . தன்மையும் சிறிது 
உண்டு எனத். தெரிகிறது. இணை டையீன்களின் தனிக் 
குணங்களைப் பிரதிபலிக்கும் முறையில் உடனிசைவு(156800 2006) 
முறைப்படி அதன். உள்ளமைப்புக் கழே கொடுத்துள்ளவாறு 

எழுதப்படுகிறது. - 

Css ௭-௦ =CHs அ: CHa CH =CH— Hy 

<>CH,-CH =CH — CHa <> CH —CH =CH —CHy 
ஆடிப்படை கள ணமைய்பு கன் (CONCNICAL STRUCTURE) 

1,8 பூட்டாடையீனில் இரட்டைப்  பிணைப்புகளின் ௭ 
- எலெக்ட்ரான்௧ள் நான்கு கார்பன் அணுக்களின் மேலும் 
'போர்வைபோல். போர் த்திக்கொண் டிருப்பதைக் தீமே காணலாம். 

CH= = = SEs சலட்: ==> a 

HoC CH’ — CH ஷு 
CLR ஆர் டெல்: 25) 

A ss 
1,3 - ஆடா ஸடமீனின் ஒ௫டுலக்கூறு ஆர்டிடல்
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இணை டையீனுடன் கூடல் (Addition to ‘Conjugated Double 

Bonds) | ge பட al 7 ot 

ஒரு மோல் புரோமின் அல்லது ஹைட்ரஜன் குளோரைடு 

சேரும்போது இரண்டு விதமான விளைபொருள்கள் கிடைக் 

இன்றன. ஓன்று 7, 8 கூட்டு விகாபொருள்; மற்றொன்று 

7, 4. கூட்டு விளைபொருள். இரண்டாது விளபொருளே 

' அதிகமாகக் கிடைக்கிறது. இரண்டாவது விளைபொருள் 

ஏற்படுவது இண டையீனுடைய கனிக்குணமாலும்.. 

1,2-விலாபொருள் 1,4-விளைபொருள் 

Br 
—*.CcH,—CH—CH =CH, + CH,—CH = CH—CH, 

cH,=cH—| =| || | 
CH= CH,— .. Br Br Bre | Br 

“3 pened” | =: | a 
—>CH,—CH-—CH=CH, + CH,—CH=CH—CH, 

. | | 
HCl 1 ் Cl 

  Ree ae CH,-+CH,— CH uals 
| : | | | 

i - H H 

ad Cure கரணியுடைய வினை மேலே தரப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டாவது மோல், : புரோமினோ ஹைட்ரஜன் 

குளோரைடோ. ஹைட்ரஜனோ வினைபுரியும்பொழுது எஞ்சி 

யுள்ள இரட்டைப் பிணைப்புடன் சேர்க் து, கூட்டு விளாபொருளைக் 

கொடுத் துவிடுகிறது. மேலே கூறியிருப்பது. ஒரு மோல் 

வினைபடு பொருளுக்கே (8௩68௦(௨01) பொருந் தும். fas 

ஆ ஆ 
Bre — Be | 

CH, = CH—CH 2 CHy, 

  

| Br Br ர வடக. 
1 ஓ Peo இ 
ந 8, —cnacn, «>fu-cneon-Qa . 

So ர ஒ 
B 

Be Bh | BE Be 
4 | ட. ge te | 
CHo~ CH—CH=CH, CH,~CH =CH —CH, 

ட,உ கூட்டு தள் 1, கூட்டு.
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இம்மாதிரியான இணை டையீனின் முதல் கூட்டு இருவிதக் 

கார்போனியம் அயனிகள் கொண்ட இடைநிலை அமைப்புகளைக் 

கொண்டு விளக்கப்படுகற து. 

எதிர்மின் புரோமின் அயனி, எந்த இடத்தில் எலெக்ட்ரான் 

சுமை அதிகச் குறைவாகக் காணப்படுகிறதோ, அந்த இடத்தில்: 

சேரும். 4ஆவது இடத்தில் எலெக்ட்ரான் சுமை மிகக் குறைவு 

எனத் தெரிகிற து. அதனால் இரண்டு விரபொருள்களிலே 1, + 

கூட்டுப் பொருளே அதிகமாகக் கிடைக்கப்பெறுகிறது. 

தீயல் என்பவருடைய பகுதி இணை திறன் கொள்கை(71616”5 

Theory of Partial Valency): இது பழைமையான கொள்கை. 

மேலே இணை டையீனில் ஏற்பட்ட 7, 4 கூட்டுவினையை விளக்க 

1899ஆம் ஆண்டில் தீயல் என்பவர் ஒரு கொள்கையை விடுத்தார். 

இதற்குப் பகுதி டவ) இண திறன் கொள்கை எனப் பெயர். 

இவர் கூற்றின்படி, இரட்டைப் பிணைப்பு இருக்கும் இடங் 
களிலெல்லாம் இணை திறன் முழுவதும் பயன் படுத்தப்படவில்லை. 

குறைந்த அளவுள்ள பகுதி இணைதிறன் விடப்பட்டுள்ளது. 

இதைப் புள்ளிக் கோட்டின் மூலம் &மேம காண்க. 

1 2 38 4 

பிர CHa= CH-CH=CHe 
' எதிலின் eae ! 

-.... கப்டுச் சேர்மம் ஏற்படுவது.என்பது இம்மாதிரி விடுபட்ட 
பகுதி இணை திறனைப் பொறுத்தது. பூட்டா டையீனில் ஆவது 

கார்பன்... அணுவில் இருக்கும். பகுதி: இணைதிறனும், அதை 
அடுத்து 8ஆவது கார்பனுடன் இருக்கும் பகுதி இணைதிறனும் 
சேர்ந் து நடுநிலையாக (neutralise) கொள்கின் றன. சடைசியில் 

எஞ்சியிருக்கும். : பகுதி. . இணை திறன் 7-கார்பனிலும் 

4-கார்பனிலும் விட்டுவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையினால்தான், 

பூட்டா டையீன்' புரோமினுடன் சேரும்போது 1, & 

டைபுரோமோர..பியூட்டீன் கடைக்கப் பெறுகிறது.
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cele ஆ 

CH =CH- 41-CH= CHB ஆ CHB CHECH+CHB, 
டிடாடையின் 1, 4 me Cite 

எஇிலீனில் இம்மாதிரிப். பகுதி இணைதிறன் அடுத்தடுத்து. 
இருந்தாலும் கூட்டுப் பொருள் ஏற்படுகிறது. அவை நடுநிலை 
யாக்கப்படவில்லை. இதற்குக் சாரணம். இரண்டுக்கும் ஈடுவே. 
இரட்டைப் பிணைப்பு இருப்பதே என்று இயல் சொன்னன் 
கூறுகிறது. 

இணை டையினில் பலபடியாக்கல் ($01/0671881101 in Conjugated. 

Dienes) 

இணை டையீன் களைப் பலபடியாக்கல் வியாபர முறையில் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் ஏனெனில், பூனா, நியோபிரிீன், 
பூனா-8, பூன-11 போன்ற செயற்கை ரப்பர்கள் இணை டையீனின், 
அதிலும் முக்கியமாக பூட்டாடையீனின் பல. படிகளாகும்.. 
7, 8-பூட்டாடையீனைப் பலபடியாக்கத் தூண்டுவதற்குத் தனி 

உறுப்புகளைப் (7௦6 8410218)_ பயன்படுத் துகிருர்கள். 3, 4-.. 
"கூட்டு முறையில் பலபடி கிடைக்கிறது. இப் பலபடிக்குப் பூனா 
ரப்பர் எனப் பெயர். இது மிருதுவானது; oe 
இதன்க் Spars தலாம். இதன் வழிமூதை * 

ட்டம் கடட உது, 
னிஉருப் mS 

a ia ஸ் SEO OS க்குறிக்கிறது. ௫ = 

7 RIAA TEN arate SAIS ITN TD 

Re 
“er Gey R 
பெத்து ட அக 

பூ ரப்பா 

பூனா ரப்பரானது 1941-ல். முதன் முதலாக வெளிவந்த. 
செயற்கை ரப்பராகும். . குளோரோ 1, 8-பூட்டாடையினைப் 

- பலபடியாக்கி. நியோபிரின் (Neoprene) என்ற செயற்கை 
ரப்பரைச் செய்தார்கள். இது இயற்கை ரப்பரைவிட உயர்ந்த. 
பண்புடைய.து. எண்ணெய், பெட்ரோல், கரிமக் சரைப்பான் 

. கஞடன் வினைபுரியாது. |
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ட Ci 
ச ட ட பர் ஆக்சைடவில் R men R 

சு, அடர்துதனிஉறுப்டி vi 
 தூளோரோயபிரீன் 

உடன். பலபடியாக்கல் (00-௦1 6711881101) மூழையால் 

1, 8 பூட்டாடையினையும், : ஸ்டைரீனையும் (1, 0- -CH,) 
'சேர்த்துப் பலபடியாக்கி . பூனூு-8. ரப்பரும்; 1) 8 
பூட்டாடையீனையும் அக்ரைலோ நைட்ரைலுவையும் (மெ, 
5ம்.) சேர்த்துப் பலபடியாக்கிப் பூனா! பக் ௮0 
TORE eer i al 

- 701 CH 
aN 

R+CHo CHa — CHe — CH~-R 

: LO-S n 

aloe வு சேய es 

_ ஆனுர 8 

...இயற்சையில். ரப்பர் மரத்தின் பாலிலிருந்து, அசெட்டிக் ப் 
அமிலத்தைச் சேர்த்துப் பிரிக்கப்பட்ட ரப்பர், சிஸ்-2-மீதைல் ' 
1, 8 பூட்டாடையீன் பலபடியாமும். &-மீதைல் 1, 8- 

' பூட்பாடையின். ஐசோரபிரீன்.. என்று கூறப்படுகிறது. இதனு 
டைய தலைக்குவால் சேர்ந்த பலபடியே இயற்கை ரப்பராகும். 
சிக்ளர்- வினவேகமாற்றியைப் பயன்படுத்திச் சமீபத்தில் 
இயற்கை. ரப்பரைச் செயற்கை . முறையில் காகுத்தன் 

. இயற்கை ரப்பரின் அமைப்பும், தொகுப்பும்: 

      
: 1 ப i 

CHS Beet HS: CH, | 
ட வின ' t ॥ 

து; ae f ம 1 t | 

தலை வால் “மாற்றிய... | ef | 
a ர ், 1. : No [ 

.. ஒசோகிரீக் . + CH, அட ஜே. 
் சிக ’ அறவு மைப்பு i 

இயற்கை ரப்பர்
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குறிப்பு : புள்ளிக் கோடுகளுக்கு இடையே இருப்பது ஓர் 

ஐசோபிரீன் அலகாகும். வல்கனை சேஷனின் (40108188110ந 2): 

வழிமுறை. தனி உறுப்பு முறையாகும். இரண்டு பலபடிக்கு. 

"நடுவில் சல்ஃபர் அணுக்கள் சென்று பிணக்து கொள்கின் றன... 

இம்மாதிரி ஈடுவே சல்ஃபர் ௮ணுவால் பிணைக்கப்பட்ட பலபடிச் 

சங்கிலித் தொடர் முன்பு இருந்ததைவிடப் y J பலத்தையும் 

பண்பையும் பெறுகிறது. . | ப 

   
த த் CH, CH; ல் 

Tn 128வகளி Sy     வஞ்சிறது. CH, | ஜே 
ரப்பர் 

வல்கூன்& செய்து ரப்பண் 

ட   

  x =1-6 

கார்பன்-கார்பன் மும்மைப் பிணைப்புடன் mt.G@ (Addition to 

Carbon-Carbon Triple Bonds) . ப ப 

மும்மைப் பிணைப்பைக்கொண்ட சாதாரணச் சேர்மம் 

அசெட்டிலீனாகும். ஓவ்வொரு பிணைப்புக்கும் இரண்டு எலெக்ட் 

ரான்கள் வீதம் இரு கார்பனுக்கும் நடுவில் இச் சேர்மத்தில் 

மூன்று எலெக்ட்ரான் இரட்டைகள் இருக்கின் றன. கார்பன் - 

கார்பன் மும்மைப் பிணைப்பைக் கொண்ட சேர்மங்கள் எலெக்ட் 

ரான். கவர் கூட்டுவினையிலும்  கருக்கவர் கூட்டுவினையிலும் 

பங்குகொள்கின் றன , 

டா ந்தவ ம கெல | 

(1) ஹாலஜன், ஹாஜைன் அமிலக் கூட்டு (க00400ந of 

Halogen and Halogen Acids) ae, om | 

Hc=CH CI=Cl, (cH? = cHel சர்ம கட 

இடக் 6),0-04012
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ஹைட்ரஜன் “குளோரைடு கூடுவதற்கு . .வினைவேக 

.மாற்றியான 1201,- 1b AICI, ம் தேவைப்படுகின் றன. 110), 118, 

117 இவை மூன்றும் கூப்ரஸ் . குளோரைடு முன்னிலையில் 

அசெட்டிலீனுடன் கூட்டுச். சேர்ந்து வயனைல் ஹால்ைடு, 

எதிலிடீன் ஹால்டுகளைத SEBS றன. 

HCL oe 8 gep, © 
‘CH=CH டட H,C=CHCl ———> H,C’CHCl, 

HeCl, AIC, 
வயனைல் எதிலிடீன் . 

கே ளாரைடு | குளோரைடு 

(2) நீருடன் கூட்டு 

அசெட்டிலீனின் முக்கியமான கூட்டுவினகளில் இது 
இன்றாகும். நீர்த்த சர்தக அமிலத்தின் உதவியால் மெொர்க்குரிக் 
சல்ஃபேட்டு, இரும்பு சல்ஃபேட்டு வினைவேகமாற்றிகளின். — 
முன்னில்யில் 98” வெப்பஙிலையில் Spas நீருடன் 
கூடுகிற து. 

    
அசெட்ரல்டில்ஹடு ௦ அவை டு 

டாவடிவம் :* டம 

- வயனேல். ஆல் கூஹால் 

[ana eee வடிவு] 

(8) ரெப்பி என்பவர் அசெட்டிலீனை கின்ர்மால்டிதைரடிடன். 
காப்பர் அசெட்டில்டு வினவேச மாம்றியின் முன்னிலையில் வினை cn 
லச செய்து.2-பியூட்டிலீன் 1,4-பையாலை வருவித்தார். இது, « 
கனை வேன் ம ற்றியின் . உதவியால் ஹைட்ரஜூனுடன். சேர்ந்து 
ட்டேன் 3 எற்றகனக் nee: இதிலிருந்து arene 
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காலக்கூறுகள் நீரை நீக்கினால் பூட்டாடையீன் தஇடைக்கப்பெறு 

கிறது, 

C,H, + 0000 :௪௦0,௦௧ 
அசெட்டிலீன் ஃபார்மால் | .2-பூட்டைன் 1:4-டையால் 

wy டிஹைடு | | | 
ட்ட | 2H, aldor Caisior DD 

—2H,0. 
CH,=CH—CH=CH,. «—-———OH(CH,),0H 

பூட்டாடையீன் பூட்டேன் 1;4-டையால் 

44) அசெட்டிலீனைப் usuywTrés6o (Polemerisation of Ace- 

tylene) 

பர்த்திலாட் 1866ஆம் ஆண்டிலேயே, ௮செட்டிலீனைக் காய்ச் 

அனால் பென்சினும் மற்ற ஹைட்ரோ கார்பனும் திடைக்கப் 

பெறுகின்றன : என்று கண்டுபிடித்தார். 1940ஆம் ஆண்டில், 

ரெப்பி என்பவர், : அசெட்டிலீனைப் பலபடியாக்கி சைக்ளோ 

ஆக்டா டெட்ரினைப் பெறலாம் என நிரூபித்தார். அசெட்டிலீனை 

டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபூரான் கரைப்பானில் கரைத்து, நிக்கல் 

சயனைடு வினைவேக மாற்றியுடன் 80 வாயு. மண்டல அழுத்தத் 

இல் 605-705-ல் சூடுபடுத்தினால், சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரீன் 

அடைக்கப் பெறுகிறது. 

ACH —>CH, QapCan 
டெட்ரீன் 

CeHy 

Dai Prue. miter C,H, என்.ற கார்க் போன்ற சேர்மமும் 
கிடைக்கிறது. 

குறிப்பு: இதே சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரீனை மிகக் கஷ்டப் 
பட்டுப் பல அண்டுகளுக்குமூன் வேறு வரியில் வில்ச் டாட்டர் 
என்ற விஞ்ஞானி தொகுத் திருந்தார். 

(5) ஹைட்ரஜனுட்ன் கூடல் 

..... இருபதிலீடுகள் கொண்ட அசெட்டிலீன், வினை வேச மாற்றி 
er முன்னிலையில்,  ஹைட்ரஜனுடன். கூட்டுச் சேர்ந்து
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சிஸ் ஆலிஃபைனைத், தருகிறது. . இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

வினைவேக மாற்றி £%-24-000., ரனே நிக்கல், இரும்புப் பவுடர் 

மூதலியவைகளையும் வினைவேக. மாற்றியாகப்.. பயன்படுத்தலாம். 
வினைவேச மாற்றி அசெட்டிலீனை உறுதியாகப் பரப்புக் கவர்ச்சி 

யால்பிடித்துக் கொள்கிறது என்று ஊ௫ிக்கவேண்டியுள்ளது. 
ஏனெனில், சோடியம் நீர்ம அமோனியாவைப் பயன்படுத்தியோ 

அல்லது சின்க்கையும் அசெட்டிக் அமிலத்தையும் பயன்படுத் 

இயோ அல்லது லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு உதவி 

யாலோ : அசெட்டிலீனை ஒடுக்கம் செய்தால், டிரான்ஸ் 

ஆலிஃபைனே கிடைக்கிறது. 

இதிலிருந்து; சிஸ் ஆலிஃபைனே முதலில் shin pilings 

என்பதையும், மறுபடியும் ஐசோமராக மாறியே டிரான்ஸ் 

ஆலிஃபைன் கிடைக்கப்பெறுறது என்பதையும் ஊருக் 

இன்றனர். 

R அட்டு 30-58 8., R 

8... “பதி ee ie = வே 

வர வேகலஜ்ஜி அஸ் ஆலி பைன் 

வளைய. இடைறிலை (0106 transition state) 

(ஹைட்ரஜன் கூட்டும் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசமும்” என்ற தலைப் 

பிலும் 'இல்க்க&னும் ஹைட்ரஜன் கூட்டும்' என்பதன் கீழும் 

பார்க்கவும்.) 

கார்போனைல் கூட்டு வினைகள் (Carbonyl Addition Reactions) 

கார்போனைல் தொகுதியைப் பெற்றிருப்பவை ஆல்டிஹைடு 

களும் கீட்டோன்களும் ஆகும். அவைகள் (௨) நீருடனும் ஆல்க 

ஹாலுட னும், (0) சோடியம் பைசல்ஃபைட்டுடனும், (௦) ஹைட் 

ரஜன். சயனைடுடனும், (00) அமோனியா அல்லது அதன் பதி 

கட்டடக் பதம கட அரம் வினைபுரியும் தன்மை யுடையவை. 

ர, த்துடன் elo: நீரில் கரைந்திருக்கும்பொழு.து அ௮செட் 

டால்டஹைடு ஹைட்ரேட்டாக இருக்கிறது என்பதற்குச் சான்று 

கள் இருப்பினும், திண்ம.ஹைட்ரேட்டைத் தனியாகப் பிரித் 
தெடுக்க முடியவில்லை. 01 ஐசோடோப்புக் கொண்ட நீருடன் 

வைத்திருக்கும்பேர்து நீருக்கும் ஆல்டிஹைடுக்கும் இடையில் 

05, இடமாத்றம், ஏற்படுகிறது. எ என்பதும் தெரியவந்திருக்கிற து. 

@s@ep0-CH,CHO + H,O == CH,CH(OH), aarp. Gor-
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எதிர்வினை உண்டு என்பது தெளிவாகிறது, மேலும், புறச் 

சிவப்பு உட்கவர் நிறமாலையிலிருக் தும் (Absorption spectra} 

அல்டிஹைடு. நீரில் கரைந்திருக்கும்போது . கார்பனைல் 

தொகுதியை இழக்திருக்கறது என்பது தெரிகிறது. | 

ளர் எ ப ப்ர டட... OH 
>c=0 + H-OH ——> D>Co 

; ‘ [ப்ப ப 
| லடிஹைடூ அல்ல 
  கிடோன் ல ஷட் ரேட் 

இண்ம நிலையில் கிடைக்கும் முக்கியமான ஹைட்ரேட்டு 

குளோரால் ஹைட்ரேட்டாகும் [001,-0(01),/. அதன் நிலைத் 

தன்மைக்கு முக்கியக் காரணம் மூன்று குளோரின் அணுக்களால் 

உண்டான. -1 விளைவு ஆகும், இந்த விளைவு ஆல்டிஹைடு 

தொகுதியிலுள்ள கார்பன் அணுவிற்கு எடுத். துச்செல்லப்படு 

இறது. . இதனால் அந்தக் கார்பன் அணுவின் எலெக்ட்ரான் 

கவரும் தன்மை (6160110]ரர்11௦ 8860) அதிகமாகிறது. இதனால் 

அது  நீர்மூலக்கூறின் தணி எலெக்ட்ரான் இரட்டையைத்: 

தன்பால் இழுத்து, நீரிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அயனியை 

ஆக்சிஐனுடன் சேரும்படி செய்கிறது. இதே விளைவினால் 

இ௲ளாயாக்சாலும்' மெசோக்சாலிக். அமிலமும் அதனதன் 

- ஹைட்ரேட்டுகளைக் கொடுக்கின் றன. | 

| “Oo 

5 Lt டே ஆவை 5%0:.0 திட இட்ட. CIC —ch 

Corn ord 
| ... இளோரால் ஷட்ரேட் 

(8) ஆல்க்ஹாலுட்ன் கூட்டு : மிகச் சிறிய அளவு நீரற்ற 

அமிலம் அல்லது NH,C]l அல்லது 0), முன்னிலையில் ஆல்க 

ஹாலான.து ஆல்டிஹைடுடன் சேர்நீது ஹெமி ௮செட்டாலையும் 

|. பிறகு அசெட்டாலையும் கொடுக்கிறது. | 

அ௮செட்டால்களை நீர்த்த அமிலத்துடன். சூடுபடுத்தினால் 

இரும்பவும் ஆல்முஹைடும் ஆல்கஹாலும்-திடைக்கப்பெறுகின் 

றன. ஆனால், காரங்கள் அசெட்டால்களை ஒன்றும் செய்வதில்லை. 

?
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ச ச் 09 3 OH 

nH ROH 4 ஆ 

R-CH 8-௦ - o°R’ க்கல்? 8-௫ -0% 
ப் பு ் ஜஹெமிஅஐ ௪டால 

தென்று 

21: y? 
. = ல 

க ச் | 

ச ர்ஹ்பூ 6 -H,0 Me 

“CH ஆரி 0 ஆதர ட 
OR’ OR’ OR’ 

ஒழ... 8 
வு | 

or” 
ல் Qe ech “Bhaeene 

OR 

ஆல்டி ஹைடு அசெட்டாலைக் கொடுப்பதுபோல் க&ீட்டோ 

னும் &ட்டாலைத் தருகிறது. ஆனால், இட்டோன் ஆல்டிஹைடை 

விடக் குறைந்த வினைபுரியும் ஆற்றலுடையது. சாதாரண ஆல்க 

ஹாலுடன் €ட்டோன் &ட் டாலைத் தருவதில்லை. ஆனால், கிகாகா 

லுடன் வினைபுரிந்து கீட்டாலைத் தருதறது. பல ஹைட்ராக்சி 

தொகுதிசகளையுடைய சர்க்கரைகளுடன் . &ீட்டோன் கூடிக் 

சட்டாலைத் தருது. சர்க்கரையுடைய மீயூட்டா ரொட்டே 

ஷன் ஹெமி அசெட்டாலின் நீரால் பகுத்தலால் ஏற்படுகிறது. 

(8) பைசல்ஃபைட் கூட்டு : சோடியம் பைசல்ஃபைட்டு 

ஆல்டிஹைடுட னும் சில உட்டோன் களுடன் சேரும்போது 

கார்பன்"... அணுவுக்கும் ... சல்ஃபர் அணுவுக்கும் பிணைப்பு 

உண்டாகிறது. 
ace 

. சோடியம் அயனி அஇக அமிலத்தன்மையுள்ள சல்ஃபைட் 

அபனியுடன் சேருகிறது. சார்பனைல் தொகுதியுடன் சேர்ந் 

திருக்கும் தொகுதிகள் பெரியனவாக ஆக்ஆக் வினை வேகம் : 

குறைகிறது. 
்
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சோடியம் பைசல்பைட்டின் அமைப்பு : 

  

நிவ்150, அட 4 பூ :0 os 

் eat 
ES ns 

0: ee 
௪௪ 1 க. ல H N 

p=“ 08 <== 0 =S~ONa 
RHC - 0: 880-001 

(4) (a) ஹைட்ரஜன் ச௪யனைடுடன். கடி சகன் ஹைட்ரின் 

உண்டாதல் ? 

Ot 
R,.CO + HCN ——> RCL 

CN 

gw amie far 

இதில் AO? su1sfujb CNS அயனியும் ஒரே. நேரத்தில் 2-0 

இரட்டைப். பிணைப்பில் சேரவில்லை, இவ் வினை காரத்தினா 

லும் வீரியமற்ற அமிலத்தின் உப்பினாலும் உந்தப்படுகிற து. 

நடுசிலை.புள்ள உப்புகளால் பாதிக்கப்படவில்லை. அமிலம் இவ் 

வினையைத் தடுக்கும் ஆற்றலுடையது. முதலில் 019 அயனி 
கார வினைவேக மாற்றியின் உதவியால் தோன்றுகிறது. இதற்குப் 

பாத்திரத்தின் கண்ணாடியிலுள்ள மென்காரம்கூடப் போதுமான 

தாகும். ட் 

முதலாவதாகக் கார்போனைல் தொகுதி வினைபுரியும் ஆற்றல் 

உடையதாக ஆகிறது. ப ட்! 

ப்தி கடு ட்ட a,c Ps 
இதை 8௨௦0 என்றடுஷயிலும் எழுகுலாம் . அல்ல 

௦ 5௩0 ஆ ௦௫-௦5 

"இப்பொழுது. கேர்மின் சுமையை உடைய கார்பன், 

எதிர்மின் சுமையை உடைய ஆக்சிஜனைவிட நிலைத்தன்மை 

குறைவு. ஆகையால், கார்பனுடச்முத முத ் டது அமனி 

சேருகிறது. ன ரர ன் 
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a ட் 

CN 

பிறகு ஹைட்ரஜன் அயனி ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து சயன் 

ஹைட்ரின் கிடைக்கிறது. 
. 

R,-C—O7 + Ht —> R,C—OB 

| pd 
CN © CN” 

மேலே கூறியுள்ள வழிமுறையிலிருக்து முனைவுசொள் 
+ 

a2 7° oe as 

வினையால் (௦187152110) 3௦26 எலெக்ட்ரான் '*ஆக்சிஜனை 

நோக்கச்சென்று கார்பன் நேர்மின்சுமையை “அடைய எத்தனிக் 

இற.து. இந்தக் கார்பன் அதிக வினைத்திறன் கொண்டதாகையால் 

கார்போனைல் தொகுதியை ஓர் எலெக்ட்ரான் : கவர் தொகுதி 

எனக் கூறுவது வழக்கம். | 

(b) பென்சாயின் சுருங்கல் (882010 Condensation): இவ் . 

வினையில் இரண்டு பென்சால்டிஹைடு மூலக்கூறுகள் கூடி 

பென்சாயின் சேர்மத்தைக் கொடுக்கன் றன. 

2PhCHO —+ PhOH(OH)COPh 

அரோமாட்டிக் ஆல்டிஹைடைப் பொட்டாசியம் சயனைடின் 

ஆல்கஹால் கரைசலுடன்?₹வினைபுரியச்:செய்தால் இச் சுருங்கல் 

நடைபெறுகிறது. 

முதலில் சயனைடு அயனி ஆல்டிஜஹைடுடன் சேர்ந்து சயன் : 

ஹைட்ரின் அயனியைத் தருகிறது. . . 

AB wD : * as 

x ட ல் im i 

Ph— CH-=== Ph— CH == Ph-C: 
ர : 
டே 
~ ஆ. :: ©
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இந்த சயன் ஹைட்ரின் அயனியின் நடுக் கார்பனுடன் 

இணைந்துள்ள ஹைட்ரஜன், எதிர்மின் ஆக்சிஜனை அடைக 

1) 8ஆவது அயனியைக் கொடுக்கிறது. இந்த அயனியும் 

ஓர் எதிர்மின் அயனியாகும். இந்த அயனி மற்றொரு 

பென்சால்டிஹைடு மூலக்கூறை நரடுகறது. பிறகு சயனைடு 

CNO அயனி நீக்கப்பட்டு, ஹைட்ரஜன் அணு இடமாற்ற 

மடைந்து, பென்சாயின் நஇடைக்கப்பெறுகிறது. 

OH zo _ ‘OH ‘Or 

Ph து + நெட் == Ph a — CHPh 

CN ரட் Gen வ 

. eae at * 

+ 

HM ௦ OH 
9 ॥ _CN t ae 

== Ph- C—CHPh+:CN” 

இவ் வினையின் இயக்கப் பண்பை?பிரடிக் என்பவரும் ஸ்டெர்ன் 

என்பவரும் சோதித்துப்:பார்த்து மேலேயுள்ள வினை 

சரியானது என உறுதிப்படுத்தினர். 

(௦9) ஆல்டால் சுருக்கம் (&14௦1 Condensation): 9@¢l_LTe 

.டஹைடை மிகச் சிறிய அளவு காரத்துடன்: சேர்த்து மெது 

வாகச் சூடுபடுத்தினால் இரண்டு மூலக்கூறுகள் கூடி ஆல்டால் 

என்ற சேர்மத்தைக் கொடுக்கறது. கார்பனைல் தொகுதிக்கு 

-அணிமையிலுள்ள கார்பனுடன் சேர்ந்திருக்கும். -ஹைட் 

ரஜனே இந்த வினைக்கு முக்கியக் காரணமாகும். இந்த ஹைட் 

ரஜன் அணு இரண்டாவது ஆல்டிஹைடு மூலக்கூறின் கார்ப 

ஊல் ஆக்சிஐனுடன் சேருகிறது. மீதமுள்ள ஆல்டிஹைடு 

மூலக்கூறுப் பகுதி இரண்டாவது மூலக்கூறின் கார்பனைல் 

கரர்பனுடன் சேருகிறது. விளபொருளை ஆல்டால் அல்லது 

அ-ஹைட்ராக்சி பூட்டேனால் என்று கூறுகிறோம். :இது ஒரு கேர் 

.எதிர்வினையா தலால்? ஆல்டாலை [நீர்த்த காரக் கரைசலுடன் 

சேர்த்து வெப்பப்படுத்தினால் 1] ஆல்டிஹைடு மூலக்கூறுகள் 

இரும்பவும் இடைக்கப்பெறுகின் றன.
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0 ஹைட் ரஜ OH 

CH3°CH = அ ௮ CH.CH=0 —> CH; ~CH- CHaCHO 
tt | இலே கன்ம Qaar 26mm 

கி அழுத்து 

க கஹம்ரஜன் 51. ke OH CH; 

CH, CH.CH= 0+CH,CHCHO-+CH;CH.—CH-CHCHO 

ytyr Sues ஆல்டிஹைட$, உமிதைல்-3 ஹைட்ராக்கி 
வெண்டை 

. எஹைட்ரஜன். ௮ணுவில்லாத. ஆல்டிஹைடுகள் ஆல்டால் 

சுருக்க வினயைக் கொடுப்பதில்லை. இதன் வழிமுறை க்மே 

“aaa 

து வகு 

  

HO? Sie = CH;CH =0 
மட க 

80 ௮ | 

+ PCHsCH= 0: CH, =CH- 5] 

  

at வேகும் 
பூய 20 © Sch cH= 0 a .. 

௦ ஸா CH,CH=0. 
ஓ 

107 . 

சட CHCH=0+H,0 === 
OH 6 

CH,~CH-CHyCH = 0+:0H 
! அஜல்டால்... | 

இதில்... கார ன வினைவேக - Lor pur on iy முதன் 
மு.தலில் . அல்கி வைட டப் ௮ - நாறைறட்ரஜன் 

- அணுவை . நீக்குறது. உடனிசைவால். . நிலையாக்கப்பட்ட 
. -காரர்பேன் அயனி உண்டாக்கப்படுகறது. இது இரண்டாவது 

. ஆல்டிஹைடு. மூலக்கூறு. உடைய. எலெக்ட்ரான் கவர் கார்ப். 
னுடன் : சேந்து. கூடுகிறது... இதனால் உண்டான . கூட்டுப் 
பொருள் hain ஹைட்ரஜன். அயனியை . எடுத்துக் 
கொள்கிறது. வினைவேக மாதிகியான opti eee seat 

திரும்பப்பெறப்படுகற.து. 2 

| ean pinielig on ஹடு | 

: /ரராஃபார்மால்டிஹைடு 
் 

   

  

(5) ஆல்டிஹைடைப் "பபைடியா க 
நரரைசல் ஆவியாக்கி நீராக்இனால் 

| என்ற, இண்ம விளைபொருள் . கிடைக்கிறது. இது ஒரு சங்கிலித்... 
வித் mented pea feet ee நீர்... Otel UU தடட.
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சேர்ந்து sams Qi ani முதலில் கத்: இந்த ஹைட் 

ரேட்டுதான் பலபடியாகிறது.. நீர் மூல க்கூறுகள். வாயு 

மண்டலத்திலுள்ள ஆக்சிஜனை ஆல்டிஹைடுடன் வினைபுரியாமல் 

தடுக்கின்றன. பலபடியை 800--க்குச் Ne alae aa aa வூம் 

"ஒருபடி ௪ கிடைக்கி றது. ் 

ர, 0 பலபடியாக்.கல் 
  கேம் மித் ani 
<— 

ஒருபடியாக்கல் 
200° 

+ |H_O°CH, |OH) + BH] OCCH,OH —> 
OHCH, (OCH, fi OCH, OH 

பாராஃபார்மால்முஹைடு 

         

சிறிதளவு சல்ஃபூரிக் அமிலம் போன்ற அடர் அமிலங்கள் 

முன்னிலையில் : மும்மைப்படியுள்ள (trimer) சேர்மங்கள் 

இடைக்கின் றன. ப | 

50, 7? an 012 
31,00௦ fn ne 0 

ஸு ட he இஷ பட 

- இரை ஆக்கான: 

112504 இ 3CH,cHO 2S a cH 0 
ச் 

ள் அகெயால்டிஹைட்.. 0 ரர 

யாரால டிஹைடு அல்லு 
பூண மிணதமே முரை அக் கன்டு 

. அசெட்டால் டிஹைடை ,மிகச் சிறிய அளவு நீரற்ற. 
ஹைட்ரஜன். குளோரைடுடன் 40” வெப்பறிலையில் சேர்த்தால் 
மெட்டால் .. டூஹைடு. (அல்லது Gui_tr  erfiod—metafuel). 
கிடைக்கப்பெறுகறது. மேலே கூறிய பலபடிகளையெல்லாம் ம 
சிறிதளவு: அடர்கந்தக அமிலத்தோடு காய்ச்சினால், பலபடி. 
சிதைந்து. இரும்பவும். தூய்மையான -அல்டிஹைடைத் Bs Gi 
விடுகின்றன... இது பவர்மக் ஒருபடி SNS 

. கறந்த aE
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(6) (a) அமோனியா, அமோனியா சேர்மங்களுடன் கூட்டு 

(Addition with Ammonia and Ammonia Derivatives) : 

அமோனியா, அசெட்டால்டிலைடுடன் கூடி ஆல்டிஹைடு 
அமோனியா. என்ற வக£யச் சேர்மத்தைக் கொடுக்கிறது, 
1988 ஆம் அண்டில், 3%-கதிர் படிகப்: பகுப்பு முறையால் 
சோதித்து அதற்குக் சழேயுள்ள அமைப்பைத் தம்துள்ளனர். 

/NH—CHCHs 

5012-0௦ +3NHz —_> CH3CH ர் +3H, 0: 

குளோரால் அமோனியாவுடன் சேர்ந்து நிலையான கூட்டுப் 

பொருளான குளோரால் ௮மோனியாவைத் தருற.து. 

ஸ் ச. க் ‘CCI5CH =O +H — NHe ——»> 00 A | ன் ™~ 
NH, 

குளோரால்  ஹைட்ரேட்டின் நிலைத்தன்மையை இதற்கு 
ஒப்பிடுக. --1 விளைவே இதன் நிலைத்தன்மைக்கும் காரணமாகும். 

(5) ஷைட்ராக்கில் அமீனுடன் கூட்டு: ஆக்சைம், ஃபீனைல் 
ஹைட்ரசோன், செமி கார்பசேரன் முதலிய விளைபொருள்கக£க் 
கொடுக்கும். வினைகளெல்லாம் அமில -வினவேச மாற்றியின் 
உதவியால் பெரும்பாலும் நடைபெறுகின் றன. இவ் வினைகளின் 
மூதல் பகுதியில் வினைவேக மாற்றீின் புரோட்டோனானது 
கார்பனைல் தொகுதியுடன் சேருகிறது. இரண்டாவது பகுதியில் 
அமோனியா சேர்மம். கருகவர் தன்மையடைந்து, தனி 
எலெக்ட்ரான் இரட்டையுடன் .கார்போனைல் தொகுப்பின் 
-கார்போனியம் அயனியை (+). அடைந்து. கூடுவதாகும். 

' இடைக்கால gira ஏற்பட்டுப் பிறகு ஹைட்ரஜன் 
அயனியையும் நீரையும் வெளித் தள்ளுகிறது. 

age chs ‘ ஓர இ அத Zid oN od 
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3 <>) 
ஜ் CH, OH-H : 
oe - மூவா ஆக்க 

தவே வ ட வெ] 
பட ட்டு. “நட ப்ரி 

‘CH; . CH, OH 
டி 21120 6வஃட் சூ, உடு. 

H*% H NHOH 
அ) டால டிஹைடுி 
அதுக உட : 

இவ் வழிமுறைக்குச் சான்றாகக் குளோராலுடன் ஹைட்ராக்கில் 

அமினைக். கூட்டுச் சேர்த்தால்  குளோரால். ஹைட்ராக்சில் 

அமீன் (உருகுகிலை 98“6) என்ற சேர்மம் கஇடைக்கறது. இதைப் 

பிரித்தெடுக்கலாம். சிறிது நேரம் வைத்இருக்தால் ஆக்சைமைக் 

கொடுக்கிறது. | 

௦. OF 

CCI,CHO +NHOH ——> wee _ is . 
குளோரால் NHO 

7 களோ ல்க லு gc) 

‘Cl OH CCl; 

“ae 2 ் Ke =N- OH 

H” “NHOH © ~ ப எம். 

கார்போனைல் தொகுதியின் கூட்டு வினையானது ஒரு கருகவர் 

வினை என்பது. தெளிவாகிறது. வெளியிலிருக்து வரும் தொகுதி 

கருகவர். தொகுதியாக . இருக்கவேண்டுமென்பது இதன் 

பொருள். கார்போனைல் தொகுதியிலுள்ள, கார்பன் 

எலெக்ட்ரான் சவர் தன்மையுடையதாகற_து. ஆகையால்தான், 

குளோரின் முதலிய தொகுதியால் எலெக்ட்ரான் தூண்டல் 

(00௦072) விளைவு எற்பட்டு, எலெக்ட்ரான் ௬மை கார்பனைல் 

கார்பனிடமிருந்து இழுக்கப்படுகிறது.. அதனுடைய எலைக்ட் 

ரான் குறையக்குறைய, மேலும் அதன் எலெக்ட்ரான் கவர் 

தன்மை. அதிகரிக்கிறது. குளோராலானது அசெட்டால் 

உஹைடைவிட நிலையான கூட்டுச் சேர்மம் . கொடுப்பதற்கு 

இதுவே காரணமாகும். அதற்கு மாறுகக் கருகவர் தொகுதி 
களான. மீதைல் அல்லது சதைல்' தொகுதியைப். பதிலீடு



106 pt அறிமுறை வேதியியல்: . 

செய்தால், கார்போனைல் "கார்பனைச் சுற்றியுள்ள எலெக்ட்ரான் 

சுமை. அதிகமாகிறது. இதனால் கூட்டுவினை . மெதுவாகவும். 

மந்தமாகவும் நடைபெறுகிறது. டைஈதைல் 8 Gres, 

அ?செட்டால்டிஹைடைவிடக் குறைந்த அளவே வினைபுரியும்: 

ஆற்றலுடையதாக உள்ளது. ஆனால், குளோரால் அதிகக். 

இளர்வுடன் வினைபுரிகிற து. "a 

it. ணா Cc டன Cts 

| 
௦0 டை ஈதைல் £ட்டோன் 

கார்பாக்சில்-- 00” தொகுதி 

கார்பாக்சிலிக் தொகுதியில் கார்போனைல் . (சே) 

தொகுதி இருந்தும் அது கூட்டுவினையைக் கொடுப்பதில்லை, 

ger? உடனிசைவினால். கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் 

இடையேயுள்ள தூரம், ஒற்றைப் பிணைப்புத் தூரத்துக்கும். - 

இரட்டைப் பிணைப்புத் தூரத்துக்கும் நடுவில் உள்ளது. 

உட்னிசைவால் . நிலைத்தன்மை அடைந்து, உண்மையான 

கார்போனைல் தொகுதி இல்லாததுபோல் நடந் துகெள்கிறது.- 

இதுவே அது கூட்டுவின கொடுக்காததற்குக் காரணமாகும். 

தட்ப ஆ த 
உ: அவைன டே அல்லது 8-0 

‘2 ‘c" த் 
க௲ார்ய௩க சல் தொகுதியின் acter Dos 

(RESONANCE) 

வினாக்கள் 

1. உப்பினிகள், ஹைட்ரஜன் முதலியவைகள் ஆல்ச் 

னுடன் கூட்டுச் சேர்வதை எலெக்ட்ரான் கொள்கையின்” 

ட அடிப்படையில் விவரிச்ச, 

2. மார்க் கெளனிகாஃப் விதியை விளக்குக, கூட்டுவினை 
எப்போது எதிர் மார்க் செளனிகாஃப் வினையாகிற.து 7 ்
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8. ஓசோன் | பகுப்பு முறையை விளக்குக,  சேர்ம 

அமைப்பை விளக்க ௮து எப்படி உதவுகிறது ? 

4, ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு ஆலிஃபைனுடன் கூடுவதை. 

எலெக்ட்ரான் விதியின் வாயிலாக விளக்குக. பர்-ஆக்சைடு 

விளைவு என்றால் என்ன £ 
( 

5... இரட்டைப் பிணைப்பின் கூட்டுவினையையும் மும்மைப் 

பிணைப்பின் கூட்டுவினையையும் பற்றி ஈவீன எலெக்ட்ரான் 

இணை திறன் விதியால் விளக்குக. 

6, இணை டையின்களின் பண்புகளைத் தீயல் எவ்வாறு 

பகுதி இணைதிறன் கொள்கையால் விளக்கினார் ?$ அதே 

பண்புகளை : நவீன : எலெக்ட்ரான். கொள்கை. எப்படி 

விவரிக்இற_து ? 

2. தார்போனைல் தொகுதியும் கூட்டுவினையும் என்பது: 

பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.



16. வேதிப் பிணைப்பு 

(Chemical Bond) 

'பர்சிலியஸ் என்ற விஞ்ஞானி, 1912ஆம் ஆண்டில், கூட்டுச் 

சர்க்கையின் இருதலைக் கொள்கையை (ய8118110 1௪௦௫7 ௦8 
‘Combination) முதன் முதலில் வெளியிட்டார். இதன்படி, 

எதிர்மின் துகளும் நோ்மின் துகளும் முழுமையாகவோ, 

பகுதியாகவோ நடுநிலையாக்கப்பட்டுச் சேர்மங்கள் தோன்று. 
கின்றன. உதாரணமாக, சல்ஃபர் அயனியும், (3*) மூன்று 

ஆக்ஸிஜன் அயனிகளும் (0 ) சேர்ந்து சல்ஃபர் டிரைஆக்ஸைடு 

அயனியைத் தருஇறது, ' 

S*+ +80 — > SO, 

பிறகு சல்ஃபர் டிரைஆக்ஸைடு அயனி, சோடியம் ஆக்ஸைடு 

அயனியுடன் (192,071) சேர்ந்து, சோடியம் சல்ஃபேட்டைக் 

[112,50,) கொடுக்கிறது. 

அங்ககச் சேர்மத்தில் மூலக்கூறிலுள்ள நேர்மின்தன்மை 

யுடைய. ஹைட்ரஜன் அ௮ணு, எதிர்மின்தன்மையுடைய 

குளோரின் அணுவால் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுகிறது. 

இதை முன்கூறிய பெர்சிலியஸ் கொள்கையால் விளக்க 

முடியாது. "ஆகையால், டோஸ் என்ற விஞ்ஞானி ஒரு புதுக் 

கொள்கையை வெளியிட்டார். இதற்கு இனங்களின் கொள்கை 

{Theory of Types) எனப் பெயர்... இதை ஃபிரெஞ்சு நாட்டு 

விஞ்ஞானியான கெர்ஹார்ட்டும், பிறகு 1856-ல் ஜெர்மனியைச் 
சேர்ந்த கெகுலியும் மேலும் விரிவுபடுத்தினர்.
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இரண்டாவது இனத்தின்படி, மீதேனிலுள்ள ஹைட்ரஜன் 

அணுவை இடப்பெயர்ச்சி செய்து, மீதைல் குளோரைடைப்- 

பெறுகிறோம். குஹா 

இணைதிறன் (valency) Qa Hi உண்டு என்ற அடிப்படைக் 

கொள்கையை முதலில் விவரித்தவர் ஆங்கில விஞ்ஞானியான : 

ஃபிரான்க்லண்டு அவர், ஓவ்வொரு தனிமத்திற்கும் அதற்கே. 

யுரிய இணைதிறன் ஓன்று உண்டு. என்று வலியுறுத்தியவரும் 

இவரே. செகுலியும், 1857-ல் இக் கொள்கையை ஒப்புக்கொண்டு : 

அங்ககச் சேர்மங்களில் கார்பன் ௮ணு நான்கு இணைதிறனை 
உடையதாக இருக்கிறது என்பதை வெளியிட்டார். கெகுலியே 
மூதன் முதலில். இணைதிறனைக் கோடிட்டுச் சேர்மங்களின் 
வாய்பாட்டில் காட்டியவர். இரண்டு கார்பன் அணு உள்ள 
அங்ககச் சேர்மங்களின் மற்லறைய ஒற்றைத்திறன் அணுக்களின் 

எண்ணிக்கை ஆறு என்பதை அவர் காட்டினார். இதனால் ஒரு 

கார்பன் அணுவின் கவர்ச்சி மற்றொரு கார்பனின் சஅவர்ச்சியால் 

போர்டு) சிறிது. ஈடுசெய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை எடுத்துக். 

காட்டினார். 

1958ஆம் அண்டில், கானிஸாரோ என்ற விஞ்ஞானி, எளிதில் 

ஆவியாக மாறும் சேர்மங்களின் மூலக்கூறு எடையைக் கண்டு 

பிடி.த்தார். இவ்வாறு தெரிந்த மூலக்கூறு எடையையுடைய : 
சேர்மங்களைப் பகுத்துப் பார்த்ததில், சின: அணுக்களின் இணை 

இறன் (2ஆம் குளோரின்) ஒன்றாகவும், நைட்ரஜன் . போன் ற- 

அணுவின் இணைதிறன் மூன்றாகவும் இருப்பது தெரியவந்தது. . 

1868-ல் முதலில் இணைதிறன் (42103) என். ற சொல் வழக்கிற்கு 

வந்தது. ஹைட்ரஜன் ௮ணு அலகாசக் சொள்ளப்பட்டது. 

.. இணை திறன்களின் ஒற்றுமையைக் கண்ட மெண்டலீஃப், 1869-ல் 

தனிமங்களின் ஆவர்த்தன அட்டவணையை வெளியிட்டார். 

1882ஆம் ஆண்டில், மின்பகுபொருளின் பிரிகசையைக் 
(61601701911௦ 0495001800) கொள்கை வடிவில், அரீனியஸ் என் ற
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விஞ்ஞானி வெளியிட்டார். இதன் படி, சேர்மங்கல் அயனியாகப் 

பிரியும் சேர்மங்கள் எனவும், அயனியாகப் பிரியாத சேர்மங்கள் 

எனவும் இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். அயனியாகப் பிரியும் 

-சேர்மங்களில் தனிம அணுக்களுக்கிடையேயுள்ள இணை திறனை: 

மின்வலுப் பிணைப்பு (6160110481201 or electrostatic bonding) 

எனவும், அயனியாகப் பிரியாத சேர்மங்களில் தனிம அணுக் 

கஞக்கிடையேயுள்ள இணைதிறனைச் சமவலுப் பிணைப்பு (6ம- 

-yalency) எனவும் பிரித்துக் ' கூறப்பட்டது. இவ்விருவகைப் 

பிணைப்புகளின் உதவியால் .௮ணைவுச் சேர்மங்களின் (௦௦016% 

compounds) 2 crare@mutiou விளக்க இயலவில்லை. (உ-ம்: 

: அணைவு சயனைடுகள், ௮அணைவு அமீன்கள்.) ஆல்ஃப்ரெட் வர்னர். 

என்பவர், 1998ஆம் ஆண்டில், அணைவுச் சேர்மங்களின் உள் 

ளமைப்பை விளக்க ஆயச் சமவலுப் பிணைப்புக் கொள்கையை 

(Coordinate Covalency Theory ) வெளியிட்டார். 

1904ஆம் ஆண்டில், . ரிச்சர்ட். ஆபெக் என்ற ஜெர்மன் 

விஞ்ஞானியும் டிரூடு (0௦) என்ற விஞ்ஞானியும் எட்டின் விதி 

(Rule of 1/ஜடி என்ற விதியை வெளியிட்டார்கள். ஓவ்வொரு 

தனிமத்திலும் இவ் விதிப்படி இருவசையான இணைதிறன்கள் 

உண்டு. ஒன்று சாதாரண இணைதிறன் (normal valency); 

மற்றொன்று மாறு இணை திறன் (௦௦11831209). உலோகங்களின் 

சாதாரண இணைதிறன் கேர்மின்சன்மையுடையது; அலோகபங்் 

களின்" சாதாரண இணைதிறன் எதிர்மின்தன்மையுடையது. 

... உலோகங்களின் மாறு 'இணைஇறன் நேர்மின் தன்மையுடையது; . 

அதனின் பதி Bee her: இரவ அன்புடைய ௮௭. 

  

Na UA ‘Si Pp Cl 
, . சாதாரண இ ies Boer +1 த. +4 —8 ~~ 

மாறு 'இணை திறன் 7 —5 தி +5 +7 

.... அணுவின் உள்ளமைப்பின். விளக்கம் தெளிவடையத் 
தெளிவடைய, இணை திறனின்... எலெக்ட்ரான் கொள்கை 
(61607௦1௦ 16௦0 ௦7 81௦133). விரிவடைந்து, பழைய கொள்கை. 

களின் . முக்கியத் துவம் மறைய ஆரம்பித்தது. குரூக்ஸின் . 
சோதனையின் விளைவாக எல்லாப் பருப்பொருளிலும் (matter) 

, எலெக்ட்ரான்கள்  இருக்கன்றன என்பது - கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டது. . Qgosyd CaideraSiadruw (positive rays). 
வைத்துக்கொண்டு, ரூதர்ஃபோர்டு, அணுவின் உட்கருவின். 

_ அமைப்பை 1911ஆம் ஆண்டில் அறிவித்தார். இதன்படி உட்கரு 
“நேர்மின்சுமையுடையது.  எதிர்மின்*ுமையுடைய .  எலெக்ட் 
 ரான்கள் வெளியில் பல - அமரக். சுற்றுக். றன... அதே
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பொழுது, போர் என்ற ன்னான். வெவ்வேறு அடுக்குகள் 

லுள்ள எலெக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு சக்தியுடையவை என்ப 

தைக் காட்டினார். அணு எண்ணை மோஸ்லீ 1914-ல் விளக்கினார். 

இவ்வெண்ணும்: வெளியில் . சுற்றும். எலெக்ட்ரான் களின் 

எண்ணும் ஓன்றாக இருப்பது. தெரியவந்தது. வெளிப்புறக் 

கூட்டிலுள்ள. (outermost shell) எலெக்ட்ரான்௧ளே இணை: 
திறனைக் கொடுப்பதால் அவைகளே இணை திறன் எலக்ட்ரான் . 

கள் (valency electrons) crairn) 3m pSSUUDAS Dow, ! 

மின்வலுப் பிணைப்பு (13160110421201 8010 07 Tonic Bond) , | 

ஜே. ஜே. தாம்சன் முதலியோர் வெளிப்புறக் கூட்டிலுள்ள 
எலெக்ட்ரான்களுக்கும் : இணைதிறனுக்கும் உறவு . உண்டு 

என்பதை முன்னதாகவே அறிந்திருந்தும், குறிப்பான 

விளக்கத்தைத் தந் து அதற்கென ஒரு கொள்கையை .வகுத்தோர் 

காஸல் (4916) என்ற விஞ்ஞானியும் ஜி, என், லூயி என்ற 
விஞ்ஞானியுமேயாவார். இவர்கள் இருவரும் தனித்தனியாக இக் 
கொள்கையை வகுத்தனர். காஸல் மின்வலுப் பிணைப்பை 
விளக்கத் தன் கொள்கையைப் பயன்படுத்தினார். ஜி. என். லூயி, 

சமவலுப் பிணைப்பை விளக்க இக் கொள்சையைப் பயன் 
படுத்தினார். இவ்விரு விஞ்ஞானிகளூம் மந்த வாயுக்களின், 
(He, Ne, க, ர 6) ம. எலைக்ட்ரான். . அமைப்பையே 
நிலையானதெனக் கொண்டனர். வேதிச் சேர்க்கையின்போது 
ஒவ்வொரு தனிம அணுவும் மந்த. வாயுவின் புறக்கூட்டு 
எலெக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற விழைகின்றன என்பதே 
இக் கொள்கையின் அடிப்படைத் தத்துவமாகும். 

காஸல். கொள்கையை .  எடுத்துக்கொண்டால், முன்பு 
கூறியதுபோல், ௮.து. மின்வலுப் பிணைப்பை விளக்கவே பயன் 
படுகிறது. இதன்படி, எலெக்ட்ரான்.ஈள் ஓர் அணுவிலிருக் து 
அமரர் அணுவுக்கு மாற்றப்படுகின் றன. 
  

    

  

   

   

... தனிமம்... 7 ¥ pa Ne | Na Mg 

டட்கருவுக்கு 
ஸியே யுள்ள 
ில்க்ட்ரான் கள் 

6 | 8,7) a8 anaes 

இணைதிறன்... 
| 

2. எம்]. ] 44) 42        
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ஆக்சிஜன் அணுவின் புறக்கூட்டில் ஆறு எலெக்ட்ரான்கள். 

இருக்கின்றன. எலெக்ட்ரான்கள் அதனுடன் . சேர்ந்தால் 

2,8 என்ற மந்த வாயுவான (116) சியான் அமைப்பைப். 

பெறுகிறது. ஃபுளோரின் அணு இர் எலெச்ட்ரானைப் பெற்று 

நியான் அமைப்பை அடையலாம். . சோடியம் அணு நியான்: 

அமைப்பைப் பெறவேண்டுமானால் புறக்கூட்டிலுள்ள ஓர் 

எலைக்ட்ரானை . இழக்கவேண்டும். அதுபோல் மெக்னீசியம். 

அணு இரண்டு எலெக்ட்ரான்௧ளை இழக்து மந்த வாயுவின் 

எலெக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெறவேண்டும். இரண்டு எலெகட். 

ரான்களைப். பெறுவதால், ஆக்சிஜன், இரண்டு இணைதிறன் 

கொண்ட எதிர்மின் அயனியைத் தருற து. ஓர் எலெக்ட்ரானைப்: 

பெறுவதால்,  ஃபுளோரின், ஒற்றை இணைதிறன் எதிர்மின் 

அயனியாக மாறுகிறது. சோடியம் அணுவும் மெக்னீசியம் 

அணுவும் ஓர் எலெக்ட்ரானையும். இரண்டு எலெக்ட்ரான் களையும் 

முறையே இழந்து, ஒற்றை இணைதிறன் சோடியம் நேர்மின் 

அயனணியையும், இரட்டை இணைதிறன் மெக்னீசியமும் நேர்மின் 

அயனியையும் தரு௫ின் றன. 

சோடியம் ஃபுஷ்ரைடு என்ற சேர்மம். உண்டாவதைக் 

சீழ்க்காணுமாறு விளக்கலாம், சோடியம் அணுவின் வெளிப்: 

புறக் கூட்டில் ஓர். எலெக்ட்ரான். உள்ளது. (%,% 1). 
ஃபுளோரின் ௮ணுவின் வெளிப்புறக் கூட்டில் ஏழு (6, 7) 

எலெக்ட்ரான்கள் உள. சோடியமும் ஃபுளோரினும் சேரும் 
போது. சோடியத்தின் . ஓர் எலெக்ட்ரான். ஃபுளோரினுக்கு. 
மாற்றப்படுிற.து. ' இதனால்-சோடியமும் ஃபுளோரினும் கியான் 
அணுவின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பான £, 8. அடைகின் றன. 
இப்பொழுது சோடியத்தைச் சுற்றிப் பத்து எதிர்மின் 
எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன... உட்கருவின் மின்சுமையோ: 
பதினொரு கேர் மின்சுமைக்குச் சமம். ஆகையால், ஒரு நேர்மின்: 
சுமை எஞ்சியுள்ளது; அதாவது, . சோடியம் ஒரு நேர்மின். 
அயனியாஇவிட்டது. : இதுபோலவே : ஃபுளோரினில் உட். 
கருவைச் சுற்றியிருக்கும் எலெக்ட்ரான் எண்ணிக்கை ஒன்று: 
அதிகமாகி, ஃபுளோரின் ஓர் எதிர்மின் திறன் கொண்ட எதிர்மின் 
அயனியாஇவிட்ட து. இவ்விரண்டு. எதிரான. மின்சுமைகளைக் 
கொண்ட... அயனிகளும் நிலைமின் கவர்ச்சியரல் (616011081811% 
2117௧01100) பிணைக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 

ட மம் அந்த் + F —— > [Na]* [F]- 

டி 09 3: இயர், ச 2, 8 2,8
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மெக்னீசியம் சல்ஃபைடு (MgS) மூலக்கூறை எடுத்துக் 

கொள்வோம். மெக்னீசியத்தின் .ஓர் அணுவும், சல்ஃபரின் ஓர் 

அணுவும் சேர்ந்து இச் சேர்மம் இடைக்கப்பெறுகற௮. 

மெக்னீசியத்தின் (2,8,2) வெளிப்புறக் கூட்டில் (0141870051 8611) : 

இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின் றன; சல்ஃபரின் (2,8,6) 

வெளிப்புறக் கூட்டில் ஆறு எலெக்ட்ரான் கள். இருக்கின் றன. 

மெக்னிசியத்தில் உள்ள இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள் மாத்திரம் 

சல்ஃபருக்கு மாற்றப்படுவதால், மெக்னீசியம் இரண்டு எலெக்ட் 

ரான்களை இழந்து, நியான் (2,8) எலெக்ட்ரான் அமைப்பைப் 

பெற்று, இரு நேர் மின்சுமை கொண்ட. அயனியாக மாறுகிறது. 

அ.துபோழ்து சல்ஃபர் ௮ணு இரண்டு எலெஃட்ரான்௧களைம் 

பெற்று ஆர்கான் (5,6,8) எலெக்ட்ரான் அமைப்பைக் கொண்ட 

இரண்டு எதிர் மின்்சுமை கொண்ட எதிர்மின் அயனியாக 

மாதுகிற_து. 

Me +S றார். அரா. 
282 2.6,6 இத. எ. இத்து 

இவ்விரு மின் அயனிகளும் நிலைமின் கவர்ச்சியால் ஒன்றோடு 

ஒன்று பிணைக்கப்பட்டு மெக்னீசியம் சல்ஃபைடு உண்டாகிற து. 

இதைப் போலவே கால்சியம் குளோரைடு மூலக்கூறு 

உருவாவதையும் காட்டலாம். 

Ca +2Cl —>[Caj** [ay fay” 

2,8,8,2  2,8,7 2,8,8 2,8,8 2,88 

இம்மாதிரிச் சேர்க்கையைச் சாதாரண உப்புகள் யரவற்றிலும் 

கரணலாம்.  இவ்வுப்புகளை அயனிச் சேர்மங்கள் (1010௦ 

compounds) «reir D) அழைப்பர். இவ்வுப்புகளின் தனிமங்கள், 

இடநிலையில் கூட நேர்மின் அயனியாகவும், எதிர்மின் 

அயனியாகவும் இருந்து, நிலைமின் கவர்ச்சியால் பிணைக்கப்பட்டு 

இருக்கின்றன. அயனிப் பிணைப்பு இருக்கும்போது Card or, 

எதிர்மின் அடையாளங்களை விட்டு விட்டு (உ-ம்:-- NaCl) 

எழுதுவது வழக்கம். இம்மாதிரியான . அயனிப் பிணைப்பில் 

ப்ங்குகொள்ஞம் அணுவின் இணைதிறனும் தொகுதியின் 

இணைதஇறனும், தங்கள் தங்கள் வெளிப்புற எலெஃட்ரான்்களின் 

எண்ணிக்கையை எட்டாக்குவதற்காக, எடுத்துக்கொண்ட 

அல்லது விட்டுவிட்ட எலெகஃ்ட்ரான்களின் எண்ணுக்குச் 
சமமாகும். 

8
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'ச்மவ லுப் பிணைப்பு (Covalent Bond ) 

மேலே விவரிக்கப்பட்ட .காஸல் கொள்கை, அவர்த்தன 

அட்டவணையில். மந்த வாயுக்களின் அருகில் இருக்கும் தனிமங் 

களின். சேர்க்கையால் ஏற்படும் ஆக்சைடுகள், சல்ஃபைடுகள் 

“போன்ற சேர்மங்களின் உள்ளமைப்பை நன்கு விளக்குகிறது; 

ஓர் அணுவிலிருந்து ஓர் எலெக்ட்ரானை எடுப்பது: சுலபம். 

அனால், ௮திக எலெக்ட்ரான்களை நீக்கமுடியாது. இதனால்தான் 

'மூவிணைதிறனுடைய நேர்மின் .: அயனிகள் குறைவாகக் 
காணப்படுசின். றன. . நான்சணைதிறனுடைய usar soars 

காண்பதே. அரிது. காரீயம் நர்ன்கு. எலெக்ட்ரானை  இ.மந்து 

நான்கணைதிறன் கொண்ட நோமின் அயனியைத் தருகிறது. 

எனெனில்,  வெளிப்புறத்திலுள்ள இணைதிறன் எலெக்ட் 

ரானுக்கும் உட்கருவிற்கும் உள்ள இடைத்தூரம் அதிகம். 
காரியத்தின் . எலெக்ட்ரான் அமைப்பு ‘2, 8, 18, 82, 18, 4, 

இடையில் ஐந்து கூடுகள் உள. ஆகையால், நான்கு எலெக்ட் 

ரான்களையும் சுலபமாக நீக்க முடிகிறது. கார்பனை எடுத்துக் 

கொண்டால் நேர்மாறான விளைவைக் காணலாம். அதில் (£,4) 

இணை திறன் எலெக்ட்ரானுக்கும் உட்கருவுக்கும் நடுவில் ஒரே 

ஒரு கூடுதான் இருக்கிறது. ஆகையால், இடைத்தூரம் குறைவு 

வெளிப்புற எலெக்ட்ரானுக்கும் உட்கருவிற்கும் உள்ள கவர்ச்சி 

அதிகம். ஆகையால், அதன் கான்கு இணைதிறன் எலெக்ட் 
ரான்களை நீக்கமுடியாது. இதுபோலவே, தனிமத்திலிருக்து 

இடைக்கப்பெற்ற மூவிணைதிறன் கொண்ட எதிர்மின் அயனியே 

-இடையாது. அணைவு அயனிகளில். கூவிணை திறனுடையவை 

களையும் நான்கணைதிறனுடையவைகளையும் காணமுடிகிறது. 
போரன், .. கார்பன், .. நைட்ரஜன் போன்ற . அணுக்கள் . 

(மேற்சொன்ன காரணத்தினால் அயனிப் பிணைப்பில் (மின்வலுப் 

1சண்ப் பில்) பங்குகொள்ள இயலவில்லை, இவைகளின் 

மீரர்க்கை  சமவலுப் பிணைப்பின். மூலமாகவே ஏற்படுகிறது. 

ஜி. என். லூயி என்பவர் .முதலில் சமவலுப்- பிணைப்பை 

விளக்கயெவர் . ஆவார்... அவருடைய ..கொள்சையின்படி. இப் 

பிணைப்பில் - எலெக்ட்ரான். இரட்டைகள். இரண்டு...௮ணுக் 

கஞ்க்கு - நடுவில் - உள்ளன்.. ஓர். எலெக்ட்ரான் இரட்டை 

- (Electron duplet) aG IawrenjsEGF FLUTGD. ௪ ற்றேறக்குழறைய 

எல்லாவிதமான் - நிலையான. சேர்மங்களும். . இரட்டை TOWEL. 

ரான்கள் -கொண்டவையாயிருப்பதால்,. _ லூயி, .. இவ்வித 

"முடிவுக்கு' வந்தார். ஒவ்வோர். எலெக்ட்ரான் : இரட்டையிலும் 

- இர் எலெக்ட்ரான் மற்றோர் எலெக்ட்ரானுக்கு எதிர்ப்புற.த்.இல்
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சுழல (ஹர) வேண்டும். இரண்டும் ஒரே பக்கமாகச் சுமன்றுல் 

சசர்மம் நிலையற்றதாக இருக்கும். இத் தத்துவத்தை, டபிள்யூ, 

ஹீட்லர் என்ற விஞ்ஞானியும் எஃப். லண்டன் என்ற விஞ்ஞா 

னியும், அலை இயக்கவியல் (7816 mechanics) மூலமாக, இரு 

ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் சேரும் முறையில் விளக்கியுள்ளனர். . 

... நிலையுள்ள சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்களில் ' ஒவ்வோர் 

அணுவைச் சுற்றிலும் எட்டு எலெக்ட்ரான்௧ளே இருக்கன் றன. 

ஹைட்ரஜனைச் சுற்றி மாத்திரம் இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள் 
இருக்கும். ஓர் எலெக்ட்ரான் இரட்டையை இரண்டு அணுக்கள் 

யங்குகொள்ளும்போ.து அது ஒரு பிணைப்புக்குச் சமம். இரண்டு 
எலெக்ட்ரான் இரட்டைகமா இரண்டு ..அணுக்கள் பங்கு 

கொண்டால். அது இரட்டைப் பிணைப்புக்குச் (00016 0௭8) 
சமம். மூப்பிணைப்பு என்பது இரண்டு அணுக்கள் மூன்று 

எலெக்ட்ரான் இரட்டையினைப் பங்கு கொள்வதாகும். - - 

.. இரட்டைமினைர்.. 0௨௬ 2:9௬ 29:16:10. யப 
ப ட்ட , அஜ்லது ரே கோர்பன் டைஆக்சைம . 

" மூப்பினேப்பு :- 2. 0-424.-௮120: 7 20214 அல்லது 101 சுசசபுலீல்.. ட் 

மேலே சொன்ன ஓவ்வொரு 'பிணைப்பிலும் ஒவ்வோர் 
அணுவைச் சுற்றிலும் எட்டு - எலெஃட்ரான்கள் இருப்பதைக் 

கவனிக்க வேண்டும். கட ese = 

இரண்டு அணுக்களுக்கும் நடுவில் ஒற்றைப் பிணைப்பைக் 

_ (ஒர் எலெக்ட்ரான் இரட்டை) கொண்ட சில சமவ லுப் பிணைப்புச் 

"சேர்மங்களை எடுத்துக்கொண்டு சேர்திப்போம். ' 21 
epee ௪ 1 : Pe om iy mee 10 ti gi" Bre , 

 ertuer டெட்ரா. குளோரைடு (001) என்ற. சேர்மம் 
கார்பனும் குளோரினும் சமவலுப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்ட 

சேர்மமாகும். கார்பன் ௮ணு நான்கணைதிறன் (2, 4) 
எலெசக்ட்ரான்களைக்: கொண்டது. . குளோரின் ௮ணு ஓவ 

வொன்றும். ஏழு .எலெக்ட்ரான்௧ளை (2, 8,2) வெளிப்புறக் 
கூட்டில் ' கொண்டது. கார்பன் அணு தன்னைச் சற்றி எட்டு 

எலெக்ட்ரான்௧களை அடைய வேண்டுமானால் மேலும் நான்கு 

எலெக்ட்ரான்சளை சர்க்க. வேண்டும். ஒரு குளோரின் அணு 

ஐர் "எலெக்ட்ரானைப் பெ ற்றுக்கொண்டு ஆர்கான் என்ற மந்த 

.வரய்வின் அமைப்பைப் பெறலாம்.” இவ்வித எலெக்ட்ரான் 

பங்கீடு ஏற்பட்டுக். கார்பன்: டெட்ரா. குளோரைடு சேர்மம் 

தோன்றுகிறது. Sab or a By OS,
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ao ™ x : 

xCx +4200: —> 
x 9 

%- கார்பனின் வெளிக்கூட்டு எ6லக்டீரான் 
- குளோரின் வெளிக கூட்டூ எலெக்ட்ரான் 

  

   
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி கார்பன் நான்கு எலெக்ட்ரான் 

களையும், ஓவ்வொரு குளோரின் அணுவும் ஓர் எலெக்ட்ரான். 
வீதம் நான்கு குளோரின் அணுக்கள் நான்கு எலெக்ட்ரான் 

களாயும் . பங்கீட்டுக்குப் பயன்படுத்திக் . கார்பன் டெட்ரா 

குளோரைடு சேர்மத்ை தத் தோற்றுவிக்கின் றன. 

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு (14) நைட்ரஜன் மூலக்கூறு (14), 
ஃபுளோரின் மூலக்கூறு. (8), ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு (0) 
போன்றவைகளும் பங்கீட்டில் ஈடுபட்ட சமவலுப் பிணைப்புக் 
கொண்ட மூலக்கூறுகள் ஆகும். ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறி 

லுள்ள ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அணுவும் .ஓர் இணைதிறன் 
எலெக்ட்ரானக் கொண்டது. இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் . 

சேர்ந்து. இரண்டு எலெக்ட்ரான்௧ளைப் பங்கீடுசெய் துகொள் 

இன்றன. இச் சேர்க்கையால் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் 
தமக்கு அருகிலுள்ள ஹீலியம் அமைப்பை அவை பெறுகின் றன.. 

H.-+H —> H:H goog H—H 

ஹைட்ரஜன் அணு . ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு 

ஃபுளோரின்.. மூலக்கூறில். ஓவ்வொரு ஃபுளோரின் 
அணுவைச் சுற்றிலும் ஏழு எலெக்ட்ரான்௧ளே இருக்கின் றன. 
ஓர் எலெக்ட்ரான் இரட்டையை (&மே கொடுத்துள்ளபடி) 
இரண்டு அணுக்களும் பங்கீடு செய்துகொள்ளுின் றன. : 

en ee ட. 

Sh sks >] - 1) கல்லது 

FOF 

  

‘E-F 

- இதனால் ஒவ்வோர் ௮ணுவைச் .சுற்றிலும் எட்டு எலெக்ட். 
ரான்கள் இருக்கின்றன. Qs மந்த வாயுவான நியானின் 

நிலையான அமைப்பாகும். ப
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அயனிச் சேர்மங்கள், சமவலுப் யிணைப்புச் சேர்மங்கள்--குணங் 

கவில் வேறுபாடு 

எலெக்ட்ரான் இணைதிறன் கொள்கைப்படி, சாதாரண 

உப்புகளான அயனிச் சேர்மங்கள் (1௦04௦ or electrovalent 

compounds), இடநிலையில் இருக்கும்போது நேர்மின் அயணி 

யையும் எதிர்மின் அயனியையும் கொண்டனவாக உள. இவ் 

விரண்டு அயனிகளும் நிலைமின் கவர்ச்சியால் பிணைக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. படிக நிலையில் இருக்கும்போது மின்புலத்தில் 

(Electric field) suwofed தம்மிச்சையாக நகர முடியவில்லை. 
அனால், திடப் பொருளை. உருக்கத் திரவமாக மாற்றினாலோ 
அல்லது தகுந்த கரைப்பானில் படிகத்தைக் கரைத்துக் 
கரைசலாச மாற்றினாலோ, மின்புலத்தில் அயனிகள் சுதந்திரமாக 

் நகருவதைக் காணலாம். இதனால் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் 
தன்மையை அவை பெறுகின் றன. ஆனால், தனிச் சமவலுப் 
பிணப்புச் சேர்மங்கள் மின்னோட்டத்தைக் கடத் துவதில்லை. சில 
சமயங்களில், இரண்டு சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்களின் 

சேர்க்கையால் வேதிவினை ஏற்பட்டு. அயனிகள் தோன்றி, 
மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகின்றன. உதாரணமாக, ஹைட்ர 
ஐன் குளோரைடு, நீர் ஆகிய இவ்விரண்டின் வேதிச் சேர்க்கை 
யால் மேலே சொல்லப்பட்ட நிகழ்ச்சி தோன்றுகிற_து. 

... அயனிச் சேர்மம் இடநிலையில் இருக்கும்போது மூலக்கூறுக 
இருப்பதில்லை. உதாரணமாக, சோடியம் குளோரைடு படிகத்தில் 
{NaCl முூலச்கூறைக் காணமுடியாது. சோடியம் அயனிகளும் 
குளோரின் . அயனிகளும் பின்னிப் பிணைக்கப்பட்டிருக்கன் றன. 
ஒவ்வொரு சோடியம். நேர்மின் அயனியைச் சுற்றிலும் ஆறு 

் குளோரின் எதிர்மின் அயனிகஞம், ஓவ்வொரு குளோரின் 
அயனியைச் சுற்றிலும் பல சோடியம் நேர்மின் . அயனிகளும் 
இருக்கின்றன. இம்மாதிரி அமைப்பு வலுவானது. ஆவே, 
அயனிச் சேர்மங்களின் கொதிகிலையும் உருகுரிலையும் அதிக 
மானவையாக உள்ளன... சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்கள் இட 
நிலையில் மூலக்கூறுகளாகவே உள்ளன. மூலக் கூறுகளுக் 
கடையே பிணைப்பதற்குப் பயன்படும் வாண்டர் வால் விசை 
(௫2 978816 170106) என்ற கவர்ச்சி விசை மிகவும் பலவீன 
மானது. ஆகையால், ௮ச் சேர்மங்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் 
உருகுகன்றன?! அவியாசவும் மாறுகின்றன. உதாரணமாக,
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அங்ககச்  சேர்மங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அலுமினியம் 

குளோரைடு (1880) - குறைந்த கொதிநிலை உடையதாயிருப் 

பதற்குக் காரணம் அது சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மமாக 

இருப்பதேயாகும். ஆனால், அலுமினியம் குளோரைடை. நீரில் 

கரைத்தால் கரைசல் ஒரு மின்கடத்தியாக இருப்பதற்குக் கார 

ணம் நீருடன் அலுமினியம் குளோரைடு வேதிவினை புரிவதே 

யாகும். ப 

- அயனிச் சேர்மங்கள் நீர், ஆல்கஹால், நீர்ம அமோனியா 

பேன்ற மின்முனையுள்ள (2௦18) கரைப்பான்களில் கரைகின் 

றன; மின்முனையற்ற கரைப்பான்௧ளான ஹைட்ரோ கார்பன் 

களிலும் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடுகளிலும் கரைவ இல்லை. 

சமவலுப்்பிணைப்புச் சேர்மங்கள் இதற்கு எதிர்மாறான குணத்தை 

உடையவையாசக இருக்கின்றன. ஆனால், அல்கஹால், ௮செட் 

டிக் அமிலம்போன்.ற சமவலுப் பிணைப்பு சேர்மங்கள் மின் முனைவு 

கரைப்பானான நீரில் கரைகின்றன. ஏனெனில், ஆல்கஹாலும் 

அசெட்டிக் அமிலமும் மின்முனவு கொண்டவை. இம்மா திரியே 

சில அயனிச் சேர்மங்களும் மின்முனைவற்ற கரைப்பானில் கறை 

வதுண்டு. 

அயனிச் சேர்மங்களையும் சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்கள் 

யும் முற்றிலும் வேறுபடுத்திக் கூறமுடியாது. அலை இயக்கவிய 

.லின்படி (972/6 mechanics) 9dr 5 gill பிணைப்புகளும் அயனித் 

தன்மையும் சமவலுப் ..பிணைப்புத் தன்மையும் ஒருங்கே 

பெற்றவை. சில. பிணைப்புகளில் அயனித் தன்மை அதிகமாக 

உள்ளது (உ-ம்; சோடியம் குளோரைடு). வேறு சில பிணைப்பு 
களில் சமவலுப் பிணைப்புத் தன்மை அதிகமாக உள்ளது. (உ-ம் 
கார்பன் டெட்ரா. குளோரைடு. சில சேர்மங்களில் இருவகைப் 
பிணைப்புகளும் உம அளவில் அதனதன் தன்மைகளைக் காட்டு. 
-இன்றன.. மேலும், நேர்மின் அயணி சிறியதாகவும், எதிர்மின் 
அயனி பெரியதாகவும் உள்ள சேர்மத்தில் சமவலுப் பிணைப்பின் 

- தன்மை தலைதூக்கி யுள்ளது; (உ-ம்.) லித்தியம் அயோடைடு. .: 
இதில் லித்தியம் அயனி மிகச் சிறியது; அயோடைடு அயனி 
“பெரியது. லித்தியம் அயோடைடின் உருகுநிலை, கொதிரிலை 

- இவைகளெல்லாம் 'குறைந்த அளவையுடையவை.. லித்தியம் 
அயோடைடு அநேக அங்கசகக் ௧ ரப்பான்களில் கரைகிறது...
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ag சேர்மத்தில் - சமவலுப் பிணைப்பு . இருப்பின், ALI 

பிணைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட .கோணத்திலிருக்கும் பிணைப்பாகவே 

இருக்க முடியும். இதனால் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசத்தைக் காண 

லாம். மின்வலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்களில் ஸ்டீரியோஜசோமெரி 

சத்தைக் காணமுடியாது. இதில் பிணைப்புகள் குறிப்பிட்ட 

இசையிலோ கோணத்திலோ அமைய முடியாது. மின்வலுப் 

பிணைப்புள்ள ' 'வர்னர் சேர்மங்களில் (Werner’s compounds) 

ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் காணப்பட்டாலும், அவ்வித ஐசோ 

மெரிசத்திற்கு ஏதுவாக இருப்பது அச் சேர்மங்களிலுள்ள 

சமவலுப் பிணைப்பேயாகும். கார்பன் ௮ணுவைச் சுற்றியுள்ள 

சமவலுப் பிணைப்புகள் டெட்ரஹீட்ரன் அமைப்பில் உள்ளன 

என்பது சந்தேகமற நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள_து. தி 

ஐசாஸ்டியர்ஸ் 

லான்ங்மூர் (1919) என்.ற விஞ்ஞானி ஓரே எலெக்ட்ரான் 

அமைப்பையுடைய இரு சேர்மங்களுக்கு ஐசாஸ்டியர்ஸ் என் ற: 

பெயரை வழங்இனார். உதாரணம்: (௨) நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் 

கார்பன் டை ஆக்ஸைடும்: (1) நைட்ரஜனும் கார்பன் மானாக் 

சைடும். | 

முதல் இரட்டையான நைட்ரஸ் அக்சைடையும் கார்பன் 

டைஆக்சைடையும் எடுத்துக்கொள்வோம். | 

2114221250: .. ₹02: தகைய dn 

நைட்ரஸ் ஆக்சைந  தார்பன் டைஆக்சைட் 

கைட்ரஜன் உட்கருவின் மின்சுமை ஏழு; ஆக்சிஜன் உட்கருவின் 

மின்சுமை எட்டு; . கார்பன் உட்கருவின் மின்சுமை : ஆறு. 

ஆகவே, நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடில் மொத்தக் கருக்களின் மின்சுமை 

25. அதேபோல் கார்பன் டைஆக்சைடின் மொத்த உட்கருச் 

சமை  28.. அமைப்பிலும் ஒற்றுமையுள்ளது. இவைகளின் 

பெளதிகக் குணங்களை ஒப்பிடுகையில் . இரண்டிற்கும் உள்ள 

ஓற்றுமை நன்றுகப் புலப்படுகிறது. ் |
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பண்புகள் Sie | akong 

நிலைமாறு அழுத்தம் (1௦) ௨-ல் 75 7? 

நிலைமாறு வெப்ப நிலை (1௦) 0₹6-ல் 35°4 82 

uirg bdo (Viscosity) 80 €-ல் 148 x 10°*| 148 x 10° 

நீர்ம அடர்த்தி 1050-ல் 0:856 0-858 

ஒளிவிலகல் எண் [9 கோடு 1050-ல் 1°19 1:19 

ஆல்கஹாலில் சரைதிறன் 1560-ல் 3°25 3°13 

காந்த oe 59 pole) (Magnetic 
susceptibility) |0°12x 10° |0°12x 10°° 

மின்கடத்தாப் பொருள் மாறிலி 
(Dielectric constant) 0°C- 1:598 1°582   
      
ல்பஜான் கொள்கை (Fajan’s Theory) 

ஆவர்த்தன அட்டவணையில் பெரில்லியம் இரண்டாவது 
தொகுதியில் உள்ளது. பெரில்லியம் குளோரைடு, அத்தொகுதியி 
லுள்ள மற்றக் குளோரைடுகளை ஒப்பிடுகையில், ஓர் அரிதில் மின் 
கடத்தியாக இருக்கிறது; மற்றக் குளோரைடுகள் எளிதில் மின் 

னேட்டத்தைக் கடத்துகின் றன. 

| BeCl, 
சமான எடையின் மின் - [ 

கடத் து திறன் . 0086 29 52 56. 65 

BeCl, ஒரு சமவலுப் பிணைப்புப் சேர்மமாக இருப்பதே இதற்குக் 
கரரணமாகும். இதை விளக்க ஃபஜான் என்ற விஞ்ஞானி ஒரு 
கொள்கையைக் கையாண்டார். ஒரு நேர்மின் அயனியையும் 
எதிர்மின் அயனியையும் கொண்ட மூலக்கூறில் இவ்விரண்டு 
அபனிகளும் நிலைமின் கவர்ச்சியால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இக் 
கவர்ச்சியானது : இவ்வயனிகளா: ஓன்றுக்கொன்று சமீபத்தில் 

“இழுத்து. நெருக்கும். இதனால் எலெக்ட்ரான் வெளிக்கூடு சில 
சமயங்களில் சுய உருவத்தை இழந்து அதிலுள்ள சில எலெக்ட் 
ரான்கள் ஒரே அயனிக்கு உரியனவாக இருப்பதற்குப் பதிலாக 

- இரண்டு அயனிகளுக்குப் பொதுவாக அமைந்து, இரு தனிம 
அணுக்களையும் பிணைக்கறது. அப்பொழுது இடையில் அகப்பட் 
டுள்ள. எலெக்ட்ரான். இரட்டையை இரண்டு அணுக்களும் 

பங்கீடு (ஸ்.815) செய் துகொள்கின்றன. 

MgCl, CaCl, SrCl, BaCl,



+ 
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... நேர்மின் அயனியும், எதிர்மின் அயனியும் Bs மின்சுமை 

(charge) அல்லது இணைதிறன் பெற்றவையாக இருப்பின் இவ் 

வித மாற்றம் ஏற்பட ஏதுவாகிறது. நேர்மின் அயணியின் ஆரம் 
ட மரிகச் சிறியதாக இருப்பினும், நிலைமின் சவர்ச்சி அதிகமாகி, 

நெருக்கமும் அதிகமாகிறது. எதிர்மின் அயனி பெரியதாக இருப் 

யின் எலெக்ட்ரான் ஆர்பிட்டின். உருவ இழப்புச் சலபமாகிறது. 
டுபரில்லியம் ஒரு சிறிய நேர்மின் அயனி. அதன் மின்மை 

இரண்டு. எதிர்மின் அயனியான குளோரின் அயனியின் ஆரம் 

பெரியது, இக் காரணங்களால் பெரில்லியம் குளோரைடு உருகிய 

நிலையிலும் சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மமாகக் காணப்படுகிறது. 

பபரில்லியம் 'குளோரைடை அதிக “மின்கடத்தாப் பொருள் 

மாறிலி” கொண்ட நீரில் கரைத்தால், நீரால் சிறிது பகுக்கப்பட் 

டாலும் 010196) மின்சகடத்தியாக மாறிவிடுகிறது. நீர், பெரில்: 

லியம் அயனிக்கும குளோரின் அயனிக்கும் நடுவிலுள்ள மிலைமின் 
கவர்ச்சியைக் குறைக்கிறது. இதனால் ஆர்பிட்டின் சுய உருவம் 
கிலைத்திருக்கிறது. அப்பொழுது தன் இயற்கையான மின் வலுப் 

பரணைப்புத் தன்மையை .. நிலைநிறுத்திக்கொள்ள பெரில்லியம் 

குளோரைடால் முடிகிறது. இதனால் அது மின்கடத்தியாகிவிடு 
இற_து. mot ட | 

நேர்மின் .அயனியின் .மின்்சுமை ௮தஇக எண்ணுள்ளதாக 

இருப்பின், அதன் உருவமும் பெரியதாக இருந்தால்தான் மின் 
வலுப் பிணைப்பைச் சமவலுப் பிணைப்பாக மாருமல் தடுக்கலாம். 

பேரியம் அயனிநிலையுள்ள தாகவும், பேரியம் குளோரைடு அயனிச் 
சேர்மமாகவும் உள்ளதற்கு இதுவே காரணமாகும். பெரில்லியம் 
குளோரைடு உருகய நிலையிலும் சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மமாக 

உள்ளதற்குக் காரணம் பெரில்லியம் அயனி சிறியதாக 
இருப்பதாகும்£ | 

அடுத்து, றஹைறட்ரஜன் நிலைமையைக் கவனிப்போம். 
ஹைட்ரஜன் அயனி ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. சேர்மத்தில் 
உள்ள நேர்மின் அயனியாகும். இது மிகச் சிறியது. ஆகையால், 

ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஒரு சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மமாகும். 

௮.துஓர் அரிதில் மின்கடத்தி, குறைந்த கொதிநிலையும் உருகு 
நிலையும் உடையது. ஹைட்ரஜன் குளோரைடு சேர்மத்தை 

நீரில் கரைத்தால் ௮க். கரைசல் ஓர் எளிதில் மின்ஈடத்தஇயாகி 

விடுகிறது.  சமவலுப் பிணைப்பு, மின்வலுப் பிணைப்பாக. மாறி 
_ விட்டது. இதற்கு இரு காரணங்கள் உண்டு. ஓன்று, நீரானது 

மின்கடத்தாப். பொருள். மாறிலி. அதிகமுள்ள திரவமாகும். 

இது ஸைட்ரஜனுக்கும் குளோரினுக்கும் இடையேயுள்ள 
நிலைமின் கவர்ச்சியைக் குறைத்து மின்வலுப் பிணப்பைச் ௪ம 
வலுப் பிணைப்பாக மாருமல். த.டுக்கிமது. மற்றொன்று



122 , அறிமுறை வேதியியல்: 

ஆக்சோனியம் அயனி தோன்றுவதாகும். ஹைட்ரஜன் அயனி ' 

எலெக்ட்ரான் அற்ற அயனியாகும். அது மிகச் சிறிய அயனி.. 

இக் காரணங்களால் அதை மற்ற மூலக்கூறுகள் ஈர்க்கின்றன... 

ஆகவே, ஹைட்ரஜன். குளோரைடை நீரில் - கரைத்தால்... 

அதிலுள்ள ஹைறட்ரஜன் அயனியை நீரின் மூலக்கூறுகள் 

இழுத்_து, ௮.து ஆக்சோனியம் அயனியாக மாறிவிடுகிறது. இம் 

மாற்றமும் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கரைசலின் அயனி: 

யாக்கலை அதிகரிக்கிறது. 

H,O + HCl —> H,O* + Cl” 

-குறிப்பு; ஹைட்ரஜன் அணு சில சமயங்களில் எதிர்மின் 

அயனியாகவும் மாற்றமடைவதுண்டு. உருகுகிலையிலுள்ள 

லித்தியம் ஹைட்ரைடை மின்னால் பகுத்தால் 14: எதிர்மின் 

அயனியாக மாறி நேர்மின்முனையில் வெளியாகிறது. 

சமவலுப் பீணைப்புச் கழ்நிலையிலிருந்தூ. அயனிப் பிணைப்புக்கு. 
int gic (Transition from Covalent to Ionic Bond) 

அயனிப் பிணைப்பானது எதிர்மின் தன்மையில் (18160170-- 
ற6281446 ற2ர்மா6) அதிக வேறுபாடுள்ள தனிமங்களின் பிணைப் 

பால் ஏற்படும் சேர்மங்களில் அதிகமாகக் காணப்படுகிற.து.. 

Qe SOLO BOG oo LW) எதிர்மின் தன்மையில் வேறுபாடு 

அதிகம் இல்லாவிடில் ௮வை சேரும்போது சமவலுப் பிணைப்புத் 

தோன்றுகிறது, இருப்பினும், ௮ச் சமவலுப் பிணைப்பிலும். . 
அயனிப் பிணைப்பின் தன்மை தோன்றாமல் இருப்பதில்லை. 

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில். உள்ள இரண்டு அணுக்களும் ஓரே 

தன்மையவை; சமவலுப் பிணைப்பாலானவை. ௮ப் பிணை ப்பி' 

வும் 2% அயனித் தன்மை உள்ளது; இது உடனிசைவு: 
(Resonance) அமைப்பால் வந்ததாகும். இம்மாதிரியே மற்றச் 
சமவலுப் பிணைப்பிலும் அயனிப் பிணைப்புத் தன்மை ஊடுருவி 

யிருக்கிறது. 

சமவலுப் பிணைப்பில் அயனிப் பிணைப்பின். தன்மை. 
அதிகமாகப் பிர திபலித்தால் அந்தப் பிணைப்பை மூனை வுகொள் 

பிணைப்பு (Polar linkage) crear pit, அயனிப் பிணைப்பின் 

தன்மை மிகக் குறைவாகச் காணப்படும் சமவலுப் பிணைப்பை: 

முனைவு கொள்ளாப். பிணைப்பு (Non-polar linkage) | ores றும் 

கூறுவது:வமக்கம். முனைவு கொள் பிணைப்பில் பங்கீடு செய்யப் 

. பம்ட எலெக்ட்ரான் இரட்டை சரிவரப் பங்கீடு செய்யப்பட. 

வில்லை. .முனைகொள்ளாப் பிணைப்பில் இரண்டு அணுக்களையும்: 

பிணைக்கும் எலெக்ட்ரான் இரட்டை சற்றேறக்குறையச் சரியாக 

அவ்விரண்டு அணுக்கக£ாயும் பங்கீடு செய்துகொண்டிருக் 

இன்றது எனத் தெரிகிறது. பிணைப்பின் முனைவு (லார்டு of -
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bonds) இரு. முனைத் திருப்புதிறனால் (110016 moment), 

அளக்கப்படுகிறது. ஒரு சேர்மத்தின் இருமுனைத் திருப்புதிறன் 
பூஜ்யமாக இருப்பின், பெரும்பாலும். ௮து சமவலுப். 
பிணைப்பையே பெற்றிருக்கிறது என்று கொள்ளவேண்டும். 

H,, F,, Cl Br,, I, HI HBr HC] HF 

இருமுனைத் திருப்புதிறன் 0 0-4 0:8 1:0 1-9: 
np (x 10%*) 

Oa saoioo சேர்ந்திருக்கும் உப்பீனியின் எதிர்மின் 
தன்மை அதிகமாக அதிகமாகச் சேர்மத்தின் இருமுனைத். 
திருப்புதிறனும் . அதிகமாகிறது. 1401-ல் உள்ள : பிணைப்பில்: 
அயனித் தன்மை 179 என்றும், 111௩ல் 77% என்றும், 197-ல் 
5% என்றும் (எல். பாலிங், 7940), நாஃல் 48% என்றும். 
கணக்கிட்டுள்ளார்கள். 

ஃபுளோரின் அல்லது ஆக்கிஐன், ' உலோகங்கஞடன் 
சேர்ந்து சேர்மங்களைச் கொடுக்கும்போது, ௮ச் சேர்மங்களில்: 
அயனிப் பிணைப்பே பெபரும்பாலும் காணப்படுூிறது... 
உதாரணமாக, சிலிகன். ஃபுஷரைடில் அயனிப் பிணைப்புப் 
பெரும்பாலும் உள்ளது. சிலிகனின் மற்றச் சேர்மங்களெல்லாம். 

சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்களே. அதுபோலவே . போரன் 
ஃபுஷரைடைக் தவிர மற்ற போரன் சேர்மங்களும், பெரிலியம் 
ஃபுஞுரைடு, பெரில்லியம் ஆக்சைடு தவிர மற்ற பெரிலியம் 
சேர்மங்களும் சமவலுப் பிணைப்புள்ள சேர்மங்களேயாகும்... 
லித்தியம் சேர்மங்களைத் தவிர மற்றக் கார உலோகங்களின் 
சேர்மங்கள் யாவும் அயனிப் பிணைப்பால் ஆனவையே. | 

..அயனிப் பிணைப்பிலிரும்து சமவலுப் பிணைப்பாக மாறும் 
சூழ்கிலையை ஃபஜான் கொள்கையின் இழ்ப் பார்க்க. 

உலோகப் Wari (Metallic Bond ) 

உலோகங்கள் நல்ல மின்கடத்திகளாகவும் நல்ல வெப்பக். 
கடத்திகளாகவும் இருக்கின்றன. பளபளப்புள்ளவை; கம்பியாக. 
நீட்டக்கூடியவை; தகடாகவும் அடிக்கக்கூடியவை. குறிப்பிட்ட 
வெப்பநிலைக்குமேல் சில உலோகங்கள் எலெக்ட்ரான் களை வெளி 
விடுகின் றன. %-கதிர்ப் பகுப்பாய்வின்படி, உலோக அணுக்கள், 
முகப்பு மையக் சன சதுரப் (1£4௦6-௦61176ம் cube) படிகத்திலும், 
GurGer enous (Body-centred) கனசதுரப் படிகத்திலும்,. 
நெருக்கி அடைக்கப்பட்ட அறுகோணப். படிகத்.திலும் 
படிந்திருக்கக் காணப்படுகின்றன... பொருள் மையக் சனச துரம்:
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படிகத்தில் ஓர் அணுவைச் சற்றி எட்டு ௮ணுக்கள் உள்ளன; 
மற்ற இரு படிகங்களிலும் ஐர் ௮ணுவைச் சுற்றிப் பன்னிரண்டு 
அணுக்கள் இருக்கின்றன. அணுக்களுக் கிடையில் உள்ள 
கவர்ச்சி விசை, வாண்டர் வால் கவர்ச்சி விசையைவிட 
வலுவானது. சமவலுப் பிணைப்புக்கு வேண்டிய எலெக்ட்ரான் 
களின் எண்ணிக்கை, உலோக அணுக்களில் உள்ள இணைதிறன் 
எலெஃட்ரான்க௧ளைவிட அதிகம். ஆடை கையால், சமவலுப் 
பிணைப்பும் உலோகங்களில் இருக்கழுடியாது. இக்காரணங் 
களின் அடிப்படையில் உலோகங்களின் குணங்களை விவரிக்க 
உலோகப் பிணைப்பு என்ற புது வகையான பிணைப்பு 
இருக்கவேண்டுமெனக் கருதப்படுகிறது. இப் பிணைப்புக்கு 
மின் வலுப் பிணைப்பின் தன்மையம் சமவலுப் பிணைப்பின் 
தன்மையும் 'உண்டு. எல். பாலிங் என்ற விஞ்ஞானியும் : அலை 
இயக்கவியலும் இத் தனித்தன்மையான பிணைப்பினை உறுதிப் 
LOS Gu or ar on. 

சார உலோகங்களும் காரமண் உலோகங்களும் நீர்ம 
அமோனியாவில் கரைந்து எளிதில் மின்கடத்தும் கரைசலைத் 
தருகின்றன. இதிலிருந்து, உலோகங்களில் தனி எலெக்ட் 
ரான்௧உள் உள என்பது தெளிவாகிறது. வேகமாக டும் 
எலெக்ட்ரான்களால்தான் உட்கவர் ஓளியாற்றலைக் கதிர்வீசலால் 
வெளியிட முடியும். பி. டிரூட் (1900) என்பவர், உலோகங்களின் 
இடையிலுள்ள எலெக்ட்ரான்கள், வாயுக்களின் இயக்கப் 

ய்ண்புக் கொள்கையின்படி. (Kinetic theory of gases), apueé 
கூறுகள் .. அங்குமிங்கும் ஓடுவதுபோல ஓடுகின்றன என்று 

“விவரிக்கிறார். உலோகத்தில் உலோக நேர்மின். அயனிகள் 
எலெக்ட்ரான்களில் அமிழ்ந்து இடைக்கின்றன என்று 
வைத்துக்கொள்ளலாம். உலோகப். . படிக அமைப்பில் ஒர் 
எலெக்ட்ரான் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட உலோக அயனியைப் 
பரணை து துக்கொண்டிருக்கும். இரந்த எலெக்ட்ரான்கள் யாவும் 
தரே. ஆற்றல் நிலையில் இல்லை; பல்வேறு ஆற்றல் படியில் 
இருக்கின்றன. இதுவே குவான்டம் இயக்கவியலின் விளக்கம், 

பாலிங் என்ற விஞ்ஞானியின் விளக்கத்தின்படி, உலோகங் 
களின் அணுக்கள் ஓர் எலெக்ட்ரான் பிணைப்புகளாலும் 
இரண்டு எலெக்ட்ரான் பிணைப்புகளாலும் பிணைக்கப்பட்டிருக் 
கின்றன. இவைகள் அனேக ஆற்றல் மட்டங்களில் உடனிசைவு 
(௩685004106) . புரிகின்றன, பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கையும் 
மரறுபாடு . அடையக்கூடியது. உலோகத்தின் உருவத்தை 
மரற்றினாலும். பிணைப்பின் வலிமை குன்றாது. பாலிங்கின் 

ச்



வேதிப் பிணைப்பு டடம 

கூற்றை வைத்துக்கொண்டு உலோகத்தின் படிக அமைப்பினை 
யும், ஓர் அணுவைச் சுற்றிஏன் எட்டு அணுக்களும் பன்னிரண்டு 
அணுக்களும் இருக்க வேண்டும் என்பதனையும் விளக்கலாம். 
உலோகங்களில் அணுக்களுக்கு இடையேயுள்ள அரத் இன் 
அளவும் பாலிங் கொள்கையை ஓத்தே இருக்கிற து. 

மேலே விவரிக்கப்பட்ட இரண்டு கொள்கையின்படி, . 
உலோகப் பிணைப்பு என்பது, இயக்கமுறு (௦11௦) எலெக்ட்ரான் 
சளாலான து. இவ் எலெஃட்ரான்௧களே உலோகப் படி கங்களுக்கு . 
நிலைத்தன்மையும், மின், வெப்பக் கடத்தல் தன்மையும், பள 
பளப்பு போன்ற உலோகக் தன்மையும் கொடுக்கின் றன. 

பட்டைக் கொள்கை (18ம் Theory) 

சுயேச்சையான எலெஃட்ரான்களும், கேர்மின் அயனியைச் : 
சேர்ந்த உலோகப் பிணைப்பிலுள்ள இயக்கமுறு எலெக்ட்ரான் 
களம் உலோகங்களின் . மின்கடத்து திறனுக்கும், வெப்பக். 
கடத்து திறனுக்கும். மற்ற உலோகத் தன்மைகளுக்கும் 
காரணமாகும். நவீனக் கொள்கையான பட்டைக் கொள்கையின் 
படி. அரிதில் கடத்திகளின் (1180181015) பண்புககயும் குறை 
&L_sMaofior (semiconductors) பண்புகளையும் விளக்கலாம். 

அணுவாக இருக்கும்பொழுது உட்கருவைச் சுற்றி வெளி 
எலெக்ட்ரான்கள். குறிப்பிட்ட கூடுகளில் இருக்கின்றன. 
ஓவ்வொரு கூட்டிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் உண்டு. உலோக. 
அணுக்கள் படிகத்தின் அமைப்பில் இருக்கும்போது எலெக்ட் 
ராரன்களின் ஆற்றல் மட்டம்'சரிவரக் குறிப்பிட முடியாத நிலையில் 
இருக்கிறது. கூடு அமைப்பிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் 
குறிப்பிட்ட நேர் த் தவணையில் மாறுபாடடைகிறது. ஆகையால், 
குறிப்பிட்ட ஆற்றல் மட்டத் திற்குப் (Energy: level) பதிலாகக் 
குறிப்பிட்ட அற்றல் பட்டையைப் (மாரஜு. மாம) புகுத்த. 
வேண்டியிருக்கிறது. ஓர் ஆற்றல் பட்டைக்கும் அடுத்துள்ள 
ஆற்றல் ரகர வ இடையே பூஜ்ய ஆற்றலுள்ள நிலையுண்டு. 

உலோகப் படிகத்தில் 8ம் ஆற்றல் பட்டைகளில் பெரும் 
பாலான எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன. அப் பட்டை நிரம்பி. 
யுள்ளது. ௮இக ஆற்றலுள்ள மேல்பட்டையில் குறைந்த அளவு 
சுயேச்சை எலெக்ட்ரான்களே இருக்கும். மின் உந்்துவிசையை- 
(6.1.7, உலோக நுனியில் செலுத்தினால், கம் ஆற்றல் பட்டை 
யிலுள்ள. எலெஃட்ரான்கள். நிரம்பியிருப்பதரல் அவை நகர
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முடியாது... ஆனால், மேல் ஆற்றல் பட்டையிலுள்ள குறைந்த 

எண்ணிக்கையுள்ள எலெக்ட்ரான்௧கள் ௮ப் பட்டையிலேயுள்ள 

மேல் மட்டத்திற்கு எடுத் துச்செல்லப்படுகின் றன. இங்கிலையில் 

இவ் வெலெக்ட்ரான்கள் எளிதில் -ஓர் .-அணுவிலிருந்து மற்ற 

அணுவிற்குச் சென்று மின்கடத்தல் பண்பைக் காட்டுகின்றன. 

மேல் எலெக்ட்ரான் ஆற்றல் பட்டையும் முழுவதுமாக 

நிரப்பப்பட்டிருந்தால் மேல்பட்டையிலுள்ள எலெக்ட்ரான் ௧ஞஷம் 

அதனுள்ளேயே வேறு ஆற்றல் மட்டத்திற்கு: ஈகர முடியாது. 

அம்மாதிரித் தனிமங்களை அரிதில் கடத்தி என் கிறோம். 

உ.தாரணம் கார்பன், சிலிகன்; பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர். முதலியன. 

அரிதில் கடத்தியை எளிதில் (மின்) கடத்தியாக மாற்ற 

வேண்டுமானால், மேல்மட்டத்திலுள்ள ஆற்றல் பட்டையிலிருந் து 

-ஐர்  எலெக்ட்ரானை நீக்க, அதற்குமேல் ஆற்றலையுடைய 

பட்டையில் விட்டுவிட்டால் போதுமானது. ஏனெனில், புதிதாக 

-விட்ப்பட்ட பட்டையில் அநேக ஆற்றல் மட்டங்கள் காலீயாக 

"இருக்கின் மன- எலெக்ட்ரான் சுல்பமாக ௩நரலாம். இம்மாதிரி 

எலெக்ட்ரானை நீக்குவது கடினம். ஆனால், ஓளி மின்கடத்தி 

.gerrat (Photoconductors) செலினியம், ஜெர்மேனியம் போன்ற 

உலோகங்களில் இம்மாதிரி எலெக்ட்ரான் மாற்றத்தை ஒளி | 

ஃபோரட்டானும், (%௦0௦ஐ), புறவூதா ஒளிக்கதிர் &ஃபோட்டானும் ' 

(கொடுக்கின்றன. . ~ பன வ 

. .குழை-மின்கடத்திகள் :(884-00ந00௦1078). என்பவை 

அரிதில் மின்கடத்இகளிலிருந்து - உருவானவை. .. அவைகள் 

'குஸ்ற-மின்கடத்திகளாகச் செயற்கை முறையில்: செயல்படுத்தப் 

படுகின்றன. தற்பொழுது டி.ரான்ஸிஸ்டர்களில் இவைகளைப் 

பெரிதும் பயன்படுத்துகிறார்கள். அரிதில் கடத்தியில்.. மிகச் 

சிறிய அளவில் வேறொரு தனிமம் சேருவதால் குழை-மின் 

. கடத்தி உடைக்கப் 'பெறுகிறது. உதாரணமாக, ஜெர்மேனி 
யத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அது: மிகவும் தூய்மையான 

.திலையில் ஒர் அரிதில் மின்கடத்தி. படிக அமைப்பில் வைரத்தை 

ஒத்தது. ஒவ்வோர் அணுவைச் சுற்றிலும் ஈரன்கு அணுக்கள் 
"இருக்கும். ஒவ்வோர் அணுவின் வெளிக்கூட்டிலுள்ள 

‘(outermost shell) நான்கு எலெக்ட்ரான்களும் சமவலுப் பிணைப் 

புக்குப் 'பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கன் றன. ஜெர்மேனியத் துடன் | 
மிகச் சிறிய அளவு ஆர்சனிக் தனிமத்தைச் 'சேர்த்து உருக்கிப் 

பீ.றகு குளிர “வைத்துப் படி.கமாக்கினால், ஆர்சனிக் அணுவுடன் 

சேர்ந்து. ஜெர்மேனியமும் படிகமாகும். ' ஜெர்மேனியத்தின்



Ba Bur பிணைப்பு: .. hi he? 

புறக்கூட்டமைப்பில். (808௦6 18106). ஆர்சனிக் அணுவும் பங்கு 

'கொள்ளும். ஆர்சனிக் அணுவின் வெளி இணைதிறன் கூட்டில் 

ஐந்து எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின் றன: இவைகளின் நான்கும், 

இஜெர்மேனிய அணுவின் புறக்கூட்டி லுள்ள நான்கும், இணை இறன் 
எலெக்ட்ரான்களும். சேர்ந். து சமவலுப் பிணைப்பைக் தொடுத்து, 

'இரண்டு அணுக்களும் படிகத்தினுள்  சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். 
விடப்பட்ட ஆர்சனிக்கின்.. ஐந்தாவது. எலெக்ட்ரான். உயர்ந்த 
ஆற்றல் மட்டத்திற்குச் சென்று சற்றுச் சுதந் திரமாக நகருகிறது. 
இதனால். ஜெர்மேனியம் ஒரு குறைகடத்தியாக மாறுகிறது. 
ஏலெக்ட்ரான் ஓர் எதிர்மின் துகளான தால் இம். மின்சடத்தியை | 
-மாதிரி s3sYpses Ge 0S FH (n = negative) (a-type impurity 
~semi-conductor) crarut. ஆர்சனிக்குக்குப் பதிலாக ஜெர்மேனியத் 
துடன் காலியம் என்ற தனிமத்தைப் பயன் படுத்தினால். ற-மா திரி 
HYEGE  GODSL.5H (p-type impurity அண்டப் 
அஇடைக்கிறது. ற-என்பது நேர்மின் (௦1ம்16) . -அயணித் 
தன்மையைக் காட்டுகிறது. இதில் மின்கடத்தல் , நேர்மின் 
es தன்மையால், அதாவது, எலெக்ட்ரான் குறைவால் 
கடைபெறுகறது., காலியத்தில் மூன்று எலெக்ட்ரான்்௧ளே 
உண்டு... அனால், காலியான . எகெட்ரான் ஆர்பிட்டல். உள்ளது. 
பபடிகத்தில் ஜெர்மேனியம் ௮அணுவுடன் காலியம். அணு சேரும் 
போது மூன்று ஜெர்மேனியம் புறவெளி எலெஃட்ரானும் மூன்று 
காலியம் எலெக்ட்ரானும். சேர்நீது சமவலுப் பிணைப்புகலாத் 
தருகின்றன. காலியான காலியத்தின் ஆர்பிட்டலுக்கு . ஜெர் 
மேனிய அணுவில் விட்டுவிடப்பட்ட ஒரு தனி எலெக்ட்ரான் 

நகருகிறது... இதனால் நேர்மின் ஜெர்மேனியம் அயனி தோன்று 
இறது. இந்த எலெக்ட்ரான் குறையைத். தீர்க்க) வேறோர் 
இடத்திலிருச்து எலெக்ட்ரான்; . ஜெர்மேனியம் அயனிக்குத் 
தாவுகிறது. இதில்: மின்னோட்டம் | நேர்மின் Aina 

F DUDED Be 

குதல் 'சமவலுப் பிணைப்பு. அல்லது ஆயச்சமவனுப் பிணைப்பு 
_ (Coordinate Covaleney or Dative Bond) 

சாதாரணக் சமவலுப் பிணைப்பில் பங்குகொள்ளும் இரண்டு 
அணுக்களில், ஓவ்வோர்.. அணுவும் ஐர் . எலெக்ட்ரானைப் 
.பிணைப்புக்கு வேண்டிய எலெக்ட்ரான் இரட்டைக்கு வழங்கு 
கிறது. ஹைட்ரஜன் குளோரைடை எடுத்துக்கொண்டால், 
ஹைட்ரஜன் ௮ணு ஐர் எலெக்ட்ரானையும், குளோரின் அணு 
ஓர் எலெக்ட்ரானையும் பிணைக்கும் எலெக்ட்ரான்-இரட்டைக்குக் 
-கொடுக்கின் மன. சில பீணைப்புகளில். பிணைப்புக்கு வேண்டிய
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இரண்டு எலெக்ட்ரான்களையும் ஓர் ௮ ணுவே கொடுக்கும். அந்த. 

அணுவை வழங்கி (4௦08) என்று. அமைப்பது வழக்கம். 

மற்றோர் அணு பிணைக்கப்பட்டிருக தாலும் தனது எலெக்ட் 

. ரரனைப் பிணைப்புக்கு உட்படுத் துவ தில்லை; அருகில் இருப்பதோடு: 

சரி. இந்த அணுவை ஏற்பி (&௦௦8ற401) என்று கூறுவது 

வழக்கம். இவ்வகைப் பிணைப்புக்கு ஈதல் அல்லது ஆயச்சம 

வலுப் பிணைப்பு (௦0௦8140816. or dative bond) எனப்பெயர். 

இவ்விரட்டை எலெக்ட்ரானைத் “தனி Qs’ (lone pair) 

crs aH ger@. Qu Guriinus GMpepeos (Semi- ் 

௦1௨) பிணைப்பு என்றும் கூறுவதுண்டு. வழங்கியும் ஏற்பியும் 

"தனித்து நிலைத்திருக்கும் தன்மையுடையனவாக இருந்தும் 

(போரான். ஹைட்ரைடும் அ௮மோனியாவும்) இரண்டும் 

சேர்ந் து சேர்மத்தை ஏற்படுத் துகின் றன . இந்தக் குறைமுனைப் 

பிணைப்பு மிகவும் வலுவானதன்று, சுலபமாகப் பழைய இரு 

தனி சேர்மமாகப் பிரியக்கூடியது. இம்மாதிரியான குமைமுனைப் 

பிணைப்பை  ஆயச் சமவலுப்பிணைப்பு என்று தனித்துக் 

கூறுவதுண்டு; மற்றவைகளைக் குறைமுனைப் பிணைப்புகள் என்று 

குறிப்பிடுவதும் வழக்கம். இரண்டும் தனித்து இயங்க 

முடியாத நிலையிலுள்ள தொகு இகளுக்கிடையில் பிணைப்பு 

ஏற்படின், அந்தக் குறைமுனைப் பிணைப்புச் சாதாரணப் 

பிணைப்பைப் போல் வலிவுள்ளதாக இருக்கும்; சமவலுப் 

பிணைப்பைப் போலவே இருக்கும். ஆனால், இருமுனைத். 

இருப்புதிறன் கணிசமாக உடையதாக இருக்கும். 

சூறை முனைவுப் பிணைப்பு ($6மம்ற௦127 link) 

Ligh ster (tertiary ஊாம்2) ஆக்சிஜன்: அணுவுடன் 

குறைமுனைவுப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்படுகிறது. ஆக்சிஜன் 

அணுவைச் சுற்றி ஆறு எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கின் றன. அது. 

எட்டு . எலெக்ட்ரான் நிலைத் தன்மையைப் பெற இரண்டு 

எலெக்ட்ரானை ஏற்கத் தயாராக இருக்கிறது. டர்டியரி அமீனில் 

தனி இரட்டை எலெக்ட்ரான் இருக்கிற து. ஆகையால், அமீன்: 

ஓர் எலெக்ட்ரான் வ.ழங்கியாகவிடுகிற.து. 
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அம்புக்குறி குறைமுனைவுப் பிணப்பைக் குறிக்கிறது, 

ஸ்டீரியோ வேதியியலில், குறைமுனைவுப் பிணைப்பு, ஒற்றைப் 

பிணைப்புக்கு ஒத்த பண்பைக் கொடுக்கிறது. 

குறிப்பு: அமோனியா (0414,) ஆக்சிஜன் அணுவுடன் 
சேர்வதில்லை. ஏனென்றால், அமோனியாவிலுள்ள ஹைட்ரஜன் 

அணு  எலெக்ட்ரானைத் தன்னிடத்தே ஈர்க்கவல்ல_து? 

ஆகையால், நைட்ரஜனில் உள்ள தனி இரட்டை வேறு 

அணுவுடன் சே ரமுடிவ தில்லை. அமோனியாவிலுள்ள 

ஹைட்ரஜன் ௮ணுவை ஆல்க்கைல் தொகுதியால் பதிலீடு 

செய்தால், ஆல்க்கைல் தொகுதிகள் எலெக்ட்ரானை வெறுத்துத் 

தள்ளும் தன்மை உடையவையாகன்் றன. ஆகையால், தனி 

இரட்டை எலெக்ட்ரான் சுலபமாக. மற்ற அ௮ணுக்களுடன் 

சேரமுடிகிற_து. 

நைட்ரோ சேர்மங்கள் குறைமுனைவுச் சேர்மங்களேயாகும். 

இங்கு நைட்ரஐனுக்கும் ஆக்கிஐனுக்குமிடையில் குறைமுனை வுப் 

பிணைப்பு உள்ளது. 

ப, % ௦ 
ட x oo | | 

RN O: AVS! R~N——>O 

- பர்குளோரிக் அமிலம் (11010,), சல்ஃபூரிக் அமிலம் (8,80), _ 
பாஸ்ஃபாரிக் அமிலம் 710.) முதலியவைகளிலும் இம்மா திரிக் 

குறைமுனைவுப் பிணைப்புகள் உள்ளன. 
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HCf04 H2S04 | H3P04 

GO றமுனைவுச் சேர்மங்கள் யாவும் எளிதில் ஆவியாக முடியா 

குவை. நைட்ரோ பென்சீனின் கொதிநிலை 20660; குளோரோ 

பென்சினின் கொதிரிலை 182°C. நைட்ரோ பென்சீனில். குறை 

முனைவுப் பிணைப்பு இருப்பதால்தான் அது அதிகக் கொதிகிலை 

உடையதாக உள்ளது. டிரைமீதைல் ௮மீன் ஆக்ஸைடு 

[(CH,),N—>O] திடப்பொருளாகவும், உருகுகிலை. 780₹0 

9
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கொண்டதாகவும் உள்ளது. ஏனென்றால், அது ஒரு குறை 
மூனைவுச் சேர்மம். அதனுடைய ஐசோமரான ,8-மீதைல் ஹைட் 
ராக்சில் ௮மீன் ஈதைல் #57 CH, NH-0-C6,H, , கொதிரிலை 68°C 

உள்ள நீர்மமாகவே உள்ளது. 

ஆயச் சமவலுப் பிணைப்பு (0001410816 ோ8]20 11010). 

எட்டு எலெஃட்ரான்்௧௯ள வெளியில் கொண்ட மூலக்கூறு 
நிலையானது என்று வழக்கத்தில் இருந்தும், போரான் சேர்மங் 
களின். வெளி எலெக்ட்ரான்௧ளின் எண்ணிக்கை அறுதான். 
எளிதில் இரண்டு எலெக்ட்ரானைப் பெற்று மூலக்கூறுச் சேர்ம 
மாக ஆஃூவிடுகிறது. போரான் டிரை. மீதைல் தனித்தியங்கும் 
சேர்மம்; அமோனியாவும் தனித்தியங்கும் சேர்மம். இரண்டும் 
சேர்ந். து ஆயச் சமவலுப் பிணைப்புள்ள மூலக்கூறுச் சேர்மத்தைக் 
கொடுக்கின்றன. இம்மாதிரியே போரான் டிரை குளோரைடு, 
பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்கிறது. அலுமினியம் 
குளோரைடு ஆன்டிமோனி குளோரைடுடன் சேர்ந்து ஆயப் 
ப9ணைப்புச் சேர்மத்தைக் கொடுக்கிறது. 

Me,B + : NH, —-> Me,B <— NH, 

C1,B-+:PCl, —> CB <— PCI, 

CI,Al -+ : SbCl, —> C1,Al <— SbCl, 

Ahéeni® sr oiluG gicrot (Grignard reagent) Quéo?P Aud 
மீதைல் . ஐசோடைடுக்கும் . ஈதருக்குமுள்ள பிணைப்பு 

ஆயச்சமவலுப் பிணைப்பாகும். ஈதரிலுள்ள. ஆக்சிஜன், தனி 

இரட்டை எலெக்ட்ரான்களை வழங்குகிறது. 

“CoHs : 607 15) oO 

oie 2 அகழி ப ப 
Mg Mg 

5: ந ; Ps 
(C2 Hs) (62115) 20 

Bniknsagi பிறகு மெக்னீசிய 'அணுவைச் சுற்றி எட்டு 

எலெக்ட்ரான்.கள் உள.
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இரட்டை ஹாலைடுகள் (Double Hollides) | 

"இதில் நிலைத்தன்மையுள்ள மூலக்கூறும் நிலைத்தன்மை 

யுள்ள அயனியும் சேர்ந்து ஆயப் பிணைப்பைக் கொடுக்கின் றன. 

போரான் டிரைஃபுஞரைடு சேர்மம் ஃபுளோரின் அயனியுடன் 

சேரும்போது - போரோஃபுஷரைடு அயனியைகத் தருகிறது. 

இதில் ஃபுஷரின் அயனி தன் வெளிப்புற எலெக்ட்ரானின் 

pt எலெக்ட்ரான். இரட்டையை போரானுக்கு வ)மங்குகிற.து. 

போரான் ௮ணு அதை ஏற்கிறது. 

த அச 3 tF: 

oF: B ட 2-4 IE: BiF: அல்லது F,B<[FJ sep[BF.) 

Ame இ 1 . 

எதிர்மின் சுமை கடைசியில் போரானுக்கு மாற்றப்படுகிறது 

என்பதை அறியவேண்டும். 

அமோனியம் அயனி (Ammonium Ion) 

.... அமோனியாவிலுள்ள. நைட்ரஜன் அணுவின் தனி 
எலெக்ட்ரான் இரட்டையை, ஹைட்ரஜன் அயனிக்கு 
வ/மங்குதறது. ஹைட்ரஜன் அயணி இரட்டையை ஏர்கிறது. 

* 
ட்டு 

LL. + = HiN: +H ey H,N—={H]} அல்லது [NH4}* 

ப். ப | 

ப நிலையான அமோனியம் அயனியின் கேர்மின்சுமை, நைட்ரஜன் 

அணுவின்மேல் உள்ளது; ஹைட்ரஜன் அணுவின்மேல் 

அன்று என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். 

- வர்னரின் அணைவுச் சேர்மங்கள் (Werner’s Complexes) 

இச் சேர்மங்களில்: மின்வலுப் பிணைப்பும் உண்டு; ஆயப் 
பிணைப்பும் உண்டு. நடு உலோக அணுவுடன் எத்தனை சமவலுப் 

பிணைப்புகளை ஏற்படுத்த முடியுமோ Hes எண்ணானது 
ஆய எண் (0001011100 பபான) என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

ம்மா), 70) என்ற அணைவுச் சேர்மத்தை எடுத்துக் 
கொள்வோம். பிளாட்டினத்தின் ஆய எண் நான்கு; அதனுடைய
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முக்கிய. இணைதிறன் இரண்டு. பிளாட்டினம் அமோனியம் ஒரு 

நேர்மின் அயனி [1% (111,) ,** ஆகும். இந்த அயனியில் நான்கு 

அமோனியா கூலக்கூறுகள் உலோக அ௮ணுவான பிளாட்டினம் 

அணுவுடன் சேர்ந்திருக்கின் றன. ஓவ்வோர் அமோனியா மூலக் 

-கூறிலுமுள்ள. நைட்ரஜனுக்கு ஒரு தனி இரட்டை. . எலலைக்ட் 

ரான் உண்டு. இந்த கான்கு தனி இரட்டைகளும் பிளாட்டினம் 

அயனிக்கு வழங்கப்படுகின் றன. பிளாட்டினம் அயனி ஏற்பியாக 

இருக்கிறது. அணைவுப் பிளாட்டினம் அமோனியம். அயனியின் 

. நேர் மின்சுமை இரண்டாகவே உள்ளது. இந்த அணுவிலுள்ள 

பிளாட்டினத்திற்கு எலெக்ட்ரான்கள் வெளியிலிருக்.து மாற்றப் 

படவுமில்லை. அதனிடமிருட்து .எலெக்ட்ரான்௧ள் நீக்கப் 

படவுமில்லை. அதனால் தான் பிளாட்டினம் அயனியின் மின் சுமை 

மாறாமலிருக்கிறது. ௮.து இரு குளோரின் எதிர்மின் அயனியுடன் 

மின்வலுப் பிணைப்பால். சேர்ந்து வர்னர் சேர்மமான 

- பிளாட்டினம் அமோனியம் குளோரைடைக் [24 (117,) 0, 

கொடுக்கிறது. 

படை... மறி. 
soe = 
Pt act 
fe 

[ல் NH3 

உலோகக் கார்பனைல்கள் 

- உலோகக் . கார்பனைல்கள் : ஆயச் சேர்ம வகையைச் 
சேர்ந்தவை. கார்பன் . மானாக்சைடின் உள்ளமைப்பு கீழ்க் 

கண்டவாறு உள்ளது. 

௦ அல்லது:0:1:02 

| கார்பன் மானாக்சைடும் உலோகமும் சேர்ச் து கார்போனைல் 
சேர்மங்கள் உண்டாகின் றன. உதாரணமாக, நிக்கல் சார்பனல் 
வ ர இரும்புக் கார்பனைல் 1% (00),, டங்க்ஸ்டன் கார்பனைல் 

உலோகக். கார்பனைல்களில் உலோக is 
= = . = = 4 2 ௫ ் ௩. அற அருகி prey மரீ தவாயுவின் எலெக்ட்ரான். அமைப்பைப் | Gupap Sis
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கிக்கலின் ௮ணு எண் 28. அதாவது, வெளி எலெக்ட்ரான் களின் 

எண்ணிக்கை 28. அருகிலுள்ள மந்தவாயுவானது இரிப்டான் 

(அணு எண் 86) ஆகும். நிக்கல். மேலும் எட்டு எலெக்ட் 

ரானுடன் சேர்ந்தால் கிரிப்டானின் வெளி எலெக்ட்ரான் 

எண்ணிக்கைக்குச் சமமாூவிடும். ஆயப்பிணைப்பில் கார்பன் 

மானாக்சைடின் கார்பன் அணு, தனி. எலெக்ட்ரான் 

இரட்டையை வழங்குகிறது. நான்கு கார்பன் மானாக்சைடு 

மூலக்கூறு சேருவதால், மொத்த எலெக்ட்ரான்களின் சேர்க்கை 

(ஆயப்பிணைப்பால்) எட்டு ஆகும். ' 

| , oC 

Ni Z CO 
K ec~ Tt 

oe 260 ௦0 

இரும்பின் (மொத்த வெளி எலெக்ட்ரான் 86 (௮ ணு எண் 26) 

பத்.து எலெக்ட்ரான்௧ளுடன் சேர்ந்து இரிப்பான் அமைப்பான 

96 எலெக்ட்ரான்க௧களைப் பெறவேண்டும். ஐந்து எலெக்ட்ரான் 

தனி இரட்டைகள் வேண்டும். ஆகையால், ஐந்து கார்பன் 

மானாக்சைடு மூலக்கூறுகஞடன் சேர்ந்து இரும்புக் கார்பணல் 

சேர்மத்தைக் கொடுக்கறது. 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு (Hydrogen Bond) 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஹைட்ரஜன் பாலம் என்றும் 

கூறுவதுண்டு. இதை. முதன்முதலில் கண்டுபிடித்தவர்கள் 

லாட்டிமரும் ரோடன் பாஷும் (1920) ஆவர். இரண்டு வீரிய 

முள்ள எதிர்மின் அணுக்களுக்கு (உ-ம். ஃபுளோரின், ஆக்சிஜன், 

நைட்ரஜன்) இடையில் நேர்மின் தன்மையுள்ள ஹைட்ரஜன் 

அணு இருக்கும்போது அச்சேர்மத்தில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு 

ஏற்படுகிறது. ஹைட்ரஜன் பிணைப்புப் பெரும்பாலும் ஒரு 

மின்வலுப் பிணைப்பு என்றே இப்போது கருதப்படுகிறது. 

ஹைட்ரஜன் ஃபுளஞூரைடிலும் ஹைட்ரஜன் சயனைடிலும் 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உள்ளது. ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின்
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ஆற்றல் சுமார்.5 இிலோ காலரி/மோல் என்று கணக்கிட்டு இருக் 

இருர்கள்.. பக்கத் திலிருக்கும் எதிர்மின் தனிமத்தின் எதிர்மின் 

தன்மை அதிகமாக அதிகமாக ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் 

ஆற்றலும் அதிகமாகிறது. 

சேம. பிணைப்பில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் ஆற்றல் 

6-7 2. காலரி, 00௦ பிணைப்பில் அதன் ஆற்றல் 4:5 கி. காலரி; 

1719-ல் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் ஆற்றல் 1:80 : இ. காலரி.). 

ஓர் அயனி அல்லது சமவ.லுப் பிணைப்பின் ஆற்றல் 100 கி. காலரீ 

என்று கணக்கிட்டிருப்பதால் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் 

வலு மிகக் குறைவானது என்பது தெளிவாகிறது. ஆகையால், 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு சுலபமாக ஏற்படும்; சுலபமாகவும் 

அழிக்கப்படும். : பீனால் உருவாக்கும் ஹைட்ரஜன் 

பிணைப்பு, ஆல்கஹால் உருவாக்கும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை 

விட வலுவானது, %, 18177 அயனியால் ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் 

பிணைப்பு 111 * அயனியால் ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை 

விட வலுவானது. | 

நைட்ரஜனும் குளோரினும் ஒரே எதிர்மின் தன்மை 

யுடையவைகளாக (61201101/62914/113) இருக் தும் நைட்ரஜனால் 

ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வலுவானதாக விருக்கிற.து.' 

குளோரினால் ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வலுவு குன்றிக் 

காணப்படுகிறது, இதிலிருந்து எதிர்மின் தனிமம். உருவில் 

சிறியதாகச் சிறியதாக இருக்சக ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் வலுவும் 

அதிகமாகிறது என்று கொள்ள வேண்டியிருக்இறது. 

ஹைட்ரஜன் ஓர் எதிர்மின் தனிமத்துடன் சேர்ந்திருக்கும் 

போது பிணைப்பு எலெக்ட்ரான்௧ளைத் தன்னை கோக்கி அந்த 

எதிர்மின் தனிம அணு இழுக்கிறது. இதனால் ஹைட்ரஜன் 
அணுவின் மறுமுனை நேர்மின். தன் மையையுடையதாகிறது. 

ஹைட்ரஜனைச் சுற்றி வேறு எலெக்ட்ரான்கள் இல்லாததால் 

இந்தத். தூண்டப்பட்ட நேர்மின். தன்மையை மறைக்கமுடிய 

வில்லை. இதனால், அந்த ஹைட்ரஜன் அணு மற்றோர் எதிர்மின் 

தனிமத்தைத் தன்பால் இழுக்கிறது. ஹைட்ரஜன் அணு மிகச் - 

சிறியதாக இருப்பதால் அதைச் சுற்றி இரு அ௮ணுக்கள்தான் 

இருக்கமுடியும். இதுவே ஹைட்ரஜன் பினைப்புத் தோன்றக் 

காரணமாகும். ப
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(ல மூலக்கூறு இணக்கம் (48505181101 of Molecules) 

நீர்ம நிலையில் நீரின் மூலக்கூறுகள் இணைநீதிருக்கின் றன. 
இணைப்பு (88808/81100) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பாலான_து. 

H H HH H H 

| | od | | 
ந்து, அவவை H—O H—O......... H—O......... H—O 

Q@uy. (dimer) — gptiui. (trimer) 

புள்ளியிட்ட : கோடுகள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பைக் 
காட்டுகின்றன... நீராவி மாத்திரம் ஒருபடி. (1100112) நீர் மூலக் 

'கூறையே பெற்று இருக்கிறது. நீர் மூலக்கூறுகள் இணைக் 

இருப்பதால் மூலக்கூறு எடை அதிகமாகிறது. நீராவியாக்க. 

௮இக வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. நீரை ஒத்த மற்ற 

சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்களுடன் ஓப்பிடுகையில் அதன். 
கொதிநிலையும் உருகுகில்யும் மற்றவைகளைவிட அதிகமாக 

- விருக்கிற து, இதற்கு முக்கிய காரணம் இணைப்பு நிலையேயாகும். 

  

  

குணம் H,O | HCl | NH, | சே, (நு 

Gargbé | 100°C | —85 | —33-5 | —164 | —59-4 

உருகுநிலை ec 1 மு] ரக. பம [பப   
  

பீனாலின்: (C,H,0OH) மூலக்கூறுஎடைடை (உறைகநிலை 
மூறையால்). 1770. அதன் வாய்பாடு எடை 94, நீரில் அது 
இருபடியாகவிருக்கிறது. பென்சாயிக் : அமிலம், மீத்தைல் 
ஆல்கஹால், ஈதைல் ஆல்கஹால், ௮செட்டிக் அமிலம் முதலிய. 

சேர்மங்கள் சாதாரண etic வுடு இணைந்து உள்ளன. 
இவைகள் யாவற்றிலும்--01 தொகுதியிருக்கிற து. இத் 
தொகுதியிலுள்ள ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை 
ஏற்படுத்தி மூலக்கூறுகளஞுள் இணைப்பைக். கொடுக்கிறது. 
இணைந்துள்ள. நீர்மங்கள் மற்ற. இணைந்துள்ள நீர்மங்களில் 
கரைகின்றன; சாதாரண . இணைந்திராத நீர்மங்களில் 
கரைவதில்லை. உதாரணமாக, நீரானது ஈதைல் ஆல்கஹால், 
௮செட்டிக் அமிலம் முதலியவைகளில்  சரையும்; பென்சின்,
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ஈதர் முதலிய தர்மங்களில் கரைவதில்லை, மேலும் இணைந்த 

நீர்மங்களின் : மின்கடத்தாப் பொருள். மாறிலி சாதாரண 

நீர்மங்களைவிட அதிகம்.  இக்காரணத்தினால் நீர் ஓர். அயனி 

யாக்கும் திரவமாக விளங்குகிறது. உதாரணமாக, “பெரிலியம் 

குளோரைடு உருகிய நிலையிலும் அரிதில் மின்கடத்தியாக 

உள்ளது. ஆனால், நீரில் பெரிலீயம் குளோரைடைக் கரைத்துக். 

_ கரைசலாக்கினால் அக்கரைசல் ஓர் எளிதில் மின்கடத்தியாக 

உள்ளது. நீரில் மின்கடத்தாப் பொருள் மாறிலி பெரிலியத் 

இற்கும் குளோரினுக்கும் இடையேயுள்ள நிலைமின் 

கவர்ச்சியைக் குறைப்பதே இதற்குக் காரணம். இதனால் 

பெரிலியம் குளோரைடு (ஃபஜான் விதிப்படி) சமவதுப் 

பிணைப்பாக மாறிவிடாமல் தடுக்கப்படுகிறது. அயனிச் சேர்மங்க 

ளான .. சோடியம் குளோரைடு . போன்றவை நீரில் எளிதில் 

கரைின்றன.  சமவலுப் பிணைப்புள்ள சேர்மங்கள் நீரில் 

கரைவதில்லை, . 

  

  

மின்கடத்தாப் 
நீர்மம் | பொருள் மாறிலி 

| (di electric constant) 

நீர் | 81-2 

"ஆல்கஹால் | 25.8 

. குளோரஃபாரம் Eo 5-0 

'பென்சின் ட எசகு 

“கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு 2.2 

  

வெப்பநிலை குறையக் குறைய . இணைப்பு சுலபமாகிறது, 

- அதுபோலவே அடர்வு (6௦060118110) அதிகமாக அதிகமாக 

இணைப்பும் எளிதில் ஈடைபெறுகிறது. ஈதைல் ஆல்கஹால் 

8006-ல் இருபடியாக இருக்கிறது. . 600 அளவில் ஒருபடியாகி 

விடுகிறது. 0029 அசெட்டிக் அமிலத்தின் பென்சீன் சரைசலில், 

அசெட்டிக் அமிலம் ஒருபடியாக இருக்கிறது. 8% கரைசலில் 

௮செட்டிக் அமிலம் இருபடியாகவே (014, 001), உள்ளது. 

2 மீதேன். deiiake si ial ie கள்ல களின் கொதிநிலை 

குறைவாக இருப்பினும் மீதைல் ஆல்கஹால், aE அமிலம்
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போன்றவைகளின் . கொதிகிலை அதிகமாக விருப்பதற்குக் 
காரணம் இணைப்பேயாகும். 

மீதேன் (பே.) .கொதிறிலை = — 161°C. 

மீதைல் ஆல்கஹால் கொ திகிலை =i 660 

| ். (மற) ப 

அசெட்டிக் அமிலம் கொதிரிலை - 118-1°C 
(CH,—COOH). 

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் வலு அதிகமானால்  கொதசிலையும் 

அதிகமாகிறது. உதாரணமாக, ஹைட்ரஜன் ஃபுளூரைடின் 

(HF) கொதிகில் மற்ற ஹைட்ரஜன். ஹால்டுகளின் 
கொதிரிலையைவிட அதிகமானது. 

H—F...... H—F 

' HF HCl HBr HI 

கொ திநிலை 571950 8550 —69°C —86°C 

௫) கொடுகிணைப்புச் சேர்மங்கள் (0161816 compounds) 

கொடுசிணப்ப்புச் சேர்மங்களில் பல வருடங்களுக்கு 

முன்னமே சண்டறிர்தது அசெட்டைல் அசெட்டோனின் பெரி 

லியம் சேர்மமாகும். நிக்கல் டைமீதைல் கிளையாக்சைம் என்ற 

சிவப்புச் சேர்மம் ஒரு கொடுகணைப்புச் சேர்மமே. இதில் 

நிக்கலுக்கும் நைட்ரஜனுக்கு மிடையில் ஓர் ஆயப் பிணைப்பு 

உள்ளது. நீர் ஹைட்ரஜன் ஃபுஞஷரைடு போன் ற சேர்மங்களில் 

ஒரு மூலக்கூறின் ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கும் மற்ிமுரு 
மூலக்கூறின் எதிர்மின் தன்மையுடைய அணுவுக்கு மிடையில் 
பாலம்போன்ற ஹைறட்ரஜன் பிணைப்பு உண்டாகிறது. ஓரே 
மூலக்கூறிலுள்ள இரு அணுக்களுக்கு ஈடுவில் பாலம் போன்ற 

manip get பிணைப்பு சில கொடுகிணைப்புச் சேர்மங்களிலே 

காணப்படுகின்ற து. இப் பிணப்பினால் ஒரு வளைய உள்ளமைப்பு 

தோன்றுகிறது. உதாரணம், ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபிீனால் 

{O-nitrophenol). . 

ஆர்த்தோ நைட்ரோபீனால் நீராவியில் ஆவியாக மாறும் 

தன்மையுடையது. மெடா, பாரா. ஐசோமர்கள் அவ்வாறு 
yous மாறா. ஆர்த்தோ ஐசோமர் நீரில் குறைந்த 
அளவிலேயே கரைகிறது. அதனுடைய உருகுநிலை 440, மெடா
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ஓசோமரின் உருகுநிலை 96°C. (பாரா நைட்ரோ ஃபீனாலின் உருஞு. 

Ba 114°C. ஆர்த்தோ நைட்ரோபிீனால் இணைக்கப்பட்டிருக்க 

வில்லை. மற்ற இரண்டு ஐசோமர்களும் இணைந்து இருக்கின் றன. 

ஆசையால்தான் ஆர்த்தோ சேர்மத்தின் உருகுகிலை குறைவாக: 

உள்ளது. ஆர்த்தோ நைட்ரோ பினாலின் நைட்ரோ தொகுதியின் 

ஓர் ஆக்சிஜன் ௮ணு ஃபீனால் தொகுதியின் ஹைட்ரஜன் 

அணுவுடன் கொடுகினைப்பால் இணைந்திருக்கிறது. இது ஒரு. 

மூலக்கூறின் உள்ளேயே ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பாகும். 

மெடா, பாரா, நைட்ரோ பினால்களில் கொடுகணைப்பு சாத்திய 

மில்லை. ஏனெனில், நைட்ரோ தொகுதியும் ஹைட்ராக்சு 

தொகுதியும் அருகலில்லை. தூரத்திலிருப்பதால் கொடுகணைப் 

பால் சேரமுடியவில்லை. ஆர்த்தேதோ கைட்ரோபீனாலில் 

. தனித்தியங்கும் ஹைட்ராக்கதி தொகுதி இல்லையென்பது 

புறச்சிவப்பு நிறமாலையிலிருந்து தெரிய வருகிறது. மெடா, 

பாரு நைட்ரோபீனால்களின் நிறமாலையில் ஹைட்ராக்கி 

தொகுதிக்கான குறிப்புகள் தென் படுகின் றன. 

012 | On NO. 102 

- OH | 
டப் cot . OH | 

.6-நைட்றோடீனல் ஈ-றைம்£ராபீஐல் உநைட்ரோப்தல் 

ஈதைல் ௮செட்டோ அசெட்டேட் சேர்மமும் கொடுகணைப்பைச் 

கொடுக்கிறது, இக் காரணத்தினால்தான் அதன் கொதிநிலை 

குறைவரக உள்ளது. அதில் இணக்கம் இல்லை. 

௦-- 0-0-02 02 
{} \ 

. \ of 
O-H 

ஈதைல் அசெடோ ௮செடேட்டூ 

(௦) கீளாத்ரேட் அடைவுச் சேர்மங்கள் ((18117816 Compounds} 

... குவினால் போன் ற ஹைட்ராக்சி சேர்மங்களும் சில அமீன் 

சேர்மங்களும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பைக் கொடுக்கின் றன _ 

குவினால் மூலக்கூறுகளில் மூன்று: மூலக்கூறுகள் ஹைட்ரஜன்
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பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டு ஒரு கூண்டுபோல். ஆூவிடுகிற.து.. 

இந்தக் கூண்டிற்குள் 0, 15, 50), CO,, HCN, CH,OH 

போன்ற மூலக்கூறு. ஒன்று அடைபட்டுவிடுகிற து. ;இம்மா திரி 

சிறைப்பட்ட பிறகு. இடைக்கும் சேர்மத்தின் வாய்பாடு 

(C,H,0,),X[X=H,S அல்லது. 80...........]ஆகும். இதைக்: 

களாத்ரேட். அடைவுச் சேர்மம் என்றும் கூறுவதுண்டு... 

19னாலும் இம்மாதிரிச் சேர்மங்களைத் தருகிறது. பீனாலின்' 

கிளாத்ரேட் அடைவுச் சேர்மத்தின்;வாய்பாடு (0,11,6),&.' 

ஓனியம் சேர்மங்கள் (0ஈம்யாரூ Compounds) — 

சில சேர்மங்களிலுள்ள. அணுக்களில் ஒன்று: அதனுடைய: 

சமவலுப் பிணைப்பின் எண்ணிக்சையை. அதிகரித்துக் கொள் 

இறது. இந்த அதிகரிப்பு பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கு மேலிராது.. 

இம்மாதிரியாக Qi அணுவின் சமவலுப்பிணைப்பின் 

௮ திகரிப்பால் ஏற்படும் சேர்மத்திற்குப் பெயர் ஒனி௰ம் சேர்ம-: 

மாகும். உதாரணம் அமோனியம் உப்புகள், ஆக்சோனியம். 

அயனி (1,0*), பாஸ்போனியம் அயனி (841). போரோ 

ஃபுஞஷரைடு ௫) அயனி, சல்போனியம் (%,5*) அயனி 

போன்.றவையாகும்.  ' ன கு 

அமோனியம் அயனி 

அமோனியாவில். (1114,) மூன்று ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் 
நடுவிலிருக்கும் நைட்ரஜன் அ௮ணுவுடன் சமவலுப்: 

“பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. .. ஓர் எலெக்ட்ரான்- 

இரட்டை ...தனி.. எலெக்ட்ரானாக இருக்கிறது. இதை. 
அமோனியா மூலக்கூறு. . சுலபமாக : வழங்க (000816) 
மூடியும். இதைப் பெற்றுக்கொள்ளத்தகுந்த ஓர் ஏற்பி 

(acceptor) கேவைப்படுகிறது.. ஹைட்ரோகுளோரிக் 
அமிலத்தை அத்துடன் சேர்த்தால் அவ்வமிலத்திலுள்ள: 
ஹைட்ரஜன். அயனி அமோனியாவின் தனி எலெக்ட்ரான் 
இரட்டையை ஏற்றுக்கொள்ளுகறது. இச்சேர்க்சையால் 
நேர்மின் அயனியான [19,]* உருவாகிறது. இதில் நைட்ரஜன் 
அணு அந்த அயனியின் நேர்மின் சுமையை ஏற்று இருக்கறது. 
சேர்க்கைக்குப் : பிறகு அமோனியம் அயனியின் [NH,]* 
நான்கு ஹைட்ரஜன் பிணப்பிலும் வேறுபாடு இல்லை, நான்கு. 
ஹைட்ரஜன் பிணப்புகளும் சமவலுப் பிணைப்பால் ஆனவை..
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ப so H “2 

HEN’ 4 H:0€: — >| HINTH aa 

4 H 

ஆக்சோனியம் அயனி 

ஆக்சோனியம் அயனியான [H,O]* x எடுத்துக் 

கொள்வோம். நீருடன் ஹைட்ரஜன்: குளோரைடு கரையும் 

போது நீரிலுள்ள ஆக்சிஜனில் இரு எலெக்ட்ரான் இரட்டைகள் 

இருக்கன். றன, அதில் ஒரு தனி எலெக்ட்ரான் இரட்டையுடன் 

ஹைட்ரஜன் அயனி சேருகிறது. ஹைட்ரஜன் அயனி, 

எலெக்ட்ரான். இரட்டையின் ஏற்பியாகவும்,: ஆக்சிஜன், 

எலெக்ட்சான் இரட்டை வழங்கியாகவும் விளக்குகிறது, 

4௮29-4 [41 
பு ப... 

க ஆக்சோளியம் அயனி 

இச் சேர்க்கையால் ஆக்கிஜனின் சமவலுப் பிணைப்பு 

இரண்டிலிருந்து மூன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது. நேர்மின் சுமை 

ஆக்சிஜன் அணுவின் மேல் இருக்கிறது. 

ஈதர் சேர்மம் அடர் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் 

.சேரும்போதும் ஆக்சோனியம் அயனி தோன்றுகிறது. 

r oY + sine 

ssbimsiieds ol gibi ced 

மற்ற ஓனியம் சேர்மங்கள் 

(a) நரா றர 

பாஸ்பைன் பாஸ்போனியம் அயோடைடு



வேதிப் பிணைப்பு 1471: 

H டர +. 

  

ப க ரஸ் 
HIPs SHS aes [= 1 

பாஸ்போனியம் 
அயனி. 

(b) RS + RI—> R,SI 

ஆல்க்கைல்சல்பைடு சல்போனியம் அயடைடு . 

ஸி 

ன்ட் + பயல் 12] 
௫௯ 

(௦) இந ந. அ நிற. 

_ போரான் டிரை போசோ ஃபுஷரைடு 

லபுஷரைடு அயனி 

இதில் போரானுடைய சமவலுப் பிணைப்பு கூன் நிலிருக் அ: னு 
நான்காக உயர்ந்து அதே சமயத்தில் ஓர் எதிர்மின் அயனி 
யாகவுமாகிறது. 

1: _ oF ட் 
மல்பரி oles e: 

eo 1 

ர | 

se 

மாறுபடும் இணைதிறன் (Variable Valency) 

சேர்மங்கள் தீனிமங்களிலிருந்து உருவாகும்பொழு_து 
ஓவ்வொரு கனிமமும் அருகிலுள்ள மந்த வாயுவின் 
எலைக்ட்ரான் உள்ளமைப்பைப் பெற எத்தனிக்கிறது. 
சோடியம் ஃபுளுரைடு, சோடியம் அணுவிலிருந்தும் (2,8,7)., 
ஃபுளோரின் ௮ணுவிலிருக் தும் (2?) உருவாகும்போது சோடியம். 
அயனி (2,8) ஆகவும், ஃபுஞூரைடு அயனி (8,8) ஆகவும் மாற்ற 
மடைந்தே சேருகிறது என்று முன்பே கவனித்தோம். எல்லாச் 
சேர்மங்களிலுமுள்ள எதிர்மின் அயனிகளும் இந்த விதிக்கு 
உட்பட்டே நடக்கின்றன. அதரவது அருகிலுள்ள மக்.தவாயுவின்
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எலெக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெறுகிறது. நேர்மின் அயனிகள் 

எப்பொழுதும் அருகிலுள்ள மந்தவாயு அமைப்பைப் 

பெறுவதில்லை. அருமண் (7216 கோம்) தனிமங்களும், இடைநிலைத் 

sonmmsepu (transition elements) அருகிலுள்ள மந்த 

வாயுவின் எலெக்ட்ரான் அமைப்புக்கு வேறுபட்ட அமைப்பைப் 

பெற்று அயனியாகின் றன. 

ஆவர்த்தன அட்டவணையில் 1& தொகுதியைச் சேர்ந்த 

தனிமங்கள் எப்பொழுதும் நேர்மின் தன்மையுடையனவாயும், 

«Eletropositive-nature) ஓரிணை  : திறனையுடையவைகளாயும் 

இருக்கின்றன. கார உலோசங்களாகிய இவை ஓர் எலெக்ட்ரானை 

இழந்து ஒரணை திறணயுடைய நேர்மின் அயனியைத் தோற்று 

'விக்சின்றன.- அதே சமயத்தில் அருகில் உள்ள மந்தவாயுவின் 

எலெக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுவிடுகின் றன. 

  

  

கார உலோகமும், அருகிலுள்ள மந்த வாயுவின் 

எலெக்ட்ரான் அமைப்பும் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 

Li 2,1 He 2 

‘Na 2,8, 1 Ne 2,8 

K 2,881. A 2,8,8. 

Rb 2,8, 18:8, 12. Kr 2,8, 18, 8 

Cs 2, 8, 18, 18, 8, 1 Xe 2,8 18, 18,8 - 

Fr 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 Rn 2,8, 18, 32, 18,8   
  

Qgo_bins soiunsarau IBOstg@Saué Criss தனிமங் 

களான. காப்பர், வெள்ளி, தங்க உலோகங்களை எடுத்துக் 

கொண்டு அவைகளின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பைக் கவனித் 

தால், அவைகள் அயனியாமும்பொழு.து மந்தவாயுவின் எலெக்ட் 

ரான் அமைப்பைப் பெறவில்லையென்பது கெளிவாகிற.து. 

இம்? | . 

காப்பரின் (யே எலெக்ட்ரான் அமைப்பு ,8,18,7 

ஓரிணை திறன் (0ே*) காப்பர் அயனி 2,8, 18 

சரிணை திறன் (பேரரு) காப்பர் அயனி &,8,17
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கடைசியிலுள்ள இரண்டு அயனிகளின் அமைப்பும் எந்த 
மந்த வாயுவையும் ஓத்ததாகவிருக்கவில்லை. 

இதைப் போலவே இரும்பு, கோபால்ட்டு, நிக்கல் தனிமங் 
களிலும் மாறுபடும் இணைதிறனைக் காணலாம். நிக்கலில் 
அழவிணைதிறனையுடைய அயனியில்லை. கோபால்ட்டின் ஈரிணை - 
திறனுடைய அயனி மூவிணைதிறன் அயனியைவிட நிலையானது. 

.. இரும்பில் மூவிணை திறன் அயனியே நிலையானகதாகும். இதற்குக் 
காரணம் இரும்பின். உட்கருவின் மின்*மை கோபால்ட்டை 
விடக் குறைந்தது. கோபால்ட்டின் உட்கருவின் மின்சுமை நிக்க 
லின் உட்கருவின் மின்சுமையைவிடக் குறைவான து. 

எலெக்ட்ரான் அமைப்பு : 

இரும்பு 2,6,14,8 கோபால்ட்டு 8,8,15,6 . நிக்கல் ,5,16,8 

Fett 2,8,14 Co** 2,8, 15  Nitt 2,8,16 

Fett+ 2,8,18 Cott* 2,8,14 

மன்னும் லெட்டும் : 

  

  

stat | anak | oot] “han 
Sn 2, 8, 18, 18,4 | Pb 2, 8, 18, 32, 18, 4 

Snt+ | 28 18,182 | நந 2, 8, 18, 32, 18,2 

Snt+++ | 2,8, 18,18 Pbt+++ | 2, 8, 18, 32, 18   
  

ஈரிணை திறனையுடைய $யர்ர் அயனியும் £6** அயனியும் நிலை 
யான தன்மையுடையவை. கான்கணை திறனையுடைய 811701 

் அயனிகள் அவவாறில்லை, சிட்ஜிவிக். என்ற விஞ்ஞானியின் 
கூற்றுப்படி, கடைசியில் இரட்டை எலெக்ட்ரான் இருந்தால் 
அது அந்த அயனிக்கு நிலைத்தன்மை கொடுக்கிறது. அகையால் 
தரன் ஈரிணை திறனுடைய அபனிகள் நிலையாச உள்ளன.
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குரோமியமும் மாங்கனீசும்: 
பர்குரோமேட் அயனி தோன்றுவதில்லை 
  

    

      
  

தனிமம் எலெக்ட்ரான் —— எலெக்ட்ரான் 
யன் அமைப்பு ot அமைப்பு 

Mn 2,3, 13,2 சே 2, 8, 12, 2 

Mnott 2, 8, 13 Crt 2s 8, 12 

Mn*** 2, 8, 12 Crttt ஷப 18 

Mn O,~ 2, 8, 9, 6+2 (619 a 8, 8, 6+2 

Mn O,- 2, 8, 8, 7+1 

ம௱ங்கனட் அயனியின் பர்மாரப்கனேட் அனியின் 
மைப்பு அமைப்பு 

ட O ~O ௦ 

A wn eo 

mex “௦ ௦ ௦ 
[14௩௦4] [Mnos | 

இரட்டைப் பிணைப்பு, மும்மைப் பிணைப்பு-- அணு ஆர்பிட்டல் இணை 

(00௦0102846) பிணைப்பு--எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 

மின்சுமையுடைய துகள்கள் ஓய்ந்து ஓர் இடத்தி 

லிருந்தாலும்நிலையான சமகிலையில் (6401110110) இருக்கமுடியாது 

என்பது நிலைமின் தன்மையைப்பற்றி எழுதிய ஏர்ன்ஷாவின் 

கூற்றாகும். இருப்பினும், சமவலுப்பிணைப்பைப்பற்றி விளக்க 

- ஏதுவாக லூயி என்ற விஞ்ஞானி எலெக்ட்ரான்்௧ளை நிலையாக 

ஓரிடத்திலிருக்கும் துகள்கள் என்றும், அதை இரண்டு 

அணுக்கள் பகிர்க் து கொள்கின் றன என்றும் கூறினார். 1905ஆம்: 

ஆண்டில் ஐன்ஸ்டீன் என்ற விஞ்ஞானி ஓர் உலோகத்தை 

ஒளிக்கதிர் வீசலுக்கு உட்படுத்தினால் அதிலிரும்_ து எலெக்ட் 

ரான்௧கள் வெளித்தள்ளப்படுகன் றன என்பதை அறிந்தார். 

இதில் அலைக்கும் துகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வெளிக் 

கொணர்ப்படுகிறது. 1927-ல் ஜி, பி. தாம்சன், டேவிஸ்ஸன் 

முதலிய விஞ்ஞானிகள் எலெக்ட்ரான்கள் ஒளியைப்போல வீளிம்பு 

விளைவுக்கு (01872௦10௦௦) உட்படுகறது என்பதைச் : சோதனை
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மூலம் காட்டினார். இதை வைத்துக்கொண்டு ஷி ராடிங்கர் என்ற 

விஞ்ஞானி . இணைதிறனின் எலெக்ட்ரான் கொள்கையை 

விளக்க அலைக்கு ஒப்பிட்டு அலை இயக்க இயலை (978/6 ]460்8ம05) 

தோற்றுவித்தார். - இதை ஹீசன்பர்க் என்பவர் குவான்டம் 

இயக்கவியல் என்று விரிவுபடுத்தினார். இந்த இயக்கவியலின் படி. 

உட்கருவைச் சுற்றியுள்ள எலெக்ட்ரான் ஒரு மேகத்தைம்: 

(Cloud) போலுள்ளது, எந்தவிடத்தில் எலெக்ட்ரானை அதிக. 

நேரம் பார்க்கமுடியுமோ அந்தவிடத்தில் மேகத்தின் அடர்வு 

அதிகம். இம்மர்திரி எலெக்ட்ரான் இருப்பதற்கு நிகழ்ச்சித்தகவு: 

அதிகமாக. இருக்கும் இடத்தை வரைகோடு வரைந்தால் அந்த 

வரைகோட்டின் உருவமானது அணு ஆர்பிட்டல் (கேம௦1ப10 

Orbital) cor அழைக்கப்படுகிறது. பெளலியின் ஓ துக்குதல்: 

தத் துவத்தின்படி (215 11401151௦0 £11001ற16) ஓர் ஆர்பிட்டலில் . 

இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள்தான் இருக்கமுடியும். அத்துடன் 

அவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் சற்றும் 

தன்மையுடையவைகளாகவும் இருத்தல் வேண்டும். அந்த 

இரண்டு எலெக்ட்ரான்்௧ளை ஜோடி எலெக்ட்ரான் . என்று: 

அழைப்பது வழக்கம். 

  

படம் 16-1 

ஆர்பிட்டல்களின் உருவம் 

= gir அணுவில் Das Garp த ஆற்றலையுடைய எலெக்ட்ரான் 
32 நிலையிலிருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது, இதுவே: கூட்டில் 
இருக்கிறது, இது பந்துபோன்,ஐ (808101) ]- சீர்மையுள்ள 
nae உருவமுடைய அணு. ஆர்பிட்டலாகும்.. இதைவிட
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அதிக ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டல் 2 ஆர்பிட்டலாகும். இ.து ஒரே 

மையமுள்ள கோளங்களையுடையது. இதற்கும் அடுத்த அதிக 

ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டல் 8 ஆர்பிட்டல். : ஆகும். இது : 

டஉம்ப்பெல் (ம0-0௦11) உருவமுடைய து. மூன்று ஆயங்களிலும் 

மூன்று டம்ப்பெல்கள் இருக்கும். இவைகளை . 2px» 2py, 2D, 

ஆர்பிட்டல்கள் என்று பிரித்துக்கூறுதல் உண்டு. இவை 

ஒவ்வொன்றிற்கும் அதற்குச் செங்குத்துத் திசையிலிருக்கும் 
தளத்தில். எலெக்ட்ரானைக் காணமுடியாது. ஓவ்வொரு 

இக்திலுள்ள டம்ப்பெல் உருவமுடைய ஆர்பிட்டலிலும் இரண்டு 

எலெக்ட்ரான்கள் இருக்கும். ஆகையால், 2p எலெக்ட்ரான். : 

களின் மொத்த எண் ஆறு. (3ற?). 2ம் ற-ம் சேர்ந்த கூடு 

, கூடாகும். ஆகையால், 1, கூட்டின் மொத்த  எலெக்ட் 

ரான் களின் எண்ணிக்கை எட்டு (62” ற. மூன்றாவது கூடான 

18 கூட்டில் தோன்றும்புது ஆர்பிட்டலுக்கு ௪-ஆர்பிட்டல் எனப் 

பெயர், இதில் ஐந்து துணை ஆர்பிட்டல்கள் உள. மொத்தம் 

பத்து எலெக்ட்ரான்கள் சேர்க்கவேண்டும் (895541). 

ஆகையால், ரீ கூட்டின் மொத்த எலெக்ட்ரான் 16 ஆகும். 

எலெக்ட்ரான்கள் ஆர்பிட்டலை நிரப்புதல் 

ஆர்பிட்டலை நிரப்பும்போது முதல் முதலில் குறைந்த ஆற்றலை 

யுடைய ஆர்பிட்டலை எலெக்ட்ரான் சென்று அடைகிறது. 

ஹைட்ரஜனின் ஓர் எலெக்ட்ரானும் 14 ஆர்பிட்டலில் இருக் 

Ang). ஹீலியத்தில் இரண்டாவது. எலெக்ட்ரான் எதிர்ச்சுறற்சி 

யுடன். அதே 19 ஆர்பிட்டலை அடைகிறது. இப்போது 

72 ஆர்பிட்டல்  நிரம்பிவீடுகறது. லித்தியத்திற்குப் போகும் 

போது மேலும் ஓர் எலெக்ட்ரான் அடுத்த குறை ஆற்றலையுடைய 

22 ஆர்பிட்டலைச் சென்றடைகிறது. லித்தியத்தின் எலெக்ட்ரான் 

அமைப்பு 7389. ஆகும். அடுத்த தனிமமான பெரிலியம் 

19529” எலெக்ட்ரான். அமைமைப்பையப். பெற்றிருக்கிறது, 

ஐ ஆர்பிட்டல்களை நிரப்பும்போது ற,ஐ நிரப்பிய பிறகுதான் 
இக்கு... எலெக்ட்ரான்கள். செல்லவேண்டு மென்பதில்லை. 
உதாரணமாக, போரானில் ற,-ல் ஓர் எலெக்ட்ரான் இருக்கிறது... 

அடுத்த தனிமமான கார்பனில் ற,-ல் ஒன்றும், த,-ல் ஓன்றும் 
உள்ளது. அடுத்து; நைட்ரஜஐனில் ற;-ல் ஒன்று, ஐ,-ல் ஓன்று, 
றல் ஒன்று என எலெக்ட்ரான் கள் உள. பிறகுதான் அடுத்த 
.தனிமமான ஆக்சிஐனில் ற. இரண்டு ஏலெக்ட்ரானைப் பெற்று 
அந்த ஆர்பிட்டலை. நிரப்புகற.து. இதற்கு ஹாண்டு விதி எனப் 
மபயர் ஓவ்வொரு சப்-ஆர்பிட்டலிலும் ஒர் எலெக்ட்ரானாவது
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இருந்தால் தான் ஒரு சப்-அர்பிட்டல் நிரப்பப்படும் என்பதே 

விதி, 

எலெக்ட்ரான் நிரப்புதல் 

  

iH is gC 1s° 2s° 2px 2py | | 

aHe Is° iN Is* 28° 2px 2py 2p: | Na Is* 28° 2p? 3s 

sli ls* 2s J is" 2s" 2p; 2py 2Dpz Mg Is” 2s? 2p* 3s 

Be ls? 2s? | FIs? 25° 2p? 2py றே. iA] Is? 2s? 2p? ae 
ற     லி 12 றே 11 ட்ரே றே 2pz 

  

இனக்கலப்பு ஆக்கல் (Hybridisation) 

அங்கக வேதியியலில் முக்கயத் தனிமம், கார்பன் ஆகும். 

அதனுடைய எலெக்ட்ரான் அமைப்பு சவர் 25°. Zp". 

வெளியில் உள்ள இணைதிறன் எலெக்ட்ரான்கள் நான்கும் 

{28° 2p?) ஓரே <0 DEO மீதேனை எடுத்துக் 

பமெகொண்டால் . அதன் பிணைப்பும் ஓரே : ea aL து. 

  

   

  

3 10978: 

ட் 

  

டம் 44 20211 

நான்கு நான்கும். நான்கு எ மூலக்கூறு. 
... அணு ஆர்பிடலகள் அணு ஆர்பிடல்கள் ers is 

படம் 16.2 

மீதேனின். கற்பிதத்*தோற்றம் 

“ஒரு. பிணைப்புக்கும், மற்றொரு டிணைப்புக் பிலம் பேயனிள் 
பகனக 109° 28’ ஆகும். குவான்டம் "இயக்கவியலின்படி
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இதன் விளக்கம் பின்வருமாறு: 2௦ மட்டத்திலிருந்து ஓர் 

எலெக்ட்ரானுக்கு ஆற்றலையூட்டி ற ஆர்பிட்டலுக்கு மாற்றினால் 

இணைதஇறனின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு 28, ற, ற, றே. 

ஆகும். இவை நான்கும் கலந்து கான்கு சீர்மையுள்ள இனக் 

கலப்புள்ள பிணைப்புகளைத் தருன்றன. இனக்கலப்பு. செய்யப் 

பட்ட அர்பிட்டலை ஹி” இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டல் எனக் கூறுதல் 
மரபு. இம்மாதிரிப் பிணப்புகளே வைரத்திலும் கார்பனின் 

பூரிதச் சேர்மங்களிலும் காணப்படுகின் றன. 

கார்பன் - கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பு 

இது ஆல்ஃபைன் சேர்மங்களில் காணப்படுகிறது. கார்ப 
னின் இணைதிறன் எலெக்ட்ரானான 85” 3” எலெக்ட்ரான் களில் 

22. மட்டத்திலிரும்து ஓர் எலெக்ட்ரானை ர மட்டத்திற்குக் 
கொண்டுவந்தபிறகு. அமைப்பானது 2s ற; ஜே. 8ற- என்றா 
திறது. இதில் 25, றே, 2) இவை மூன்றும் கலந்து சீர்மையுள்ள 
ஓரே மாதிரியான மூன்று இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டல்கக் 
கொடுக்கின்றன... இதற்கு ஐூ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டல் எனப் 
பெயர். இந்த மூன்று ஆர்பிட்டல்களும் ஓரே. தளத்திலிருக்கின் 
றன. ஆசையால், இரண்டு . பிணைப்புகளுக்கு . நடுவிலுள்ள 
கோணம் 120°. விட்டுவிட்ட 8. எலெக்ட்ரான் . இந்தத் 
தளத்திற்கு 90“-ல் தனது அச்சை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 
இப்பொழுது ஒரு கார்பனின் அமைப்புக் கீழ்வருமாறு : 

எதிலீன் மூலக்கூறு உண்டாவதைச் சித்திரிக்க இரண்டு 
கார்பன் றர” இனக்கலப்பு. ஆர்பிட்டல் கொண்டதாக எடுத்துக் 

கொள்வோம்... இவ்விரண்டு கார்பன்களில் ஒவ்வொன்றிலும் 

ஒரு ற. எலெக்ட்ரானும் இருக்கிறது. முதல் கார்பனிலுள்ள 

ஒரு 2.” ஆர்பிட்டலும். இரண்டாவது கார்பனிலுள்ள ஒரு 8£* 
ஆர்பிட்டலும் ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்து ச பிணைப்பு - என்று 

கூறப்படும் ஒரு பிணைப்பைக் கொடுக்கிறது. (படம் 75-1ஐப் 

பார்க்கவும்.) ஒவ்வொரு. கார்பனிலுள்ள : மீதி இரண்டு sp* 
ஆர்பிட்டல்களில் ஒவ்வொன்றும் . ஹைட்ரஜனுடைய 1s 
ஆர்பிட்டலுடன் கலந்து ஒரு. ௪ பிணைப்பைக் கொ OSE DS. 

se கார்பனின் ற. ஆர்பிட்டலும், இரண்டாவது கார்பனின் * 

2. ஆர்பிட்டலும்.. ஒரே. தளத்திலிருந்தால், வலுவுள்ள wr 
-.இர்பிட்டலைக் கொடுக்கிறது. இதை ஈ பிணைப்பு என்றும் கூறுவ. 

- துண்டு. இப்பொழுது எ.திலீனில் கான்கு 6 -- 11 பிணைப்புகளும் '
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ஒரு 6-௦ பிணைப்பும் ச பிணைப்பாலானது. மற்றது c—C- 

யிலுள்ள ஈ பிணைப்பு, ச பிணைப்பின் தளமும் ஈ பிணைப்பின் 

தளமும் வெவ்வேறுக உள்ளது. ஆகையால், இரண்டு கார்பன் 

அணுக்களும் சுலபமாக ஒன்றுக்கொன்று சுழற்ற முடியாது. 

மும்மைப் பிணைப்பு 0 

இதிலும் கார்பனிலுள்ள 86” எலெக்ட்ரானில் ஓர் எலெக்ட் 

ரான் ற மட்டத்திற்குக் . கொண்டு வரப்படுகிறது. 29, - 2px: 

9, 20. என்ற அமைப்பில் 8-ம் 2-ல் ஒன்றும் சேர்ந்து கலந்து 

இனக்கலப்பு 5ற ஆர்பிட்டலைத் தோற்றுவிக்கின் றன. இரண்டு 

ற ஆர்பிட்டல்கள் sols துவிடப்பட்டிருக்கன்றன. . இவை 

யிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான தளத் இலிருக்கின் றன. 

அதே சமயத்தில் இந்த இரண்டு தளமும் 3 இனக்கலப்பு 
ஆர்பிட்டல் தளத்திற்கும் செங்குத்தான நிலையில் இருக்கின் Mar. 

அசெட்டிலீன் தோன்றுவதைக் சழ்க்கண்டவாறு விளக்கலாம். 

ச் oo 

Qc: one". ட... 2052 050 

   
Oo - & as : ் 

Sie ஹா , மேது! லக... ஏகா ௪தலக்கூு 

Re Q ° a Fo. O1 Sw MNLVSM Oy TMi ve oT 

Se ௫2% 163 ௦ : ஆ 

். ஆர்மி ல் BIS PAD இரண்டு TY 1p6ve Fa. 4 
; வு ஆராடிடல்கன் . ் ; ‘eee 

Boe C- Sos 2p HAs ் : : : <a 

        

பிடல் | 
: , படம். 76-89 | 

- அசெட்டிலீனில் கற்பிதத் தோற்றம் 

ஒவ்வொரு கார்பனிலிருந்தும் ஒரு ற. இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டல் 
ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்து ஒரு 6-- ச ஆர்பிட்டலைக் கொடுக் 
திறது, மற்றொரு ஐ ஆர்பிட்டல் ஹைட்ரஜனின் 18 ஆர்பிட்ட 
லுடன் சேர்ந்து 6--1.ச பிணப்பைத் தருகிறது. விடப்பட்ட 
இரண்டு ற எலக்ட்ரான்கள். ஓவ்வொரு கார்பனிலும். இருக 
கின்றன. ஒரு கார்பனின் ஒரு ற எலெக்ட்ரானும், மற்றொரு 
கார்பனின் அதேமாதிரி ற எலக்ட்ரானும் சேர்க்து ஒரு தளத்தை 
ஏற்படுத் துகிறது. - இம்மாதிரி இரண்டு ஈ தளம். உண்டு.
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ஒவ்வொரு எ பிணைப்பின் தளமும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்ஃ 
நிலையிலிருக்கறது. இவ் விரண்டு ஈ ஆர்பிட்டலும் சேர்ச்_து ஒரு 

சர்மையுள்ள உருளை அமைப்பைக் கொடுக்கிறது. இது 

இரண்டு கார்பனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது. அசெட்டிலீனின் 
நான்கு அணுக்களும் (01-00) ஓரே கோட்டிலிருக்கின் றன. 

இணைபிணைப்பு (பூடாடையீன், பென்சீன்) 

பூடாடையீனில் இரண்டு இரட்டைப் பிணைப்புகள் உள. 

ஒரு சாதாரண பிணைப்பு, இரண்டு இரட்டைப் பிணைப்புக்கும் 

நடுவில் உள்ளது. நான்கு (CH,==CH—CH=CH,) கார்பன் 

௮ணுக்களுள் ஒவ்வொன்றும் 5£* இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டலைக் 

கொண்டவை. இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டலைக் . கொண்ட 

களத்திற்குச் செங்குத்தில் 8ற ஆர்பிட்டல் உள்ளது. மூ 

் இனக்கலப்பு கார்பன் ஆர்பிட்டல்களின் சேர்க்கையால் 

சேர்மம் உண்டாகியிருக்றது. ஹைட்ரஜனுடன் சேரும்போது 

ஹைட்ரஜனின் 12 ஆர்பிட்டலுக்கும் 82” இனக்கலப்பு 

ஆர்பிட்டலுக்கும் வினையுண்டாகிறது. 2ற* ஆர்பிட்டல்கள் 

யாவும் ஓரே தளத்திலிருக்கும்பொழுது சேர்க்கை யின் 

வலு அதிகம். அதுபொழுது நான்கு ஆர்பிட்டல்களும் ஒரே 

தளத்தில் சேரலாம். இதை இணைபிணைப்பு என்கிறோம். 

பு 

\ ( ் ர .... 9-ஈ பிணேப்பு 
#20 \ a 

ர் பினைப் ஜவ ர்க மற்றவை ௪ vis 

ர " ர் ட் “ஆ 

ப் ஸ் 
பூடாடையீ! ன்: 

இச்சேர்மத்தில் கூறப்பட்ட தனிப்பட்ட அமைப்பால் ஒரு 

கார்பன் ௮:ணுவின் எலெக்ட்ரான் மற்றொரு: கார்பன் அணுவின் 

அருஇிற்குச் சுலபமாகச் செல்லலாம். அதாவது, மூலக்கூறி 

“லுள்ள: இரண்டு இரட்டைப் பிணைப்புகளும். தனித்தனியே 

இயங்குகின்றன என்று: கொள்ளமுடியாது. இரண்டு. 

இரட்டைப் பிணைப்புகளும் எப்பொழுதும் ஒன்றுக்கொன்று 

சடுபாடுகொண்டே இருக்கன் றன. இத்தகைய அமைப்பினால் 

நான்கு கார்பன் அணுக்களும் ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் 

ஓரே தளத்தில் காணப்படுகின் றன.
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பென்சினில் ஆறு கார்பன் அணுக்களும் ஆறு ஹைட்ரஜன் 

அணுக்களும் உள. ஒவ்வொரு கரர்பனிலும் மூன்று. 80” இனக 

கலப்பு ஆர்பிட்டலும் ஒரு ற எலெக்ட்ரானும் உண்டு. ஒரு sp” 

இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டலும் ஹைட்ரஜன் அணுவின் . 1s 

அர்பிட்டலுடன் . கலந்து C-H பினப்பைக் . கொடுக்கிறது. 

மற்ற இரண்டு 3.” இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டலும் பக்கத்திலுள்ள 

கார்பன் அணுக்களின் அதேமாதிரி இனக்கலப்பு ஆர்பிட்ட 

லுடன் கலந்து சேர்ந்திருக்கறது. வளையத்தின் தளத்திற்குச் 

செங்குத்தாக BM Pz எலெக்ட்ரான்கள். கொண்ட தளம் 

உள்ளது. ஒவ்வோர் எலெக்ட்ரானின் இயக்கமும் 'பக்கத்து 

எலெகஃட்ரான்களின் இயக்கத்தால் பாதிக்கப்படுகிற.து. மேலும், 

உட்கருக்களுக்கும் மற்ற எலெட்ரான்் களு க்கும் இந்த 

இயக்கத்தில் பங்குண்டு. மொத்தமாகக் குறைந்த ஆற்றலில்: 

உள்ள பென்சன் மூலக்கூறைக் &ழ்க்கண்டவாறு எடுத்துக் 

காட்டலாம். கார்பன் உட்கருவைக்கொண்ட அறுகோண 

வளையத்தை நடுவில் வைத்து மேலும் &ீமும் வட்ட வடிவமுள்ள 

எலெக்ட்ரான் மேகங்கள் இருப்பதாகக் கொள்ளலாம். 

  

த்து இணைபிணைப்பு வழிமுறை :. இப் பெயரை வழங்கியவர் 

இங்கோல்டு-. . ஆவர்.  ராபின்சனும் லெளரியும் விவரித் 

துள்ளபடி “இரண்டு. இரட்டைப் பிணைப்புக்கு நடுவில் ஓர் 

ஒற்றைப் பிணைப்பு இருப்பின், அ௮ச்சேர்மத்தில் (0௦]0த8160. 

double bond) மேலே விவரிக்கப்பட்ட அமைப்பின் காரணமாக 

ஓர். எலெக்ட்ரான் ஜோடி இரட்டைப் பிணைப்பிலிருந்து மற்றொரு 

பிணைக்கப்பட்ட அணுவுக்குச். சுலபமாக: மாறும் ஆற்றல்ப் 

பெற்றிருக்கிறது. பங்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த (shared )° 

இடத்திலிருந்து இந்த எலெக்ட்ரான் ஜோடி ஓர் அணுவுடன் 

பங்8ீடு செய்யப்படாத ஜோடியாகச் சென்று அமைகிறது. இந்த 

இடமாற்றத்தை முற்றுப்பெற்ற இடமாற்றமாகக் கொள்ளல்: 

கூடாது.. கெர்மாக்கும் ராபின்சனும் இதை வசந்த அம்புக். 

குறியால் காட்டுகிறார்கள். ் 
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“ச் அ -C-C=C+C= 

இம்மாதிரி மாற்றத்தால் மூலக்கூறின் கோடியில் ஆக்சிஜனும் 

நைட்ரஜனுமிருந்தாலும் அவைகளும் பங்குகொள்ளுகின், றன 

உதாரணமாக, 

ஸ் 3 ன் 

RN c£chc £6—-R,N =C-C=C-O 

கைட்ரஜனிலுள்ள தனி எலெக்ட்ரான். இரட்டை அம்புக் 

குறியின்படி. நைட்ரஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் ஈடுவில் பங்கீடு 

செய்துகொள்ளும்படி. இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதன் 

காரணமாக மேலே எழுதப்பட்ட . மாற்றமேற்பட்டு, 

கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் பங்கீடு செய்யப் 

பட்டிருந்த. எலெக்ட்ரான்ஜோடி ஆக்சிஜன் அணுவுக்கு 

மறுபுறத்தில் தனி எலெக்ட்ரான் இரட்டையாக இடமாற்ற 

மடைந்து நிற்கிறது. இதனால், மின்சுமைகள் மூலக்கூறின் 

இரு முனைகளிலும் ஏற்படுகின் றன. 

உடன் இசைவு (Resonance) 

குவான்ட' இயலினால் வேதியியலுக்குக் கிடைத்த முக்கியப் 

பயன்களில் ஓன்று, சேர்மங்களின்: அநேக அமைப்புகளுக்கு 

இடையே தோன்றும் உடன். இசைவு அகும். ஒரு மூலக் 

கூறின் - எலெக்ட்ரான் அமைப்பு இரண்டு அல்லது அதற்கு 

மேற்பட்ட முறையில் பகுத்து எடுத்துக்காட்டும்போ.து அதன் 

அணுக்களின் இடங்கள் மாறுமலிருந்து ஓர் அமைப்புக்கும் 

மற்ற அமைப்புக்கும் ஆற்.றலில் ௮இக வேறுபாடு இல்லாவிடில் 

கொடுக்கப்பட்ட எல்லா. அமைப்புகளையும் ஓன்றுபடுத்திச் 

சேர்த்து sjvseriuts (wave function) அலை இயலில் 

எழுதலாம். சற்றேறக்குறைய . ஓரே ஆழற்றலையுடைய 

எலெக்ப்ரான். அமைப்புகளின் : எண்ணிக்கை அதிகமாக 

அ.தஇகமாகச். Cris Gor நிலைத்தன்மையும்: . அதிகரிக்கிறனு: 

இந்த அமைப்புகளைச் செல்லத்தக்க அமைப்புகள் (08107௦8] 

structure) srarpejpliut. அலைச்சார்பில்: ஈடுபடுத்தப்பட்ட 

எலெக்ட்ரான்" அமைப்புக்கும் நிலையான - அமைப்புக்கும் உள்ள, 

வேறுபாட்டு. ஆற்றலை உடன் . இசைவு ஆற்றல் (resonance
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energy) carp அழைக்கப்படுகிறது. இது எதிர்மதிப்பை 

(negative value) 2- ow gi. 

உடன் இசைவு ஒரு மூலக்கூறின் அமைப்பில் உள்ளதா 

என்பதைக் காண. இரண்டு முறைகள் கையாளப்படுகின் றன : 

7. மூலக்கூறின் தோற்றுவெப்பம் (heat of formation), 

2. சேர்மத்திலுள்ள உட்சுருக்களுக்கிடையி லுள்ள இடைத் 

தூரம். மூதலாவது முறை சிறந்ததன்று; தவறுதலான 
முடிவைக் கொடுக்கவல்லது. ஏனெனில், இம்முறையில் 

பிணைப்புகளின் . வெப்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு 

தோற்றுவெப்பத்தில் : வேறுபாடு சண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. 

இரண்டாவது . முறையால் மூலக்கூறுகளின் இடைத்தூரம் 

50௧இர். உபகரணத்தினாலும் எலெக்ட்ரான் விளிம்பு வி 

வாலும் சரியாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, இரண்டா 

வ.து முறையே சரியானது. 

டபன்ினில் உடன் இசைவு 

எலெக்ட்ரான் விளிம்பு விசாவால் பார்த்ததில் பென்சினில் - 

2-0 இடைத்தூரம் 7:99&”, இது சாதாரண சேர்மத்திலுள்ள 

_ 6-0. பிணைப்பின் இடைத்தூரமான 7-தத.த5-க்கும் சாதாரண 

| இரட்டைப் பிணைப்பான சே யயில் கார்பன் கார்பன் இடைத் 

தூரமான. 1:98 கக்கும். இடையிலுள்ளது. இது உடன் 

'இசைவின் உதவியால். விஎக்கப்பட்டிருக்கிறது. கெகுலியின் 

வாய்பாடான.'  &யையும் தனியாகக். கொள்ளமுடியாது. 

ஃயையும் கொள்ளமுடியாது. ஆனால், இரண்டும் கலக்கப்பட்ட 

: ஓர். உடன் இசைவு :இனக்கலப்புதான் (1890024006 hybrid) 

உள்ளமைப்பைச் சரிவரக் காட்டமுடியும். இம்மாதிரி 

மூனை அம்புக்குறியால் காட்டுவது வழக்கம். 

5 (வது அறுகோணத்திற்குள் வட்டம் வரைந்து 

௪ 
காட்டுவதாகும்.  பென்சீனிலுள்ள எல்லா C—C பிணைப்பு 

களம் ஓரே மாதிரியானவை. ஆறு கார்பன் . அணுக்களும் 

ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஹெக்சகனின் (அறு 
கோணத்தின்) ஆறு மூலைகளில் இருக்கின் றன. இதன்படி 

ஐந்து செல்லத்தக்க உள்ளமைப்புகள் (canonical structure) 

இருக்கக்கூடும். &-யும் 8-யும் செகுலி அமைப்புகள். நே 1, 8 

டேவாரால் கொடுக்கப்பட்ட  அமைப்புகளாகும். இவை
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ஐந்து வாய்பாடுகளிலும் முக்கியமானவை கடயம் £-யும். 

ஆகும்; உடன்இசைவுக் கலப்பில் 6, 1, E அமைப்புகளின் 

முக்யெத் துவம் குறைவு. எந்தச் செல்லத்தக்க அமைப்பு 

டு சோடு 
நிஃயான  அமைப்புக்குப் பெரிதும் முக்கியத்துவம் Hoh 

பது என்பதை அமைப்பின் தோற்றத்திலிருந்து கூற 

முடியாது. சில அமைப்புகள் மூலக்கூறு சாதாரண நிலையி 

லிருக்கும்போது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இராது.. 

ஆனால், ஆற்றல்மிகுந்த தூண்டப்பட்ட (630164) மூலக்கூறின் 

நிலையில் முக்கியத் துவத்தைப் பெற்றுவிடும். ஆனால், உடன் 

இசைவு இனக்கலப்பு மூலக்கூறின் நிலைத்தன்மை (5211) 

அதன் செல்லத்தக்க எந்த அமைப்பாலும் குறிப்பிடமுடிந்த 

அளவுக்கும் அதிகமாகவேயிருக்கும். பென்சீனின் உடன் 

இசைவு ஆற்றல் 86 க. காலரி என்று கணக்கடப்ப்பட்டிருக்கிற.து.. 

groougeer (Naphthalene) 

. நாஃப்தலீனும் ஓர் உடன் இசைவு இனக்கலப்புச் சேர்மமே.. , 

இதில் நாற்பத்திரண்டு செல்லத்தக்க உள் அமைப்புகள் 

உண்டு. இவைகளில் . £ழே. கொடுக்கப்பட்டுள்ள. மூன்று 

அமைப்புகளே முக்கயெத்துவ முடையவை.. மற்ற அமைப்புகள் 

எல்லாம் சேர்மத் தின் நிலைத்தன்மைக்கு 3 பங்கே சாரணமாயுஎ... 

a து வு LNT S O— 03-00 ; RP NF SAN wy 

கார்பன் டை-ஆக்சைடு 

கார்பன் டை-ஆக்சைடு மூலக்கூறு அமைப்பின் 

உடன் இசைவுக்கு நல்ல: எடுத் துக்காட்டாகும். வழக்கமாகப்: 
பயன்படும் வாய்பாடான O=-C=O0 என்பது. கார்பன்: 
டை - ஆக்சைடின் : பெளதிக வேதிக் குணங்களை . நன்கு. 

பிரிஇபலிக்க்வில்லை. கார்பன் டை-ஆக்சைடில் 0-0 
பிணைப்பின் “சராசரி ஆற்றல் மோலுக்கு 191 இ.கரலரியாகும்.. 
கீடோனிலும்  .அல்டிஹைடிலும் . ௨-0. பிணைப்பின்



ஆற்றல் மோலுக்கு 178 கி.காலரியாகும். கார்பன் டை-- 
ஆக்சைடில் கார்பன் உட்கருவுக்கும், ஆக்சிஜன் உட் 
கருவுக்குமுள்ள இடைத்ூரம் 7:75)610 ₹ செ.மீ. மற்றைய 
௦௦ சேர்மங்களில் கார்பன் உட்கருவுக்கும்,. ஆக்சிஜன் 
உட்கருவுக்கும் இடைத்தூரம் 122x10° Geib. ஆகும்... 

_ பிணைப்பின் ஆற்றல் அதிகமாகவும் இடைத்.தூறம் குறைவாகவும் 
இருப்பதால் கரர்பன்டை-ஆக்சைடில் கார்பன்-ஆக்கசிஜன் 
பிணைப்பு . அதிக வலுவுள்ளது. மும்மைப் பிணைப்பை ஓத்து. 
இடைத்தூரமும். உடையது என்பது தெரியவருகிற அ. 

“அசையாரல், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று அமைப்புகளைச் : 

சார்ச் ததாய் இருக்கவேண்டும். இவ்வமைப்புகளிடையே: 
உடன் இசைவு இருக்கிற து. இம் மூன்று அமைப்புகளூள் 

கார்பன் டை-ஆக்சைடி லுள்ள இணைதிறன் எலெக்ட்ரான்்௧ளை 
வரிசைப்படுத்தலாம். இவைகளில் யாதொரு அமைப்பும். 

கரர்பன் டை-ஆக்சைடின் பண்பை முழுவதும் எடுத்துரைக்க 

முடியாது. மூலக்கூறின் மொத்த அமைப்பில் இங்குள்ள 

ஓவ்வொரு அமைப்புக்கும் முக்கியப் பங்குண்டு. . சாதாரண. 

கார்பன் டை-ஆக்சைடின் மூலக்கூறு அமைப்பில்: இரண்டு 

௨௨௦ பிணைப்புகள். உள. ஒவ்வொரு பிணைப்புக்கும் மற்றச்: 

சேர்மங்களிலுள்ள. 6-0 பிணைப்புகளைவிட அதிகப்படியாக. 

ஆற்றல் (197--778-- 16) உண்டு. இரண்டு சே ௦ பிணைப்புக்கும் 

கார்பன். டை- ஆக்சைடில் ABE ஆற்றல். 8616-86 க. 

காலரி/மோல். . ஆகும். இந்த 36 | கி,காலரி/மோல் ஆற்றலே 

கார்பன் டை-ஆக்சைடின் உடன். இசைவு . ஆற்றல் ஆகும்... 

கார்பன் மானுக்சைடு 

கார்பன் மானாக்சைடு அதனுடைய ஐசாஸ்டியர் கைட் 

ரஜனை. ஓத்த பெளதிகக் குணமுடையது. சில பண்புகளில் 

“நைட்ரோசைல் (NO)* தொகுதியை. ஓத்ததாகவும் உள்ளது. 

(உலோக  நைட்ரோசைல். கார்பனைல்கள் : சேர்மிக்கஷரில் 

கார்போனைல். : தொகுதியை கைட்ரோசைல் . தொகுதி இட 

மாற்றம் செய்கிறது.) இதனால். தார்பனுக்கும் கக்னிஜனுக்கும் 
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நடுவில் மும்மைப். பிணைப்பு இருக்கலாமென | லால்மூர் என்ற. 
விஞ்ஞானி ஊளடத்தார். | 

கக்கா கைட்ரோசைல் தொகுதி கார்பனுக்கும் 

.ஆக்ஸிஜனுக்குமிடையில் ஒற்றைப் பிணைப்பு இருப்பின் அதன் 
இடைத்தூரம்:7.18 க.. இரட்டைப்பிணைப்பு இருந்தால் அதன் 
இடைத்தூரம் 1.28 &” ஆகும். மூம்மைப் பிணைப்பு இருந்தால் 
அதன் இடைத்தூரம் 1. 18 க ஆகும். கார்பன் மானாக்சைடின் 
0 இடைத் தூரத்தை அளந்து பார்த்ததில் அது 778: 10-7 

செ.மீ. ge (1A°=10-° Qe. மீ) இருப்பது தெரிய வந்தது. — 
அகையால், நிலையான. அமைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
பிணைப்புகளுள் கடைசிப் பிணைப்பைப் பெரும்பா, சார்ந்த தாக 

இருக்கலாம். 

va = . ௪4 ot 

°C: ௦5 | வந்த தத் த்க் டக்க 

Cag i CeO “CEO 
[:. rr wm 

| கார்பன்... மானாக்சைடின் இருமூனைத் : இருப்பு திறன் 
ுி.7சீ.. என்று. சணக்கடப்பட்டுள்ளது. இது மிசக்குை வுட 
-மூலக்கூறின் சீர்மையைக் ot GS Oe: இதிலிரும்.து அமைப்பு 
ம 11-ம். அமைப்பு. மமம் இன் 6 )ியொன்று eer 
கொள்கின் றன என்பது. கிறது. கார்பன். “ மானாக் 
சைட்ன் உடன் இசைவு ஆழ்றல் சுமார் 82 2. காலர் என்றும் 
கணக்கடப்பட்டுள்ள.து. இக்காரணங்களால் ' கார்பன் மானாக் 
ஸைடு ஓர் உடன் இசைவு இனக்கலப்புச் சேர்மம் என்று உறுதஇப் 
ப்டுத்தப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு ஒவ்வொன் நின் பங்கு, அலைச் 
சார்பில் (௭276. 10101100) மிசக் குறைவாகத் தெரிகிற து. 

   

    

| ‘Génadagie ் உள்ளமைப்புகள் ' “(Canonical structure) 
4 இரண்டின். உடன் இசைவு இனக்கலப்பே அடதக் தொகுதி 

் அரண்டு OR TTL அமைப்பாகும். |
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நைட்ரோ தொகுதியின் எலக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவின் படி. 

ஓரே மாதிரியான கைட்ரஜன் - ஆக்ஸிஜன். பிணைப்புதான் 

நைட்ரோ தொகுதியிலிருக்கிறது என்று தெரிய வருகிற து-- 

5 

2 த st 7®. = wo ன 
பரி aoe ee ஆ ரகவ ஐ 

20. ‘Oe. “அப் 
ச் ௫ 

இதன் நீளம் 1.87 &”. ஆகையால், இருவித நைட்ரஜன் - ஆக்ஸி 

ஜன் பிணைப்புகள் இல்லையெனத் தெளிவாகிறது. நைட்ரோ 

தொகுதி பென்சின் வளையத்திலிருந்து எலக்ட்ரானை ஈர்க்க 

வல்லது. ஆகையால், மெடா இடத்தில் புதுப் பதிலீடுகளை வரச் 

செய்ய வல்லது. நைட்ரோ தொகுதிக்கு இருமுனைத் திருப்பு: 

திறன் அதிகம். இதனால் நைட்ரோ மீதேன் போன்ற சேர்மங் 

களின் கொதிநிலை எதிர்பார்ப்பதைவீட அதிகமானது. நைட்ரோ 

தொகுதியின் இருமுனைத் திருப்புதிமன் சீர்மையுள்ளதாசவும் 
ஓரே திக்கில் இருப்பதாலும்--110, தொகுதியின் அமைப்பில் இரு. 

ஆக்சிஜன் அணுக்களும் ஓரே மாதிரியானவை என்று கருதுதல் 

வேண்டும். இது அதன் உடன் இசைவுக் தன்மைக்கு ஒரு. 

சான்று. 

கார்பாக்சில் தொகுதி 

—COOH தொகுதியில் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுவும்: 
ஓரே மாதிரி இணைப்பால் கார்பனுடன் சேர்ந்திருக்கிற_து : 

என்று - ஹாண்ட்ஸ்ச் என்ற விஞ்ஞானி உரைத்தார்... 

இதையே உடன் இசைவு அமைப்பும் உறுதிப்படுத்துகிற து. 
RCOOH என்ற அமிலத்தில் கார்பாக்சிலேட் ௮யனியை 

மாத்திரம் எடுத்துக் கொள்வோம். 

so S 

20 2 ‘OF i 

a-t-O: <> R-C =O |eidagi B-G 
௬. * 

ல. 
fe
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3-க.திர்ச் சோதனையின்படி இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் 
கார்பனிலிருந்து ஓரே தாூரத்திலிருக்கின், றன (1:8&). டே௦
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ஃ9ணப்பின் இடைத்தூரம் 7:49”. ௪௦ பிணைப்பின் இடைத் 
தூரம் 7:28.&? ஆகும். ஆகையால், கார்பாக்சிலேட் அயனியில் 

கார்பன்-ஆக்சிஜன் தூரம் ஓற்றைப்பிணைப்பின் தூரத்திற்கும். 

'இரட்டைப் பிணைப்பின் தூரத்திற்கும் இடையிலுள்ளது. இது 

உடன் இசைவைக் காட்டுகிறது. அங்கக அமிலங்களின் அயனி 

ஹைட்ரஜனை விட்டுவிட்ட பிறகு உடன் இசைவு கொண்டு நிலைத் 

தன்மையைப் பெறுவதால் அவ்வமிலங்கள் சுலபமாக அய 

..யரசன் றன. , 

மடிரைபீனைல் மீதேன் சாயம். 

(i) Lorena. uéene (Malachite green) cro GI QG Ml 

அமினோ. டிரைபீனைல் மீதேன் சாயம். சாயத்தைக் காரக். 

மல... 2-0 
பேத ௮ மேத ் 

ட) =N(CHa)2 NY nCH3)2 

கரைசலுடன் வினைபுரியச் செய்தால் உடன் இசைவு மறைந்து 

...,விடுகி.ற.து. 

(6) ரோசானிலீன் என்பது ஒரு டிரைஅமினோ டிரை | 

.பினைல். மீதேன். சாயமாகும். . இதன் உள்ளமைப்பைக் கீழ்க் 

கண்டவாறு எழுதலாம். இம் மூன்று அமைப்புகளின் உடன் 

.இசைவின் கலப்பே அதன் நிலையான உள்ளமைப்பு. ... 

ச்ட் S=NH 
ete aad 

- ச் % த்ு 

wg Nie} | pice 

டு அன [மாய் 5-0 ce? 

ட் ௫ ஆவடி | . ஆவடு... 
oS CHs : ச Cha 

ஞூனினனாய்மி அமைப்பு Nip டத் 

தாட அப்பம் 5-௦ ce: 
குூனினையமு் அமைப்ப QF 

சாயத்தின் பண்டுக்கு பரத் 5 cil அகத் 
ee ae ராசானினினின். சசல்லத்தக்க. அமையாகள் 

.தி-குவினோன் 
- உடை ஹைட்ராக்கி பென் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் செய்தால் ... 
(குவினோன். (011,6,) உண்டாகிறது, 'குவினோளை ஆக்சிஜன்
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ஒடுக்கம் செய்தால் திரும்பவும் ற -டை ஹைட்ராக்சி பென்சீனைப் 

0௫.01), பெறலாம். பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு 

அத்துடன் வினைபுரிந்து டை குளோரோ பென்சீனைத் தருகிறது. 

இதிலிருந்து அது பாரா சேர்மம் எனத் தெரிகிறது. (8) அது 

ஹைட்ராக்சில் அமீனுடன் வினை புரிந்து மானோ ஆக்சைமை 

யும் டை ஆக்சைமையும் கொடுக்கிறது. (0) குளோர 

போர்ம் கரைசலில் புரோமினுடன் சேர்ந்து (சூரிய ஒளி இல்லாம 

லிருக்கும்போது) டை பு மேரரமைடைடயும்; டெட்ரா 

புரோமைடையும் கொடுக்கிறது. இதனால் இரண்டு இரட்டைப் . 

பிணைப்புகள் இருக்கின்றன எனத் தெரியவருகிறது, (6) சில்வர் 

ஆக்சைடால் ஆக்சிஜனை ஏற்றுச் சிதைவுபட்டு மலேயிக் 

அமிலத்தைக் கொடுக்கிறது. இம்மூன்று சோதனையிலிருந்து 

௮_து குவினனாய்டு அமைப்பைப் (1) பெற்றது எனத் தெரிகிறது. 

அ.துஓர் ஆக்சிஜன் ஏற்றியாகப் பயன்படுவதால் இரண்டாவது 

அமைப்பாகவுமிருக்கலாம் எனவும் தெரிகிற து. ஆனால், பாரகர் 

சோதனையில் 1 அமைப்பே சரியென உறு தி செய்யப்பட்டது. 

CO oe 
டு PS 

CH CH CH CH 

il ம் | || 
ப் CH CH 

ட்டி 
co”. பட கை. 

1 17 

as வினாக்கள் 

7, இணைதிறனின் தன்மைகளைப் பற்றிய நவீன முன் 

னேற்றத்தை விவரி. 

2. சமவலுப் பிணைப்பு, மின் வலுப்பிணைப்பு, ஆயப்பிணைப்பு 

.இவைகக£ப் பற்றி உனக்குத் தெரிந்த வரையில் எழுது. மின் 

வலுப்  பிணைப்புச் சேர்மங்களுக்கும் சமவலுப். பினைப்புச் 

சேர்மங்களுக்கு முள்ள வேறுபாட்டினை விளக்கு. 

3. ஹைட்ரஜன் குளோரைடின் பண்பினையும், பெரிலியம் 

குளோரைடின் பண்பினையும் இணைதிறனின் எலெக்ட்ரான் 

கொள்கையின் அடிப்படையில் விரிவாக எழுது.
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4. qué சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்கள் எப்போது 

உண்டாகின்றன? சல்ஃபூரிக் அமிலத்திலும் பாஸ்ஃபாரிக் 

அமிலத்திலும் உள்ள பிணைப்பின் பண்பை விளக்கு. 

5. குறிப்பு எழுது: 

(ஐ ஓனியம் சேர்மங்கள், (6) பஜான் விதி, (6) வர் 
னரின் ஆயச் சமவலுப் பிணைப்புச் சேர்மங்கள். 

6. ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை விவரி. ஹைட்ரஜன் பிணைப்புத் 

தோன்ற ஏதுவாக உள்ளவை யாவை? இப் பிணைப்பின் அடிப் 

படையில் இணைப்புச் சேர்மங்கள் தோன்றுவதை விவரி. 

7. சிறு குறிப்பு எழுதுக: 
(ல மூலக்கூறு இணைப்பு, (6) கொடுகிணைச் 

சேர்மங்கள், (௦) உலோகப் பிணைப்பு. 

8. மாறுபடும் இணைதிறன் என்றால் என்ன? காப்பர், 
இரும்பு, நிக்கல், மாங்கனீஸ் இவைகளின் மாறுபடும் இணை 
திறனை விளக்கு, 

9. இனக்கலப்பு (10ம்) ஆர்பிட்டல் என்றால் என்ன? 
அங்ககச் சேர்மத்தின் இரட்டைப்: பிணைப்பிலும் மும்மைப் 
பிணைப்பிலும் . இணைபிணைப்பிலும் இது எவ்வாறு பிரதி 

பலிக்கிறது? 

10. உடனிசைவுக் (:6500206) கொள்கையை விவரி. உடன் 
இசைவு அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவைகளின் அமைப்பை 
விளக்கு. (a) பென்சீன் (0) கார்பன் டை-ஆக்ஸைடு 
(௦) நைட்ரோ தொகுதி (ய) கார்பாக்சிலேட் அயனி (6) டிரை 
பீனைல். ஒர்க் சாயங்கள்.



17. திடநிலை- படிக அமைப்பு 

(Solid State - Crystal Structure) 

படிகம் 

இடநிலையென்பது நிலையான உருவமுடைய து. உருவத்தில். 

மாற்றமேற்படுத் துவது கடினம். வெப்ப அழுத்த நிலைகளுக்கு: 

உட்படுத்துவதால் கன அளவு மிகச்சிறிதே மாற்றமடைகிற_து. 

இடநிலைப் பொருள்கள் பெரும்பாலும் படிக உருவிலேயே இருக் 

இன்றன. பொருளின் அணுக்களும் கூலக்கூறுகளும். சீரான 

அமைப்பைப் பெற்றிருப்பின் வெளித்தோம்றமானது படிக 

உருவமாகவே. தோற்ற மளிக்கும். உள்ளமைப்பு சீரற்றதாக 

இருந்தாலோ அல்லது சீரான அமைப்பை முற்றிலும் பெறாம 

லிருந்தாலோ பொருளின் வெளித்தோற்றம் படிச உருவமற்ற 

தாகவே (௨01ற1018) அமையும். ௨ தாரணம்: கண்ணாடி, பிட்ச் 

(pitch) முதலியவை. படிக அமைப்புள்ள திடப்பொருள்கள் 

குறிப்பிட்ட உருகுகிலையில் திடீரென உருகும் பண்பையுடைய து. 

படிக உருவமற்ற பொருள்கள் அவ்வாறு உருகுவ தில்லை. 

படிகங்களிலே கனசதுர உருவமுடையவைகளும், படிக: 

உருவமற்ற பொருள்களும் பொருளின் இடநிலையில். எல்லாத் 

இக்குகளி.லும் ஒரே பண்புடையவையாக இருக்கும்.. இவைகளை 

ஐசோடிராபிக் (80120ற1௦) என்று கூறுவது வழக்கம், கனசதுர 

உருவமில்லாத மற்றப் படிக உருவமுள்ள திடப்பொருள்களின் 

“பண்புகள் படிகத்தின் ஆயத்திற்குத் (Co-ordinate) sésair gy 

மாறும். இவைக&ா அனிசோடி ராபிக் (&45012001௦) படிகங்கள்: - 

என்று கூறுவது வழக்கம். அனிசோடி ராபிக் படிகத்தின் 

- வழியே ஓளிக்கதிர் செல்லும்போது இரண்டு பிரிவுகளாகம். 

11
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பிரிந்து ஓவ்வொரு பிரிவும் வெவ்வேறு வழியைப் பின்பற்று 

இன்றன். மேலும், இந்த இரண்டு பிரிவுகளின் திசைவேகங்கள் 

பவெவ்வேறுவவை. இதை இரட்டை ஓளிவிலகல் என 

அழைப்பது வழக்கம், கால்சியம் கார்பனேட்டான ஐஸ்லண்டு 

ஸ்பரர் (166180 8081) என்.ற படிகம் இந்தப் பண்பையுடையதால் 

அதை கைக்கல் பட்டகத் தில் (144001 prism) பயன்படுத்தித் தள 

விளைவுள்ள ஒளியைப் (0018118560 light) பெறுகிறார்கள். படிகங் 

சளின் வெளி உருவமானது படிகமாக்கும்போது பின்பற் அம் 

கிபந்தனைக்குத் தகுந்தவாறு மாறினாலும், : .படிகமுகங்களின் 

இடையேயுள்ள கோணங்கள் மாறுவதில்லை. ஆகையால், படிகப் 

பண்பை அறியப் படிகக் கோணங்கள் முக்கியமானவை. இதே 

படிகங்களை ஆராய்வதற்கு உகந்த கருவிகளில் முக்கியமான தும் 

ஆகும். படிகவியலில் (005(2110978114) இக்கோணங்களை 

அளந்தறியப் பயன்படும் உபசரணத்திற்குக் : கோணமானி 

(Goniometer) எனப் பெயர். 

. : ட i 

. ஆ டி 
i 
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கோணத்திற்கு அடுத்த முக்கியத் துவம் வாய்ந்தது சீர்மை 

(symmetry) y@Gb. முக்கியமாக, மூன்று சீர்மைப் பண்புகளைச் 

௮ர்மைத்தளம் (01806 of symmetry), சிர்மை அச்சு (௨6 ௦8 

symmetry), சீர்மை mind (centre of symmetry) எடுத்துக் 

கொண்டு படிகங்களை ஆய்வது வழக்கம், மானசீகமான தளம் 

இன்று படிகத்தை இரண்டாகப் பிரித்து அப்படிப் பிரிக்கப்பட்ட 

ஒரு. பிரிவு, மற்றப் பிரிவின் ஆடிப் பிம்பமாக இருப்பின் அதீ 

தளத்தைச் சீர்மைத்தளம் என்று கூறுவது வழக்கம்... சீர்மை 

அச்சு. என்பது ஒரு கோடு. அந்தக் கேரட்டை நிலையாக வைத்துப் 

படிகத்தைச் சுற்றினால். ஒரு முழுச்சுற்றுக்குள் ஒன்றுக்கு 
மேற்பட்ட தடவைகள் அதே உருவத்தைப் பெற்றுல் அந்தக்
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கோட்டுக்குச் சீர்மை: அச்சு எனப்: பெயர். 180° . கோணம்... 

சுற்றிய பிறகு ௮தே.உருவம் வந்தால் ௮தை.இரட்டைச் (diad). 

சீர்மை அச்சு என்றும், ஓவ்வொரு 180” கோணத்திற்கும் ஒரு. . 

தடவை. உருவம் திருப்பப் பட்டால்- ௮ந்த அச்சுக்கு மும்மைச். 

(triad) சீர்மை. ௮ச்௬ு. என்றும், 90: கோணத்துக்கு ஒரு: தடவை . 

உருவம் திரும்பினால் நரற்சீர்மை அச்சு (tetroid ௨8). என்றும் 

கூறுதல் மரபு. படிக மையம் என்பது படிகத்துக்குள். உள்ள 

ஓரே மையமான புள்ளியாகும். ஓவ்வொரு படிகத்திற்கும் ஒரு 

மையமுள்ளது. இது ஒரு புள்ளி. இப்புள்ளியின் வழியாகச் 

செல்லும் எந்த. ஒர... கோடும் ' படிகத்தின் மேற்பரப்பை . 

இரு இக்கிலிருந்தும் சமதூரத்தில் ஊடுருவும். 

படிகத்தின் உருவத் தற்குத் தகுந்த மாதிரி அதன் மொத்தச் 
சீர்மை உருவங்களின் (6120201801 8மாம61ர3) எண்ணிக்கை 

மாறுகிறது. சோடியம் குளேரரைடு ஒரு கன௪துர வடிவப் 

பட்டகம் (லம ரவி). இதற்கு இருபத்து மூன்று. சீர்மை 

உருவங்களுண்டு. அவை &3/0 கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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(a) இருப்பது ஒரு சதுரச் சர்மைத் தளம். இம்மாதிரி... 
மூன்று சீர்மைத் தளங்கள் வரையலாம்... (%)-ல் இருப்பது. ஒரு. 

மூலைவிட்டச் .. சீர்மைத்தளம். இம்மாதிரி ஆறு. கூலைவிட்டச்.
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சர்மைத் தளங்களைக் கொடுக்கப்பட்ட சனசதுரத்தின் வரியாக 

வரையலாம். (0)-லிருப்பது ஒரு நான்கு சர்மைகளைக் கொடுக்கும் 

ஒரு சீர்மை அச்சு. இம்மாதிரி மூன்று ௮ச்சுகள் உண்டு. 

(ல) எதிர் மூலைகள் வழியாகச் செல்லும் மும்மைச் சீர்மையுள்ள 

அச்சு, இம்மாதிரி நான்கு அச்சுகள் வரைரயலாம். 

(6)-லிருப்பது. எதிர் ஓரங்கள் வழியாகச் செல்லும் ஓர் 

இரட்டைச் சீர்மை அச்ச. இம்மாதிரி ஆறு. அச்சுகள் 

- வரையலாம். (2)-லிருப்பது படிக மையம். இதுவே சீர்மை 

மையமாகும். ஆக? மேலே கொடுக்கப்பட்டவைகளின் மொத்த 

எண்ணிக்கை. 58 சீர்மை உருவங்களாகும். இந்த. 88. சர்மை 

். உருவங்களும் சோடியம் குளோரைடு போன்ற கனசதுரப் 

படிகத்திற்கு உண்டென்பதை இவ்வாறு நிரூபிக்கலாம். 

புறவளிக் கூட்டு அமைப்பு (Space lattice) 

இவ்வமைப்பு, படிக அமைப்புகக£ . அறிந்து . கொள்ளப் 
பயன்படும் முக்கியமான ஏதுக்களில் ஒன்று. சோடியம் குளோ 
ரைடு படிகத்தின் அமைப்பை உதாரணமாக ஆராயலாம். இதில் 
சோடியம்  அயனிகளும் குளோரின் அயனிகளும் உள்ளன. 

சோடியம் அயனிகளைப் புள்ளியின் வாயிலாகக் குறித்தால் 
சோடியம் அயனிகள் யாவும் சீர்மையான மும்மைப் பரிமாண 
(three dimensional) முறையில் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். 
-இம் மாதிரியாகக் குளோரினை மாத்திரம் எடுத்துக் கொண்டால் 

அவை யாவும் சர்மையான .மும்மைப் பரிமாண முறையிலேயே 
அமைந்திருக்கன்றன.. ஆகையால், சோடியம் . குளோரைடு 
படிகத்தினுள் சர்மையான  மும்மைப் பரிமாண சோடிய 

. புற்வெளிக் கூட்டு அமைப்பு ஒன்றும், சீர்மையான மும்மைப் 
பரிமாண குளோரின் புறவெளிக்கூட்டு அமைப்பு ஒன்றும் இருக் 
தின்றன. சோடியம் குளோரைடில் இந்த இரு கூட்டு அமைப்பு 
சஞம் ஒன்றுக்கொன்று. ஊடுருவி: (10(10ற௦௧(6) இருக் 
கன் றன. . ஊடுருவப்பட்ட இரண்டும் சேர்ந்த பு,றவெளிக்கூட்டு 
அமைப்பு, . சோடியம் குளோரைடு பு,௰வெளிக்கூட்டு அமைப்பு 
என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோடியம் புறவெளிக்கூட்டு 
அமைப்பும், குளோரின் புறவெளிக் கூட்டு அமைப்பும் ஓரே 
மாதிரியானது. எல்லாச் சேர் மங். களிலும் இம்மாதிரி 
இருக்கவேண்டு . மென்பதில்லை.: . கால்சியம் ஃபுஷைரைடு 
படிகத்தை எடுத்துக் கொண்டால், கால்சியத்தின் புறவெளிக் 
கூட்டு அமைப்பு ஃபுஷரினீன் . புறவெளிக்கூட்டு அமைப்பினும் 
வேறுபட்டது. இது எம்மாதிரி இருப்பினும், கூட்டு அமைப்பின்
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(lattice) முக்கியமான. அம்சம் என்னவென்றால். அதன் 

ஒவ்வொரு புள்ளியும் அப் புள்ளியைச் சுற்றியுள்ள மற்றப். 

புள்ளிகளின் அமைப்பை ஒரே மாதிரியாகவே கொண்டவை 

யாகும். உதாரணமாக, பேரியம் சல்பேட் படிகத்தை எடுத்துக் 

கொண்டால் பேரியம்: அணுப்புள்ளி .. எங்கு . இருந்தாலும் 

அதைச் சுற்றி அதே மாதிரியான அமைப்பில் அதே எண்ணிக் 

கையுள்ள சல்பரும் ஆக்சிஜனும் மற்றப் பேரியம் அணுக்களும் 

இருக்கின்றன. இம் மாதிரி அமைக்கப்பட்ட அலகு ஒன்றுக்கு 

அலகு கூடு. (unit cell) எனப்பெயர். இம் மாதிரி. அலகு 

கூடுகளின் - அமைப்பை யொட்டியே புறவெளிக் . கூட்டின் 

அமைப்பு உருவாகிறது. அலகுகூட்டைப் பலதடவை 

பெருக்இனால் புறவெளிக் கூடு கடைக்கப் பெறுகிறது. 

இம்மாதிரி புறவெளிக் கூட்டு அமைப்புப் பதினான்கு மாதிரி 
சளிலே . அமையலாம். இவைகளின் பொதுப்பெயர் “பிராவே 

கூட்டு அமைப்பு*களாகும் (மோரகம£ர5 18111068).. உதாரணமாக, 

சனசததுரப். . படிகங்கள். கன்று மாதிரிகளில் இருக்கன் றன. 

அவையாவன. 

(ஐ எளிய  கனசதுரம் (0) முகப்பு மைய கனசதுரம் — 

(face centred cube) (6) பொருள் மைய சனசதுரம் (6௦3 

centred cube). Qi மூன்று அமைப்புகளில் ஏதாவது 
ஓன்றிலாவது, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கனசதுர அமைப்பு 
களிலாவது கொடுக்கப்பட்ட கனசதுரப் படிகம் அமையலாம். 
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இம்: மூன்றும் பிராவே கூட்டு அமைப்புகளே. ஒவ்வொன்றின் 
 அலகுகூடும் இமே தரப்பட்டுள்ளன. எளிய  சனசதுர ..
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அமைப்பில் அலகு சனசதுரத்தின் மூலைகளில் புள்ளிகளிருக் 
இன்றன . (மொத்தம் எட்டு). முகப்பு மைய சனசதுரத்தில் 

மூலைகளிலுள்ள எட்டுப் புள்ளிகளுடன் ஓவ்வொரு முகப்பு 

- மத்தியிலும் ஒரு புள்ளியாகச் சேர்த்து மொத்தம் பதினான்கு 

புள்ளிகளிருக்கன்றன. பொருள் மைய கனசதுரத்தில் எட்டு 

மூலைகளில் எட்டுப் புள்ளிகளுடன் பொருள் மையத்தில் ஒன்றும் 

“சேர்த்து மொத்தம் ஒன்பது புள்ளிகள் உள்ளன. 

படிக ape psc (Crystal systems) 

ugecre Gra ALO அமைப்புகளுடன் முப்பத் 

திரண்டு புள்ளித் தொகுதிகளும் (20104 ௦5) உண்டு. 
இவையிரண்டும் சேர்ந்து 280, வேறுபட்ட அமைப்புகளைத் 

. தருன்றன. ஆனால், இவை யாவற்றையும் அட்டவணை 17-7-ல் 

உள்ளபடி ஏழு படிக. முறைகளாகப் பிரிக்கலாம். அட்டவணை 

யிலுள்ள இரண்டாவது தொகுதியில் குறைந்த. அளவுச் 

சீர்மைகள்  கொடுக்கப்பட்டிருக்கன்றன. இதைவிட அதிக 

மாகவும் இருக்கலாம். ௦, 0, என்ற கோணங்கள், அலகு 

கூட்டைக் காட்டப் பயன்படும் மூன்று ஆயங்களிடையேயுள்ள 

கோணங்களாகும். ர, 5, 2. இவை மூன்றும் ஆயங்களின் 

FEGUIAGES! அலகுகூட்டின் ஓவ்வொரு முகப்பிற்குமுள்ள 

இடைதூரங்கள். படிக முஹழையை நிர்ணயிக்கச் சீர்மைத் 

தன்மையே முக்கயெமாகக் கருதப்படுகிறது. . அலகுகூட்டின் 

பண்பை, சீர்மைத் தன்மைக்கு. இரண்டாவது முக்கயத்தன்மை 
் மத் டட se Z 

வாய்ந்ததாகத்தான் எடுத் துக்கொள்கிறார்கள். 

மில்லர். குறிகாட்டிகளும் (411162 1௨04௦9) கூட்டு அமைப்புத் 
| ports ent (Lattice Planes) , 

புறவெளிக்கூட்டு அமைப்பிலுள்ள புள்ளிகளைப் பல 

வழிகளிலே அமைக்கலாம். இணையாக (ற8181161) அமைத்து 

ஓரே. போக்கான (equidistance)  தளங்களிலிருக்கும்படி 
“செய்யலாம். இவைகளைக் கூட்டு அமைப்புத் தளங்கள் என்பர். 
முழுப்படிகத்தின் முகப்புக்கு (12௦) இந்தத் தளங்கள் இணையாக 
(parallel) இருக்கும். அடிக்கடி. தென்படும் முகப்புகள் யாவும் 
அதிகப் புள்ளிகளையுடைய தளங்களாகும். :2£-கதஇர். முறைகளைப் 

_ பயன்படுத்தித் தற்போது படிகத்தின் அமைப்பு சரிவர உணரப்.
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அட்டவணை 77- ந. படிகத் தொகுதிகளின் இயல்புகள் 

  

  

  

  

  

    

  

  
  

    

  

  

  

  

            

படிகமுறை குறைந்த பட்ச | அலகு படிக மாதிரிகள் 
ட்ப. ப... சீர்மை அளவைகள் |. 

கனசதுரம் | ஒரு மும்மைச் | ,-ஐ _, 90 NaCl,CaF,, | 
(Cubic or சீர்மைஅச்சுக்கு ZnS, | 
isometric) | மேற்பட்டது | “pn GG TLD 

நரற்ே காணப் ஒரு நாற் 5 8-4 900 SnO,,TiO,, 

படிகம் PbWO, 
(Tetrogonal) Frow @8Fs%.|a=bAzc Sn(Qaait Zar ) 

erie gigi | et Qo ens), _ த் 99° | KNO,;K,SO,, 
(Orthorhombic |#7enL0 அச்சுக்கு BaSO, | 

௦1 நமநம) | மேற்பட்டது |2# oC — 3(ராம்பிக்) 

ஒரு சரிவு அச்சு ஓர்இரட்டைச் |2-4-905 CaSO, ,2H,O 
nat “yaa we ட 901. 5 (மானோ linie) B 2 (Monoclinic) | சீர்மை ௮ச்சு ast bstc கிளினிக்) 

_முச்சரிவு | சீர்மையழ்றது ௨5,$-474905] 0080,.514,0 
(Triclinic) axbéc K,Cr,O, 

அறுபட்டைப் | ஓர் அறு ja=B=9% | sip. Hes 
படிகம் 1205. | +. க்ளு ட 

| (Hexagonal) | Pienn s¢% |a=bxe Mg, Zn 

ராம்போ | rhs, whe, Ca Co, 
ஹெட்ரல் ஒரு முமமைச் a=6=y290° ; a 

| Bad ra ws ். |) கோல்சைட்) 
(Rhombohedrall சிரமை அச்சு (8-௦ ர 

_ 4: or Trigonal). . NaNO, 
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படுகிறது. 26-கதிர் முறையைப் பயன்படுத் துவதற்கு முன்னால் 
புற முகப்புகளுக்கடையேயுள்ள கோணங்க& அளந்து படிக 
அமைப்பு முறைகளைக் கண்டறிந்தனர். 

கூட்டு அமைப்புத் தளங்களை மில்லர் குறிகாட்டிகளால் 
. குறிப்பது வழக்கம். டபிள்யூ. எச். மில்லர் என்பவர் இம் 
முறையை 1889-ல் முதன்முதலில் விளக்கினார். படத்தில் 
கரட்டியுள்ளபடி 0 0.02 இவை மூன்றும் ஓன்றுக் 

  

  

படம் 17-4 

. கொன்று 90”-லிருக்கும் ஆயங்களாகும். ௧, ம், 2 என்பவை 
அலகுகூட்டின் முகப்புகள். இம் கூன்று ஆயங்கள்ையும் 

- தொடும்போது தொடும் புள்ளிக்கும் ஆயங்களின் சந்திப்புக்கும் 
. உள்ள இடை தூரமாகும். 426 என்பதை அலகு தளம் 
(மாம ற1௧6) என்று வைத்துக்கொண்டால் ௬, ம், 6 என்பவை 

அலகு இடை தூரங்கள் (unit intercepts) you. 

படத்தில் காட்டியபடி மற்றொரு கூட்டு அமைப்புத் தளமான 
க///ஐ . எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போது OL, ,;OM ON 

(முதலியவை இடை தூரங்களாகும்.
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கட்டத் c 

‘OL * OM" ON | 
களைப் பொது எண் ஆறால் பெருக்கினால் 8: 5: 8 என்ற. விகிதம் 

இடைக்கறது. இந்த விதஇிதத்திற்கு மில்லர் குறிகாட்டிகள் 

எனப் பெயர்.  .இதை/4 [மதிப்புகள் என்றும் கூறுவதுண்டு. 

2187 தளமானது (992) தளம் என்று குறிப்பிடப்படுகிற.து. இதி 

லிருந்து மில்லர் குறியீடுகள் என்பவை கொடுக்கப்பட்ட கூட்டு 

அமைப்புத் தளத்தின் ஆய இடைதூரத்திற்கு எதிர் Fg 

பொருத்தத்திலிருக்கறது எனக் கொள்ளலாம். 480 தளத்தின் 

மில்லர் குறியிடுகள் (111) ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட தளம் 

இரண்டு ஆயங்களைத் தொடுகிறது. ஆனால், மூன்றாவது ஆயத் 

இற்கு இணையாக (றவவி]61) இருக்கிறது என்றருல், கூன்றாவது 

ஆயத்திற்குச் சம்பந்தப்பட்ட மில்லர் குறியீடு பூஜ்யமாகும். 

  

= 3:1:% ஆகும். இந்தப் பின்னம் 

= 
1 

ஏனெனில், அதன் இடைதூரம் ஒரு முடிவிலி ம. 55 

ஜ்யம். கொடுக்கப்பட்ட தளம் X, 1. ஆயங்களை ர, ம். என்ற 

இடத்தில் சந்தித்து 2 ஆயத்திற்கு இணையாக இருந்தால் அத் 

தளத்தின் மில்லர் குறியீடு (110) ஆகும். மற்றொரு தளத்தின் 

முகப்பு ஆயத்தை சல் சந்தித்து மற்றபடி %, 2 ஆயங்கள் 

இரண்டிற்கும் இணையாக இருப்பின் அதன் மில்லர் குறியடுகள் 

(100) ஆகும். : 

BOERS ALO அமைப்பின் முக்கியத் : தளங்கள் 

படம் 177-5ல். கொடுக்கப்பட்டிருக்கன் றன. முதல் வரிசையில் 

எளிய கன சதுரத்தின் 100 தளங்கள், 110 தளங்கள், 111 

தளங்கள் இவை மூன்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன;. இரண்டாம். 

வரிசையிலிருப்பது பொருள் மைய  சனசதுரத்திலுள்ள 

முக்கியத் தளங்களைக் காட்டுகின்றன. மூன்றாவது வரிசையில் 

முகப்பு மைய கனசதுரத்தின் முக்கியத். தளங்கள் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன... பொருள் மைய சனசதுரத்திலும் முகப்பு மைய 

கனசதுரத்திலும் நடுவில் 700 தளத்திற்கு இணையாக ஒரு-தளம் 

இருக்கக். சாண்கிறோம். : இதை ..800 தளம் என்று. குறிப்பது 

- மிபாருந்தும். மற்றத் தளங்களும். படத்தில் கொடுக்கப் பட்டிருக்



பழி டட 1 ௨௮ இ | ம ... அறிமுழை வேதியியல்: 
Ber wee. அவைகளின் மில்லர் குகிபிடுகன் ஒவ்வொன்றின்: கீழேயும் கொடுக்கப் pt fatetre 
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௨தள டீ 

படம் [7-5 

&-கதிரும் படிக அமைப்பும் 

X- = ene மடு பசல் cE fe 

BRS ined Girt உள்ளமைப்பை- ஆராரயு 3சஇர்கள்.. பச்னம் 
_.. ுயன்படுத்தப்படுன். றன. 26கஇரின். அலை. நீளம் 70”₹ செ.மீ, 

   



இடரிலை--படிக அமைப்பு 
177 

அளவிலிருக்கிற.து.. படிகங்களிலுள்ள “அணுக்களின் இடை 

தூரமும் இவ்வளவிலேயே இருக்கிறது. இவ்வொற்றுமையால 

படி.கத்தை 2%- கதிரின் விளிம்பு விளைவுக்குப் பயன்படுத்தலாம் 

என்பதை டபிள்யூ. வான்-லோ என்பவர் 1972ஆம் Borgo 

'முதலில் எடுத்துரைத்தார். 

(a): Gaon ஒளிப்படம் (Laue photograph) 

லோவின் கூற்றுக்கிணங்க ஃபிரிட்ரிச்சு, நிப்பிங்கு. என்ற” 

இரு விஞ்ஞானிகளும் கலப்படமான (்௦ஐ௦ஐ2001) X-& Hi Saar 

Ang பிளெண்டு படிகத்தின் வழியாகச் செலுத்தி &- சுதிர் 

விளைவை ஓர் ஒளிப்படத்தில் எடுத்து ஆய்ச்தார்கள். Qu 

மாதிரியான ஒளிப்படத்தை மெக்னீசியம் ஆக்ஸைடு வழியாக 

3-கதிர்களைப் பாய்ச்சினா லும் இடைக்கப் பெறலாம். இப்புகைப் 

UL. 5 PIGS J கூட்டுஅமைப்புத் தளங்களை ஆராயத் தனித் 

தன்மையான கணித வடிவ (geometry) Quasar பயன்படுத்தப் 

படுன்றன. இப் படிகங்களை ஆய்வது சற்றுச் சிக்கலானது. ' 

(0) பீராக் முறை . (4. H. Bragg and W. L. Bragg Method ) 

இது லோ முறையைவிட. எளியது. இதில் பயன்படுத்தப்" 

படும் 3- கதிர்கள் ஒரே அலை நீளத்தை உடையவை. லோ 

3:-சதிர்ச் சோதனைகளில் படிகங்களின் வழியே கதிர்கள் 

4 ப x 

  

  

  

  

படம் 1717-6 

ஊடுருவிச்சென்று ஓளி விலகலைத் (refraction) தருகின் ஒன... 

படிகமானது ஒரு &ற்றணியைப் (grating) போல். நடந்து 

- கொள்ளுகிறது. பீராக் முறையில் படிகங்கள் மீள் கீற்றணியாகமப் 

(reflecting grating) vic U@SSUUGS Dg. 2D அல்ல_து
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.அயனிகளைப் பெருமளவில் கொண்ட ஒவ்வொரு படி.கக் கூட்டு 

அமைப்புத். தளமும். ஒரு. மீள் தளமாகச் செயல்புரிகிறது. 

பமீள்கதிரின் ஒளிச்சிதறலின் வலிமை அணுவிலுள்ள எலெக்ட் 

மரன் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்ததாகும். படத்தில் 

(படம் 12-6) 44, 22, 66. என்பவை ஓரே மாதிரியான கூட்டு 

அமைப்புத் தளங்களாகும். ஒவ்வொரு தளமும் படிகத்திலுள்ள 

பல அணுக்களையோ அல்லது பல அயனிகளையோ சீர்மையான 

முறையில் உடையதாக இருக்கிறது. LM, PQ என்பவை ஓரே 

அலை நீளமுடைய 26-கதிர்களாகும். 9 என்பது AEE Bi SOM GT 

Qgr@Garenrtd (glancing angle). மச் என்ற கதிர் /8 என்ற 

இடத்திலும், 20 என்ற. கதிர் உள்ளேயுள்ள இரண்டாவது 

தளத்தில் 0 என்ற இடத்திலும், மீட்சி படைகின்றன (reflect). 

படத்தில் காட்டிய 714/7 என்,ற வழிக்கும், 208என்ற விக்கும் 

உள்ள வேறுபாடு முழு எண்: அலை நீளமாக இருப்பின் 

இவ்விரண்டு 3-கதிர்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ச் து ஒரு 

வலிமையான 28 கதிர்க் கற்றையை (2%-18]. 6௨௩) வெளியே 

மீண்டும் வரச்செய்யும். 

LMN, 208 என்ற இரு வழிகளுக்குமுள்ள வேறுபாடும் 

தளங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரமும் கீழ்க்கண்ட முறையில் 

சம்பந்தப்பட்டிருக்கன் றன. 148,187 என்ற இருகோடுகளைச் 
செங்குத்தான முறையில் வரைந்தால் இரு வழிகளுக்குமுள்ள 
வேறுபாடு 50-07 ஆகும். 50-வின் நீளம் 02-க்குச் சமம். 

தளங்களின் இடைதூரத்தை என்று வைத்துக் கொண்டால் 

SQ=d sing. ஆகையால், இரு வழிகளுக்குமுள்ள . வேறுபாடு 
அரீ 5109 ஆகும், 2884௦ ர என்பது பயன்படுத்தப்பட்ட %-கதிரின் 

மூழுஎண் . அலைநீளத்திற்குச் ..சமமாகவிருப்பின் ors Hrs 

கற்றை வலிமை: பொருந்தியதாக இருக்குமென்பது முன்பே 

கூறிய விதியாகும், அதற்ணெங்க, 
2d sin @=na | 

(1 என்பது ஒருமுழு எண்.) இந்தச் சமன்பாட்டிற்குப் பிராக் 

- சமன்பாடு (7822 600௨1101). எனப் பெயர். மேலே கொடுக்கப் 

பட்ட இரண்டு இணை தளங்களுக்கு மட்டுமன்றி மற்றும் 

உள்ளேயுள்ள இணை தளங்களுக்கும் இச்சமன்பாடு பொருந்தும், 

கொடுக்கப்பட்ட படிகத்தில் என்பது மாறுது. குறிப்பிட்ட 

அலை நீளமுள்ள -கதிரைப் பயன்படுத்தினால் %-வும் மாறாது. 

ஆகையால், மேலேயுள்ள சமன்பாட்டில் 9 அதிகரித்தால் ஈ - 

அதிகரிக்கும் என்பது வெளிப்படை. ௩. முழு எண் 7, 8, 9, &... 

ஆக இருந்தால் மீள்கதிர் பிரகாசமாக இருக்கும். 1 பின்னமாக 

இருப்பின் இரண்டு பலமுள்ள ஓளிக்க.ற்றைக்கு நடுவில் ஒளி



இடநிலை--படிக அமைப்பு | : 173: 

மங்கய இடம் காணப்படும். இம்மாதிரியாக %-கதிர் நிற 

மாலையைப் (880 8020) படிகத் தின் மேல் பாயும் -கதிரின் 

தொடுகோணத்தை வேறுபடுத்தி அடையப் பெறலாம். பிரகாச . 

முள்ள ஒளி மிகுந்த பகுஇகளுக்கு, 1-1, 8, 5, போன்ற முழு 

'எண்ணிற்குச் சமமாக இருக்கும்போது, முதல் வரிசை நிறமாலை 

(first order spectrum ) இரண்டாம் வரிசை கிறமால், மூன்றும் 

வரிசை நிறமாலை, நான்காம் வரிசை நிறமாலை என முறையே பெயர் 

வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், ஈ-ன் மதிப்பு அஇகரிக்க அதிகரிக்க. 

நிறமாலையின் ஒளி மங்கலாகப் பலவீனமடைகிறது, ஆகையால், 

படிகத்தின் ஆய்வில் முதல் வரிசை 2-கதிர் திறமாலையையே: 

(௩-1) எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம், 

பிராக்கின் 26-கதிர் நிறமாலைமானி (Spectrometer) 

X- சுஇிரின் அலைநீளம் மாராமலிருந்தால் கொடுக்கப்பட் 

டுள்ள படிகத்துக்கு க்குத் தகுந்தவாறு ரி .ம ரஈறுதகு.றது 

என்பது பிராக் சமன்பாட்டிலிருந்து அறியப்பட்டது. அதாவது, 

தொடுகோணத்தின் சரியான மதிப்பிலிருக்_து d- யைக் சணக்கிட 

லாம். நிறமாலைமானியில் தொடுகோணமும் அதற்கியைந்த கிற 

  

படம் 17-7 
பிராக்--கதிர் நிறமாலைமானி 

மாலை வரிசையும் அளக்கப்படுகிறது. 2-௧ இரின் அலைரீளம் 

மராமலிருந்தால் போதுமானது. அதன் உண்மை மதிப்புச் சில 

சோதனைகளுக்குத் தெரியவேண்டும் என் பதில்லை. படத்தில்
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காட்டியபடி ஓரே அலை. நீளமுள்ள 2%-கதிர்க். கற்றை .ஒன்று 

4 என்ற எதிர்மின்வாயிலிருந்து. (%-கதிர்க்குழாயின்) 8 என்ற 

நுண்துளை வழியாக வருகிறது, 6 என்பது படிகம். அதன் ஒரு 

முகப்பில் இக்கதிர் பட்டு மீள்கிறது. மீளும்போது 5 என்ற 

நுண் துளை வழியாக £ என்ற அயனிக் கலத்தினுள் (100128110௩ 

ந்து அடைகிறது. படிகம் ஒரு சுழலும் தட்டில் வைக்கப் 

பட்டிருப்பதால் அதன்மேல் விழும் கதிரின் தொடுகோணத்தை 

.மாற்ற தட்டைச் சுழற்றலாம். தட்டின் சுழற்கோணம் 2 என்ற 

அளவுசேரல் குறிப்பிலிருர் து அறியப்படுகிறது- படு- திருக்கும் 

படிக முகப்புக்கும் இடையே குழைந்த தொடுகோணத்தில் 

துவக்கி மெல்லமெல்லச் சுழலும் தட்டின் உதவியால் தொடு 

கோணம்  அதிகப்படுத்தப்படுகிறது. ஓவ்வொரு தொடு 

“கோணத்தின் மீள்சதிரையும் அயனிக்கோளத்தினுள் புகுமாறு 

செய்_து மீள்கதிரின் . ஒளி வலிமை சண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. 

ஒளி வலிமை அதிகமாக இருக்கும் இடங்கள் யாவும் பிராக் சமன் 

பாட்டில் உள்ள 1- னுடைய முழு எண் மதிப்புக்குரிய) வ 

களாகும். இம் முறையைப் படிகத்தின் எல்லாத் தளங்களுக்கும் : 

, பயன்படுத்தலாம். சில சமயங்களில் செயற்கைத் தளங்களை 

வைத்து மீள்சதிரை மேற்சண்ட முறையில் ஆய்வு நடத்தி 

ஒப்பிட்டுச் சரிபார்ப்பதும் வழக்கத்திலிருக்கிறது. சோதனைக்குட் 

படுத்தப்படும் படிகம் பெரியதாகவும் முகப்புகள் ஒழுங்கான 

மூறையில் அமையப் பெற்றதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். 

ஒவ்வொரு, முகப்புக்கும் பல மீள்கதிர்களைச் சோதனைக். 

GLUES  வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால், இம் முறையில். 
சோதனையின் முடிவுகளைப் பரிசீலிப்பது சுலபம். 

40) “Ks Pi தூள் முறை (X-ray Powder Method) 

டிபை, ஷர்ரா என்ற இரு விஞ்ஞானிகள் ஒரு புறமும், ஹல். 

ஏன்ற. விஞ்ஞானி மறுபுறமும் தனித்தனியாக இம் முறையை. 
முதன்முதலாகப். பயன்படுத்தினர். இம் முறையைப் படிகப் 

பகுப்பிற்கும் (analysis) upsistr அடையாளம் கண்டு 

கொள்வதற்கும் பயன்படுத்தலாம். பெரிய தனிப் படிகங்கள் 

கிடைக்க அரிதான உலோகங்களையும், கலவை உலோகங்களையும் 

ஆய்வதற்கு.. இம் woo பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம் 
_முழையால் கனசதுரப் படிகங்களையும் அறுகோணப் 

(Hexagonal) படிகங்களையும், டெட்ரா;சகேரனல். படிகங்களையும் 
சுலபமாக . ஆராயலாம். , இவைகளினால் இடைக்கும்.. 3-௧.இர். 

.நிறமாலைககை வகைப்படுத் துவது கடின மில்லை.
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‘QD முறையில் ஒரு குறுகிய ஒரே அலை நீளமுள்ள 2-கதிர்க் 

கற்றை 0 என்ற பொருள்மேல் விழும்படி செய்யப்படுகிறது. 

அந்த 26-கதிரின் மீள்கதிரை (பிராக் முறை போலவே) ஒரு 

வட்ட வடிவ. ஒளிப்படத் தின் மேல் விழும்படி செய்யப் 

பட்டிருக்கிறது... கொடுக்கப்பட்ட படிகத்தூள் ஒரு மெல்லிய 

  

  

படம் 77-68 

தூள் முறை -- கதிர் நிறமாலை 

கண்ணாடிக் குழாயினுள் 2 என்ற இடத்தில் வைக்கப்பட்டு 

இருக்கிறது. குழாயினுள் வைப்பதற்குப் பதிலாக ஓர் உரோமத் : 

'இன்மேல் பூசப்பட்டு மிருக்கலாம். 27” என்பது வட்ட வடிவ 

ஒளிப்படத் தகடு: ௦-யை மையமாகக் கொண்டு இவ்வட்ட 

ஒளிப்படத் தகடு அமைக்கப்பட்டிருக்கிற து. படிகத்தூள்கள் 

பல நுண்ணிய . படிகங்கள் கொண்டவை. இந்த நுண்ணிய 

படிகங்களின் முகப்புகள் பல இக்குகளை நோக்கிக் கொண்டிருக் 

இன்றன. அவைகளில் பலவற்றின் கூட்டு அமைப்புத் தளங்கள் 

மீள்கதிர்கஃ முழுவலிமையுடன் கொடுக்கக்கூடிய சரியான 

நிலையிலும் அமைந்திருக்கும். 4 என்ற இடத்திலிருந்து 26-கதிர் 

கள் வருவதாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மீள்கதிர்கள் ஒரு 

கூம்பு வடி.வில் மீண்டு வரும். இம் மீள்கதிர் கூம்பின் இரு பகுதி 

களின் வட்ட வில் 9-க்கு வலப்புறமும் மற்மறுன்று இடப்புறமும் 

ஈவட்டீவடிவ ஒளிப்படத்தின் மேல் விழுகின்றன. 100 என்ற 

தள்த்தையுடைய எல்லாப் படிகத் தூள்களும் அவைகளின் மீள் 

அதிர்ககை ம) என்ற விடத்திலும் என்ற விடத்திலும் விழும்படி 

செய்கின்றன... தூள்களின் சில படிகங்களின். 110 தளங்கள் 

மீள்கதிர்களைக் கொடுப்பதற்கு ஏதுவான நிலையில் இருக்கின் றன.
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அவைகளும் கூம்பு வடிவத்தில் £ என்ற விடத்தில் ஒரு. 

வில்லாகவும் 8” என்ற. விடத்தில் மறு வில்லாகவும் ஓளிப்: 

படத்தில் விழுன்றன.  -க்கு அருகலிருப்பவை முதல் வரிசை 

(88 ௦1020). மீள்கதிர்களாகும். தூரத்தில் போகப்போக 

இரண்டாம் வரிசை மூன்றாம் வரிசைக் கூம்புகளுக்கேற்பக். 

கோடுகள் இடைக்கப் பெறுகின்றன. இச்சோதனை முறையில் 

௦2 என்ற இடைதூரம் மாறாதது. ஆகையால் 8-யை மாத்திரம். 

அளந்து கணக்கிட்டு ர என்ற தொடுகோணத்தைப் பெறலாம். 

(d) ௬ழலும் படிகமுறை (Rotating Crystal Method) 

சுபலும் படிக முழை என்பது மிகவும் ஈவீனமுறை; பய: 

னுள்ளது. இம்முறையில் சாதாரணமான சிறிய படிகம் ஓன்றை 

எடுத்து, அது சுழலும்படியும் ஊசலாடும்படியும் செய்யப்: 

பட்டிருக்கிறது. ஊசலாடும் அச்சுப் படிகத்தின் HFA DS 

இணைந்து இருக்கும்படி (Parellel) செய்தல் வேண்டும். அதே. 

சமயத்தில் ஒரே அலைநீளமுள்ள 36-கதஇர்க்கற்றைப் படிகத்திற்கு. 

905-லிரும்.து படிகத்தின்மேல் விழுகிறது. படிகம் சுழலும் 

போது வெவ்வேறு தளங்களின்மேல் 3%-கதிர்கள் விழுந்து 

விளிம்பு விக£வு மீள்கதிர்களைக் கொடுக்கின்றன. . இவைகளை , 

ஒளிப்படத்தில் தாங்கவேண்டும். இதனால் பல புள்ளிகள் ஒளிப் 

படத்தில் விழுன் றன, ஓவ்வொரு படிக அ௮ச்சுக்கும் இணைந்த. 

முறையில் ஊசலாடச் செய்து மூன்று ௮ச்சுகளுக்கும் மூன்று 

ஒளிப்படங்களைப் பெறலாம். இந்த ஒளிப் படங்களைச் சோதனை: 

செய்து ஆராய்ந்.து கூட்டு அமைப்பு தூரங்களையும் : அலகு. 

கூட்டின் பரிமாணத்தையும் அறியலாம். விழும் புள்ளிகளின் ஒளி 

வலிமையை (ம்ம) அளந்து அணு அல்ல_து அயனிகளின். 

இடத்தைச் சரிவரக் கண்டறியலாம். 

-௧இர் விளிம்பு விளைவும் கனசதுரக் கூட்டு அமைப்பும் 

_.. கனசதுரக் கூட்டு அமைப்பில் மூன்று மாதிரிகள் உண்டு-- 

எளிய சனசதுரம், முகப்பு மைய கனசதுரம், பொருள் மைய 

கனசதுரம். படத்தில் (படம் 17-56) காட்டியுள்ளபடி கருப்புப்: 

புள்ளிகள் படிக அமைப்பிலுள்ள பொருளின் அணுக்களையோ” 

அல்லது. அயனிகளையோ அல்லது” மூலக்கூறுகளையோ குறிக். 

இன்றன. கனசதுரப் படிகங்களின் மூன்று விதமான மீள் 

தளங்களாவன : 100, 110, 111 ஆகும். இந்தத் தளங்களில் மீட்சி
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மிகச் சிறிய ன்கன்றின்றள் ஏற்படுகின்றன. மற்றத் தளங்களின் 

இடைத்தூரம் சிறியது. ஆசையால், பிராக்கின் சமன்பாட்டின் 

படி இத்தளங்களின் மீட்சிக் கோணத்தின் மதிப்பு அதிகமாக 

விருக்க வேண்டும். கனசதுரப் படிகங்களில் ஓத்த தளங்களின் 

இடைத்தூரம் 8ீ- ஈ/3/“ 4/7. உ. என்பது ஓர். அலகு 

படிகத்தின் பக்க நீளம். /, 4, / என்பவை எடுத்துக் கொண்ட 
தளங்களின் மில்லர் குறிகாட்டி.சளாகும். | 

முதலில் : எளிய சனசதுரப் படிகத்தை எடுத்துக் 
அப பகல் இப்படிகத் தல் ஓத்த தவள இடைத்தூரம் 

a. 

a fee? Jar Jer es Fever sz 
மேலேயுள்ள இடைத்தூரத்தில் காணப்படவில்லை. எனெனில், 

, &, 7 என்பவை 0, 7, 2, 8 முதலிய மதிப்புகளைப் பெற்று 

இருக்கும்போது +k +P என்பதன் கூட்டுத்தொகை. 
ஆக இருக்க முடியாது. ன் ள் ப் 

முகப்பு மைய கனசதுரத்தில் ஒவ்வோர் அலகு படிகத் த்தின் 
முகப்பு மையத்திலும் ஒரு கூட்டு அமைப்புப் புள்ளி (lattice point) 
உண்டு. இம் மாதிரிக் கூட்டு அமைப்புப் புள்ளிகளால் எளிய கன 
சதுரப் படிகத்திலிருப்பதைவிட அதிகமான . தளங்கள். காணப் 
படுகின் றன. இம் மாதிரி அதிகப்படியான தளங்களின் மில்லர் 
குறிசாட்டிகள் யாவும் ஒற்றைப்படையிலோ . அல்லது 
இரட்டைப்படையிலோ இருக்கின் மன. (2.-1b. 111, 200, 220 
311.) இத்தளங்கள் எளிய கனசதுரப்படிகத் தளங்களின் நடுவில் 
வரும் தளங்களாதலால் இத்தளங்களினால் ஏற்படும் மீட்சிக் 
கதிர்கள் ஒன்றோடொன்று குறுக்கிட்டு அழிக் அவிடுகின் றன. 
d,, (111 தளங்களின் இடைத்தூரம். என்பது. பொருள்), 

dive duns Qui முதலியவைகளின். மதிப்பு wo peu 
WF உரு ந ட் 7 அப என்பவைகளுக்குச் சமமாக 

Lad பொழுதுதான் Bers Si ser "வெளியில் அழிக்கப் 
படாமல் வருகின் றன. 

ண
ை
 

பொருள் மைய கனசதுரக் கூட்டு அமைப்பில் 'கன்வோர் 

_ அலகு கனசதுரத்திலும், எளிய கனசதுரத்தில் காண்பதைவிட 
ஒரு புள்ளி அதிகமாகக் காணப்படும் (மொத்தம் 9 புள்ளிகள்), 
இந்த அதிகப்படியான .. புள்ளி பொருள்மையத்திலிருக்கும். 
இரத்த அதிகப்படியான புள்ளி அமைந்து இருக்கும் தளத்திற்கு 

0 தளமெனப் பெயர், இதன் மில்லர் குறிசாட்டிகளான 

டடம 
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h, k,! இவைகளின் கூட்டுத்தொகை எப்பொழுதும் 

இரட்டைப் படையாக விருக்கும். பொருள் மையப்புள்ளிகள் 

wrapbh+-k+l crot D கூட்டுத்தொகையை ஓ.ற்றைப் படையாகக் 

கொண்ட தளங்களின் நடுவழியிலிருக்கன் றன. இதனால் 110 

773 போன்ற மூலைப் புள்ளிகளைக் கொண்ட தளங்களினால் 

மீட்சியுற்ற மீள்கதிர்களும் பொருள் மையப்புள்ளியின் தளங்க 

களினால் ஏற்பட்ட மீள்கதிர்களும் குறுக்கிட்டு அழிந்து 

விடுகின்றன. ஆகையால், இப்படிகங்களில். 400, 110 போன்ற 

களங்களினுடைய மீள்கதிர்களைப் பார்ப்பதரிது. dros யு 

a ஏ a 
dy, pow pGu, ak த 76 Je என்ற மதிப்புகளுக்குச் 

சமமான மீள்கதிர்களே இப்படிகத்தில் காணப்படுகின் றன. 

மேலே கூறப்பட்ட மூன்று விதமான படிகங்களில் காணப் 

படும் மீள்கதிர்கள் மே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மீட்சிக் 

கோணம் என்பது அலகு படிகத்தின் முகப்பு நீளத்தையும் (௧), 

பயன் படுத்தப்பட்ட 2-கதிரின் அலைரீளத்தையும் (&) சார்ந்த 

a 
தாகும், கழே கொடுத்துள்ள படத்தில் te 05 என்று 

வைத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கற து. வெளிவரும் மீள்கதிர் 
காயும் படுகோணத்தையும் வைத்துக்கொண்டு கொடுக்கப் , 
பட்ட படிசத்தின் தன்மையைக் கண்டுபிடிக்கலாம். 

  

ர d200383 
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படம் 17-9 

்..ஒ,500. இருக்கும்போது 'படுகோண த்தின் மீள்கதிர்கள்
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சோடியம் குளோரை௫ படிசும் 

கனச துரப் படிகங்களின் கூட்டு அமைப்பைக். கண்டறிய 

கதிர்த் நாள்முறையே பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிற அஃ 

சோடியம் குளோரைடு கனச துரப்படிக உருவத்தில் இருக்கிறது. 

இச் சேர்மத்தின் படிகத்தின் கதிரின் மீள்கதிர் ஒளிப் 

படத்திலிருந்து இது ஒரு முகப்பு மைய கனசதுரக் கூட்டு 

அமைப்பைக்கொண்டது என்று தெரியவருகிறது. இதில் 100 

.மீள்கதிர் காணப்படுவ தில்லை. - யைக் கணக்கிடவேண்டும். 

பிறகு மீள்கோணத்திலிருந்து 8-8[4//2 14” /”என்ற சமன் 

பாட்டைப் பயன்படுத்தி முகப்பின் நீளமான ஈுயைக் 

சணக்கடலாம். சோடியம் குளோரைஆி படிகத்தின் . அலகு 

படி.கத்தின் (மாம் cell) முகப்பு ரீளம் 5:64 & எனக் கணக்கிட்டு 

இருக்கிறார்கள். படிசத்திலுள்ள கூட்டு அடமைமப்புப் 

புள்ளிகள் (lattice points) சேோடியம் குளோரைடு 

மூலக்கூறுூக இருக்கலாம், அல்லது ேஜ சோாடிய-ம் 

அ௮ணுக்ககாக். (அல்லது அயணி) கொண்ட கூட்டு அமைப்பும், 

குளோரின் அணுக்களைக் (அல்லது அயி) கொண்ட கூட்டு 

அமைப்பும் ஓன்றுக்குள் ஒன்று ஊடுருவியிருக்கலரம். கூட்டு 

அமைப்பின் புள்ளிகள் சோடியம் குளோரைடு மூலக்கூறு 

யிருந்தால் 36-கதிர் மீள்கதிரின் வீரியம் முதல் வரிசையில் (118 . 

ஊம். அதிகமாசவும், . இரண்டாவது வரிசையில் சற்றுக் 

குறைவாகவும், மூன்றாவது வரிசையில் மிகக் குறைவாகவும் 

காணப்படவேண்டும். இம்மாதிரியாக 200, 400, 600 தளங் 

களில் காணப்பட்டாலும் 717, 222, 5888 தளங்களில் ஏற்படும் 

மீள்கதிர்களில் இம்மாதிரி ஒளியின் வீரியம் படிப்படியாகக் 

'குறையவில்லை. 899 தளத்தில் மீள்கதிர்கள் காணப்படுவ தில்லை. 
292. தளங்களின் மீள்கதிர்கள் ௮திக வீரியமுடையவை. 111 

- தளங்களின் மீள்கதிர்கள் வீரியம் குறைந்தவை. இம்மாதிரி பல 
தரப்பட்ட தன்மையையுடைய மீள்கதிர்கள் சாணப்படுவதால், 

சோடியம் குளோரைடு படிகத்தில் சோடியம் கூட்டு அமைப்பும், 

குளோரின் கூட்டு அமைப்பும் ஊடுருவிய கூட்டு அமைப்பே 

இருத்தல் வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்கி றது. 

சோடியம் அயனியின் ஆரம் 0:98 &”. அகும், குளோரைடு 
அயனியின் ஆரம் 1:51&? ஆகும். . அடுத்த பக்கத்தில் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள படத்தில் சிறிய கோளங்கள் சோடியம் அயனியையும், 
பெரிய கோளங்கள் குளோரைடு அயனியையும் குறிக்கன் றன. 
ஒன்றுக்கொன்று தொட்டுக்கொண்டிருக்கன்றன என்பதையும் 

். மனத்தில் கொள்ளவேண்டும். அதற்குப் பக்கத்தில் இருக்கும்
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0 ௫) படிக அமைப்புப் படத்தில் சற்றுத் தூரம்விட்டுத் தூரம் 

சோடியம், குளோரின் அயனிகளை எழுதியிருப்பதன் நோக்கம் 

நன்ருகப் புரிந் து கொள்வத.ற்கேயாகும். 72-10 (%) படத்தில் 

காண்பது ஓர் அலகு சோடியம்: குளோரைடு செல் ஆகும். 

முகப்புமைய சோடியம் அயனிக் கூட்டு அமைப்பும், முகப்புமைய 

  

படம். 17-10 a | 

சோடியம் குளோரைடு, புறவெளிக்"கூட்டு அமைப்பு. 

  

  

    
      
    

@ No kee 

படம் 17-12. 
ட் சோடியம் குளோரைடு கூட்டமைப்பு 

குளோரின் அயனிக் கூட்டு அமைப்பும் ஒன்றுக்குள் ஒன் த. 
ஊடுருவி . (interpenetrate) QGsGng. ஓவ்வொரு சோடியம்
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அயனியைச் சுற்றிலும் ஆறு குளோரின் அயனிகள் இருக்கின் றன.. 

௮.து போலவே ஓவ்வொரு குளோரின் அயனியைச் சுற்றிலும் 

அறு சோடியம் அயனிகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு 

700 . தளமும், 110 தளழும் சம எண்ணிக்கையுள்ள 

சோடியம் அயனியையும், குளோரின் அ௮யனியையயும் 

தஇருங்கே பெபெற்றிருக்கின் றன. ஆகையால், Qs 

தளங்களில் ஒவ்வொன்றும் முகப்புமைய சனசதுரப் படிகத் 

.இற்குடைய 3₹-கதிர் மீட்சியைத் (ரவி£0(101) .தருற.து. ஆனால், 

111 தளங்களை எடுத்துக் கொண்டால் ஓவ்வொன்றிலும் 

சோடியம் அயனிகள் மாத்திரமாவது குளோரின் அயனிகள் 

மாத்திரமாவது இருக்கின்றன, சோடியம் அயனிகள் கொண்ட 
தளத்திற்கு அடுத்துக் குளோரின் அயனி கொண்ட தளம் 

இருக்கறது. அதற்கு அடுத்து. சோடியம் அயனிகளின் தளம் 

மாறி மாறி வைக்கப்பட்டிருக்கறது. ஆகையால், 2%-கதிரின் 

சோடியம் அயனித் தளத்தின் மீள்கதிர், . குளோரின் அயனி 

தளத்தின் மீள்கதிருடன் குறுக்கிட்டு, (101௦1612) இரண்டும் 

அழிய எத்தனிக்கன்றன, குளோரின் அயனியில் 18 எலெகட் 

ரான்கள் இருக்கின்றன. எலெக்ட்ரான் அதிகமாக இருந்தால் 
அதனால் மீட்சியுற்ற கதிர் அதிகப் பிரகாசமுள்ளதரக இருக்கும். 

சோடிய அயனித் தளத்தினால் மீட்சியுற்ற அதிர் வீரியம். 

குறைந்தது, ஆகையால், குளோரின் அயனித் தளத்தின் மீட்சிக் 

சதிர்: முற்றிலும் அழியாது, பொட்டாசியம் குளோரைடை 

எடுத் துக்கொள்வோம்.  ௮துவும் சோடியம் குளோரைடைப் 
போன்ற முசப்புமைய சனசதுரக் கூட்டுஅமைப்பைப் பெற்றது. 
பொட்டாசியம் அயனியிலும் குளோரின் அயனியிலும் 18 

எலெக்ட்ரான்களே இருக்கின்றன. ௪ம அளவு எலெக்ட்ரான்கள். 

கொண்டவையாதலால். அவைகளின் தளங்களால் மீட்சியுற்ற 
கதிர் ஒரே . வீரியமுள்ளவை. இவையிரண்டும் குறுக்கிடும் 
போது இரண்டும் அழிந்து விடுகின்றன. ஆகையால்தான் 
பொட்டாசியம் குளோரைடூல் 111 தளத்தின் மீள்கதிர் 
காணப்படுவதில்லை. சோடியம் குளோரைடில் 711 தளத்தின் 
மீள்சதிர்கள் தென்படுவதால் இரு தளங்களிலும் வெவ்வேறு 
வகையான அயனிகள் இருக்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது. 

இதிலிருந்து சோடியம் குளோரைடு மூலக்கூறுகள் படிகத்தின் 
அலகாக இருக்கமுடியாது. இருந்தரல் 717 தளத்தின் மீள்க இர் 

_ (%-கதிரின் ) குறுக்கீட்டினால் முழுவதும் அமிர் து காணப்படும். 
சோடியம் அயனியும். குளோரின்  .அயனியும் தனித்தனியாக 
இருநீது தனித் தளங்களிருந்தால்தான் இம்மாதிரி குறுக்&ட்டுக் 
கதிர்களைப் (1047751800 18) பெற முடியும். re



182: அறிமுறை வேதியியல் 

படிகத் நூள்முறையைக் கையாள்வதற்குப் பதிலாக ஈன்கு 

வளர்ந்த கனசதுரப் படிகமிருந்தால் அதன் மூன்று விதமான 

(100, 710, 177) தளங்களிலிருந்தும் 3%-கதிரின் மீள்கதிரின் 

கோணத்தை அளந்து அவைகளின் இடைத்தூரத்தைக் கணக் 

இடலாம். இவ்விடைத் தாூரங்களின் விகிதம் மூன் றுவிதப் படிகங் 

களுக்கும் வெவ்வேறாக இருப்பதைக் கீழே காணலாம். 

எளிய சனசதுரம் 4, சீ,: படம: 0707; 0576. முகப்பு 

மைய சனசதுரம் 2 2-1: 0:707: 1:155, பொருள் மைய 

சதுரம் 8: ம், ஜட: 1.கீரிகி: 0-578. இந்த வி௫தங்களி 

லிருந்து கொடுக்கப்பட்ட கனசதுரம் . எவ்வகையானது 

என் பதைக் கண்ட றியலாம், | 

சோடியம் குளோரைடின் அலகுசெல் (பற! cell) 

சோடியம் குளோரைடு படிகத்தின் அலகு செல்லின் கூட்டு 

அமைப்பில் நான்கு குளோரைடு அயனிகளும் நான்கு சோடியம் 

அயனிகளும் இருக்கின்றன, அலகு செல்லின் ஒரு மூலை 
யிலுள்ள குளோரின் ௮யனி அதைப் பொருந்தியுள்ள எட்டு 

அலகு செல்களுக்குப் பொதுவானது. இம்மாதிரி எட்டுமூலை 

குளோரின் அயனிகள் இருக்கின்றன. ஆதலால், ஓர் அலகு 
1 

Gre Mage Geri gurer apin GCarmicr guiefi= “உ 8-1. 

படிகத்தின் ஆறு பக்கங்களில். ஓவ்வொன்றில் ஒரு குளோரின் 

அயனி . இருக்கிறது. இது இரண்டு அலகு படிகத்திற்குப் 
பொதுவானதாகையால் ஓரு படிகத்திற்குச் செரந்தமான 

3 
மொத்த முகப்பு = உ 6-9, ஆகையால், அலகு செல்லுக்கு 

க.குளோரின். அயனி உரித்தான தாகும். இதுபோலவே 
4 சோடியம் அயனியும் உரித்தாகும். 

் கணக்கு: சோடியம் குளோரைடு அலகு செல்லின் பக்க 

நீளம் -5-64&”; அதன் அடர்த்து 2:68. . மூலக்கூறு 

எடை- 58.45, அவோகாட்ரோ எண்ணைக் கண்டுபிடி. 

செல்லின் கன அளவு - (5:64:10 5)” 

(5:64 1078)" Nx 2-168 = 4x 58-46
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4x 58.45 

N= 3.168 x (5-64x 10°) 
N = 6.02 x 10° மோல் ! 

  

2-௬திர் ஆய்வும் படிகங்களின் அமைப்புகளும் 

அகேக படிகத் தனிமங்களும் படிகச் சேர்மங்களும் %-௧ திரி 
னால் ஆராயப்பட்டிருக்கன்றன. இவ் வாராய்ச்சியின் வாயிலாக 
அவைகளின்: உள்ளமைப்புச் . சரிவரத் தெளிவாக்கப்பட்டிருக் 
கிறது. 

(ல் அலோகத் தனிமங்கள்: அலோகத் தனிமப் படிகங்களில் 

ஓர் ௮ணு அதன் இணைதிற்னுக்கு ஏற்ப மற்ற அணுக்களுடன் 
சமவலுப்பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இம்முறையால் 
ஒவ்வோர் அணுவைச் சுற்றிலுமுள்ள புற எலெக்ட்ரான் களின் 
எண்ணிக்கை எட்டாக நிரப்பப்பட்டு உள்ளது. எடுத்துக் 
கொண்ட அ௮ணுவைச் சுற்றிலுமுள்ள அணுக்கள் அல்லது 
அயனிகளின் எண்ணிக்கை. ஆய எண் (co-ordination 
number) எனக் கூறப்படுகி றது. ஆகையால், ஆய எண் சாதாரண 
இணை திறனுக்குச் சமமாகும். ஆயஎண்ணை (86-11) என்றும் 
எழு துவதுண்டு. 18 என்பது Burs தன அட்டவணையில் 
தனிமத் தொகுதியின் (லற) எண்ணாகும். 

வைரம் (04௧௦) 

கார்பனில் வைரம் படிக அமைப்பையுடையது. அது 
இரண்டு முகப்பு மைய கனசதுரங்கள் ஊடுருவலால் 
தோன்றிய .. படி.கமாகும். 77-11(2)-ல் காட்டியுள்ளபடி. 
ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவைச் சுற்றிலும் நான்கு கார்பன் 
அணுக்கள் சீர்மை டெட்ரஹீட்ரன் மூலையில் அமைக்கப்பட்டு 
இருக்கின்றன. இரு கார்பன் அணுக்களின் இடைத் தூரம் 
154.6, அங்கக அலிபேடிக் பூரிதச் சேர்மங்களிலும் கார்பன்- 
கார்பன் இடைத்தூரம் 7.5” என்பது குறிப்பிடத்தக்க.து.. 
டெட்ரஹீட்ரன் மூலையிலுள்ள நான்கு கார்பன் அணுக்களும் 
மைய அணுவுடன் சமவலுப் பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டிருக் 
இன்றன. இம்மாதிரி எல்லா அணுக்களும் பிணைக்கப்பட்டிருக் 
தின் றன. இதனால், வைரத்தை ஒரு பெரிய கார்பன் மூலக்கூறு 

். என்க் கருதலாம். இதைப் பேரளவு apus mm! (macromolecule) 
என்ற தனிப் பெயரால் அழைப்பர், இந்த அமைப்பே வைரத்தின் 
கடினத் தன்மைக்கு ஆதாரமுமாகும்.
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வைரத்தின் வேதியியல் பண்பைக் குறிக்க 77-16) என்ற 
அமைப்பினாலும் வைரத்தின் உள்ளமைப்பை எழுதலாம். 

Agree (Graphite) 

கார்பனின் .படிகமற்ற புறவேற்றுமை (811௦17௦16) உருவங் 

கள் யாவும் இராஃபைட்டாலான சிறு படிக ங்கள் தான். 

இராஃபைட்டில் கார்பன் அணுக்கள் அறுகோண வடிவத்தில் 

பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் புறவெளி கூட்டமைப்புப் 

படம் (17-10) கொடுக்கப்பட்டுள்ள.து. இதில் கார்பன் அணுக் 

சளாலான அறுகோணத் தட்டையான தகடுகள் ஒன்றுக் 

கொன்று இணையாக  வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு 

தகட்டுக்கும் மற்றொரு தகட்டுக்குமுள்ள இடைத்தூரம் 8.41க”. 

'இது வேதியியல் பிணைப்புகளின் நீளத்தினும் அதிகமானது; 

பலவீனமானது. GD BMT Ws தகடுகளுக்கிடையேயுள்ள 

பிணைப்பு வேதியியல் ' பிணைப்பாக இருக்கமுடியாது. இரா 

ஃபைட்டில் ஒரு கார்பன் ௮ணு மற்ற மூன்று கார்பன் அணுக் 

களுடன் அ௮றுகோணத்தில் (hexagon) வே இப்பிணைப்பால் 

பிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதுவே, வைரத்திற்கும் 

இராஃபைட்டிற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாட்டிற்குக் காரணம். 

அறுகோணத்தில் இரண்டு அணுக்களுக்கும் இடையேயுள்ள 

தூரம் 7-42&5. அறுகோணத்தில் அமைக்கப்பட்ட அணுக்களின் 

அமைப்பு பென்சின், நாப்தலீன் போன்ற aden சேர்மங்களின் 

- அமைப்புகளை ஓத்திருக்றெது, மேலே வவரிக்கப்பட்ட தகட்டு 

அமைப்புக்குத் தகட்டு அடுக்குக் கூட்டு அமைப்பு வேள 181406) 

என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டு... இருக்கிறது. தகடுகளுக்கு 

இடையேயுள்ள. பிணைப்பு . வலுவற்றதாக இருப்பதால் கிரா 

ஃபைட்டைத் தகடு தகடாகச். சுலபமாக எடுக்கலாம். இப் 

பண்பினால் அதை மசகுக்குப் (lubricate) பயன்படுத் துகிறார்கள். 

மைகாவும் டால்க்கும் இந்த அடுக்குக் கூட்டு அமைப்பையுடைய 

அனிமச் சேர்மங்களாகும். 

.... .ஓவ்வோர். அணுவும் படிகத்தினுள் அதன் எட்டு எலெக் 

ரான்களைப் பெற முயற்சி செய்கின்றன.  இம்முயற்சியால் 

அவைகளுக்கே உரிய இணை திறனைப் படிகங்களிலும் இவ்வணுக் 

கள்  காட்டுகன்றன. உதாரணமாக சிலிகா, . ஜொமேனியம், 

சாம்பல்கிற டின் முதலிய தனிமங்களின் படிக அமைப்புகள் . 

வைரத்தின் படிச அமைப்பை ஓத்தேயிருக்கின் றன. 

ஆவர்த்தன அட்டவணையில். ஐந்தாவது தொகுதியில் 

உள்ள ஆர்சனிக், ஆன்டிமோனி, பிஸ்மத்துப் போன்ற
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தனிமங்கள் ஆறு உறுப்புகள் கொண்ட மடிப்பு (puckered) 

வளைய அமைப்பிலிருக்கின்றன. இவைகள் ராம்போ ஹெட்ரல் 

படிகங்களாகும். இந்தத் தனிமங்களின் வெளிக்கூட்டில் ஐந்து 

எலெக்ட்ரான்களிருக்கின் றன. எட்டு எலெக்ட்ரான்௧௯*7 அடை 
வதற்காக மூன்று தனிம அணுக்களுடன் சமவலுப் பிணைப்பால் 

பிணைக்கப்பட்டு இருக்கின் றன. 

ஆருவது தொகுதியிலுள்ள தனிமங்களின் வெளிப்பு,தக் 

கூட்டில் ஆறு எலெக்ட்ரான்களிருக்கன்றன. அவைகளின் 

இணைதிறன் இரண்டு ஆகும். ஓவ்வோர் அணுவும் மற்ற இரு 

அணுக்களுடன் இணைக்கப்பட்டு சங்கிலி அமைப்பிலிருக்கிற.து- 

செலினியம், டெல்லூரியம் படிகங்களில் இம்மாதிரி சுருள் 

சங்கிலிகள் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக இணைஅடுக்கில் வைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. இரு சங்கிலிகளுக்குமிடையேயுள்ள விசை 

பலமற்ற வாண்டர்வால்  விசையாகும். சில தனிமங்களில் 

இச் சங்கிலிகள் எட்டு உறுப்புகள் ஆனதும் முனையில் சேர்க்கப் 

பட்டு எட்டுறுப்பு மடிப்பு வகாய அமைப்பைக் கொடுக்கின் ரன. 

உதாரணம், ராம்பிக் சல்பர், இதற்கு ஏற்ப சல்பர் ஆவிகள் 

கெரதிநிலக்கு அருகிலுள்ள வெவப்பநிலையல் 5, மூலக் 

கூறுகளாக இருக்கின்றன என்பதை 3%-௧கஇர் துணைகொண்ட 

ட படிக ஆய்வு எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. ஆனால், பிளாள்டிக் 

MA
NY

 

சல்பர் ரீள்சங்கிலி அமைப்பையே கொண்டதாக உள்ளது. 

ஏ.[மாவது தொகுதியிலுள்ள உப்பீனிகளில் அயோடின் படிக 

அமைப்பிலிருக்கிறது. இது கனசதுர. அமைப்பாகும். 

ஒவ்வொரு கூட்டு அமைப்புப் புள்ளியும் ஒரு 1, மூலக்கூறு. 
அசையால், படிக அமைப்பின் அலகும் மூலக்கூறே. ஓர் 
அயோடின் அணு மற்றோர் அணுவுடன் சேர்க்கப்பட்டு மூலக் 

கூறைக் கொடுத்துள்ளது. இது அயோடினின் இணை 
திறனைப் பொருந்தியேயுள்ள து. 

அலோகங்கக£ப் படிக... அமைப்பை நோக்குமிடத்து 
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் நான்காவது தொகுதியில் பெரிய 
அளவு மூலக்கூறில் (102000160016) ஆரம்பித் து அடுக்குக் 
கூட்டு அமைப்பு, சங்கிலித் தொடர் அமைப்பு வழியாகக் 
கடைசியில் ஏழாவது தொகுதியில் சாதாரண ஈரணு மூலக்கூறு 

அமைப்பை வந்தடைகிறது. இதே சமயத்தில் அணுக்களின் 
புறவெளிக்  கூட்டிலுள்ள எலெக்ட்ரான்கள் நான்கிலிருந்து 
கார்பன், சிலிகன் ) ஏழுக் (அயோடின்) வந்து அடைகின் றன.
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(0) உலோகத் தனிமங்கள் (186௨18) 

உலோகத் தனிமங்கள் மூன்று விதங்களில் படிகங்களாக 
மாறுகின்றன. அவையரவன: (௨) முகப்பு மைய sore துரம். 

(0) பொருள் மைய சகனசதுரம், (௦) நெருக்கமாக வைக்கப்பட்ட 
அறுகோணம் (hexagonal). முதலாவதும் கடைசியும் 
கோளங்களின் நெருக்கமும். சீர்மையும் உடைய அமைப்பால் 
உருவானவைகளாகும்.. கோளங்கள் யாவும் ஒன்றையொன்று 
தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். . அநேக தனிமங்களின் அணு;.க்கள் 
கோள வடிவத்திலிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. கார. 
உலோகங்கள் (81%க14 0௦1818) பொருள் மைய கனசதுரக் கூட்டு: 
அமைப்பில் இருக்கின்றன. இது முந்தைய இரண்டையும் 
விடச் சற்று இடைவெளியுள்ள அடுக்காகும். ஆகவே, காரத். 
தனிமங்கள் மிருதுவாக இருக்கன் றன. 

  

படி.கக் கூட்டின் அமைப்பு தனிமங்கள் 

  

Ae, yFe, Ni, Ph, Th 

Be, Mg, Zn, Cd, Ti 

முகப்பு மைய சனசதுரம் | Cu, Ag, Au, Ca, Sr 
| 

| 
| (BG, aZr, Os, Ru, yCo 

அறுகோண நெருக்க அடுக்கு 

பொருள் மைய கனசதுரம் _ Li, Na, K, Pb, Ca 

Ba, V, aFe Mo, Ta 

முதல் இரண்டு நெருக்கமாக உள்ள கூட்டு அமைப்புகளில்: 
ஓர் ௮ணுவைச் சுற்றிப் பன்னிரண்டு அணுக்களிருக்கும். 
இதை ஆய எண் 12 என்பர். பொருள் மைய கனசதுரத்தின். 
ஆம் எண். எட்டேயாகும். அலோககத் தனிமங்களின் அதிகப்படி 
யான ஆய எண்  நான்கேயாகும். உலோகங்களைப் பிணைக்க 
AGE எலெக்ட்ரான்கள் தேவை. இவைகளைச் சாதாரண: 
சமவலுப் பிணைப்புகள் வழியாகக் கிடைக்கப் பெறுவதரிது.. 
ஆகையால்தான் உலோக அணுக்கள் (உலோகப் பிணைப்பு) என்,ற: _ 
தனிமுறையில் . . பிணைக்கப்பட்டிருக்கன் றன. (உலோகம்: ' 
பிணைப்பை: அத்தியாயம். 76-ல் பார்க்கவும்,) உலோகங்களின் 
மின் கடத்துதிறன் இம்மாதிரி உலோகப் பிணைப்பிலுள்ள . 
தனியாக இயங்கும் எலெக்ட்ரான் களைப் பொறுத்தது.
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உலோகங்களின் கம்பியாக: நீட்டக்கூடிய தன்மையையும் 

கநொறுங்காத தன்மையையும், தகடாக்கத்தக்க: தன்மையையும்: 

முகப்பு மைய அமைப்பாலும் அறுகோண  ௮மைப்பாலும் 

தான் கொடுக்கமுடியும். ஏனென்றால், நெருக்கமாக அடுக்கட்- 

பட்ட அமைப்புகளாலேயே இப் பண்பினைக் கொடுக்கமுடியும்.. 

பொருள். மைய கனசதுர அமைப்பினால் உலோகங்கள்” 

நொறுங்கும் தன்மையைப் பெறுகின் றன. 

30-கதிர் படிவ இயலும் அனங்ககச் சேர்மங்களும் 

எளிய அனங்ககச் சேர்மங்களில் (Inorganic Compounds): 

AX போன்ற சேர்மங்களின் படிக அமைப்பும் 2௦, போன்ற. 

சேர்மங்களின் படிக அமைப்பும் இவைகளின் மூலக் 

கூறிலுள்ள அணுக்களின் ஆரங்களின் விகிதத்தைப் 

பொறுத்தது. அயனிப் பிணைப்பு, சமவலுப் பிணைப்பாக மாறும் 

போக்கையும் சார்ந்து சில சமயங்களில் இந்த அமைப்புகள் 

மாறும். க. என்ற வாய்பாடுள்ள எல்லாச் சேர்மங்களும் கீழே. 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள BH அமைப்புகளில் ஏதாவது ஓர் 

அமைப்பில்தான் படிகமாகும். ஒவ்வொரு கூட்டு அமைப்புக்கும் 

ஒரு சேர்மத்தின் பெயர் கொடுக்சப்பட்டிருக்கிறது. கூட்டு 

அமைப்பின் ஆய எண் என்பது ஓர் ௮ணு அல்லது அயனிக்குச் 

சுற்றியுள்ள அருகிலுள்ள அணுக்களாகும். போரன் நைட்ரைடு 

சேர்மத்தின் ஆய எண் மூன்று. சிங்க் -சல்பைடின் ஆய எண் 

நான்கு. சோடியம் குளோரைடின் ஆய எண் ஆறு. சீசியம் 

குளோரைடின் ஆய எண் எட்டாகும். பெரும்பாலான கார 

உப்பீனிகளின் படிக அமைப்பு சோடியம் குளோரைடைப் 

போன்ற முகப்பு மைய கனசதுர அமைப்பையுடையதாகும்.. 

சசியம் குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடு இவைகள் 

பொருள் மைய கனசதுரச் கூட்டு அமைப்பில் படிகமா௫ன் றன. 

திசியம் அயனி சற்றுப் பெரியது. ஆகையால், அதைச் சுற்றி 

TE BNI oA அயனிகளை அமரும்படி செய்யலாம். இதனாலேயே 

சதயம் குளோரைடு, சீசியம் புரோமைடு, சீசியம் அயோடைடு 

சேர்மங்கள் பொருள் மைய கனசதுர வடிவத்தில் படிக 

மாசன்றன. கார உலோக அயனியின் கன அளவு குறையக் 

குறைய அதைச் சுற்றியிருக்கக் கூடும் அயனிகளின் எண்ணிக்கை. 

யும் குறைகிறது. ஆகையால், சோடியம், பொடாசியம் முதலிய 

அயனிகளைச் சுற்றி ஆறு உப்பீனி அ௮பனிகளே யிருக்கின் றன 

இது முகப்பு மைய சனசதுரக் கூட்டு அமைப்பைத் தருகிறது...
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எப்பொழுதும் . நேர்மின் அயனி சிறிய தாகவும், எதிர்மின் 

் ட சுகி ட்ட 

அயனிகள் பெரியதாகவும் இருக்கும். ஆசையால் -_ எனற 

.வி௫இதம் பின்னமாக விருக்கும். இதன் மதிப்பு கூட்டு அமைப்பின் 

"தன்மையை நிர்ணயிக்கிறது. 

ஆய எண் 8 6 4 

ட் >078  0738—0-41 - 0°-41—0:22 

r+—Gerdor guohuor Bru 
1-- எதிர்மின் ௮யனியின் ஆரம் 

சில : சமயங்களில் எதிர்மின் அயனியின் முனை வுகெகொள் 

.தஇறனால் (ற௦18129ப1) எலெக்ட்ரான் கூட்டின் உருவம் மாற்ற 

மடைந்து கூட்டு அமைப்பிலுள்ள நேர்மின் அயனிகளும் எதிர் 

. மின் அயனிகளும் நெருக்கி வலுவுள்ளதாகப் பிணைக்கப்பட்டிருக் 

Ber por, 6601-மாதிரிப் படிகங்களின் ஆய எண். எட்டாக 

விருந்தும். இக்காரணத்தினால்தான் அவை நிலையான தன்மை 

“யுடைய படிகங்களாக விருக்கன்றன. ஃபுளோரைடு போன்ற 

அயனிகளின்  முனைவுகொள்் திறன் மிகக் குறைவரதலால் 

ஃபுளோரைடு சேர்மங்களின் ஆய எண் ஆறருகவே இருக்கிறது, 

அயனிப். . பிணைப்பு சமவலுப் பிணைப்பாக மாறுவதற்கு 

உகந்த சேர்மங்களில் சிங்க் சல்பைடு (சிங்க் பிளெண்டு) கூட்டு 

அமைப்பைக் காணலாம். . இதில் ஆய எண் நான்கு, .ஓவ்வோர் 

அயனியையும் சுற்றி எதிர்மின் தன்மையுள்ள நான்கு அயனிகள் 

உண்டு என்பது இதன் பொருள். இது வைரத்தை ஒத்த கூட்டு 
அமைப்பைக் கொண்டது. சிங்க் ஆக்சைடு கூட்டு அமைப்பிலும் 

ஆய எண் நான்கே, குப்ரஸ் புரோமைடு, சில்வர் அயோடைடு, 

காட்மியம் டெல்லூரைடு, சிலிகன்' கார்பைடு முதலிய சேர்மங் 

அள் சிங்க். பிளெண்டு மாதிரிக் கூட்டு அமைப்பை உடையவை 

களாகும். 

க) போன்ற சேர்மங்கள் எட்டு விதமான கூட்டு அமைப்பு 

- மாதிரிகளில் படிகமாகலாம். கால்சியம் ஃபுளுரைடு போன், 

் .சேர்மத்தை எடுத்துக் கொண்டால் கால்சியம் அயனியின் ஆய 

eer எட்டு. . ஃபுஞரின் அயனியின் - ஆய எண் . நான்கு, 

-டைட்டேனியம் ஆக்சைடு அல்லது ரூடைல் என்.ற சேர்மத் 

இலும், காட்மியம் அயோடைடு என்ற சேர்மத்திலும், நேர்மின் 

.அயனியின் ஆய எண் ஆறு... எதிர்மின் அயனியின் ஆய எண் 

பன
ம்
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மூன்று, AX, போன்ற சேர்மங்களில் ஆ-யின் ஆய எண்.ணும் . 

3:-ன் ஆய எண்ணும் 8: 1 என்ற விதத் திலிருக்கும், கால்சியம் 

ஃபுளஞுரைடு போன்ற கூட்டு அமைப்புகளின் ஆர விஓதம் 

Pate 0:78, ரூடைல் அல்லது காட்மியம் அயோடைடு கூட்டு 
[| அனை 

ட்ட உர . 
அமைப்புக்கு ஏ துவாக இருக்கும் ஆர விகிதம்  - -0:43-லிரு௩து 

0-75-க்குள் இருக்கும்பொழுதாகும், காட்மியம் அயோடைடு 

கூட்டு அமைப்பான து ஒரு தகட்டு அடுக்கு அமைப்பு (18/07 type) 

என்பதை மன த்தில் கொள்ள வேண்டும். 

அங்ககச் சேர்மங்களும் 2%-கதிர் படிக. இயலும் 

அங்ககச் சேர்மங்களின் படிசங்களில் மூலக்கூறினால்' 

ஏற்படுத்தப்பட்ட கூட்டு அமைப்புகளே யுண்டு என்பதை. 

3:-கஇர் அய்வினால் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். மூலக்கூறே இப் 

படிகத்தில் அலகாகும், மூலக்கூறிலுள்ள அணுக்கள் FW 
வலுப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அலிஃபாடிக் 

சேர்மங்களில் கார்பன் அணுக்கள் வைரத்தைப்போல் டெட்ரா 

ஹீட்ரல் அமைப்பிலிருக்கன்றன. ஒற்றைப் பிணைப்பில் இரண்டு 
கார்பன் மையங்களுக்கு ' நடுவிலுள்ள இடைத்தூரம் 75, 
இரட்டைப் பிணைப்பில் இரண்டு கார்பன் அணுக்களின் இடை 

தூரம் 1°82A°, 

அரோமாடிக் . சேர்மங்களில் முக்கியமாக பென்சீன் 

சேர்மங்களில் ச இடைத்தூரம் 1:40+ 0-01A° ஆகும். 
டபென்சின் . வளையம் . ஒரு. சீர்மையுள்ள அறுகோண மாகும், 
இதிலிருந்து... பென்சினிலுள்ள கார்பன்-கார்பன் . பிணைப்பு 
ஒற்றைப் பிணைப்புத். தன்மையையும், இரட்டைப் பிணைப்புத் 
தன்மையையும் ஒருங்கே சொண்ட. உடன் இசைவு எலெக்ட் 
ரான் அமைப்பைக் கொண்டதாகும். 

செல்லுலோஸ், பட்டு, ரோமம் போன்றவை நார் போன்ற 
அமைப்புள்ளவையாக இருப்பினும் X-sHr ஆய்விவிரும்_து 
அவைகள் யாவும் நீளமான ஊசி போன்ற போலிப் படிகங்களால் 
அமைக்கப்பட்டவையெனத் தெரியத் வருகிறது. இவைகளைச் ' 
சிறு படிகங்கள் (crystallites) என்பர், காரின் நீளத்திற்கு 
இணைய (818161) இந்தப் படிகங்களின். அச்சுகள் அமைர்திருக் 
கின்றன. இவைகள் சங்கலித்தொடர்போல் : இருப்பதால்தான்
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gts பொருள்கள் நார்த் தன்மையைப் பெற்றிருக்கின் றன « 

ரப்பரை நீட்டினாலும் இம் மாதிரி அமைப்பையே பெறலாம். 

வினாக்கள் 

7, 2கதர் ஆய்வும்-படிக அமைப்பும் என்பது பற்றி 

விரிவாக எழுதுக, 

2. அங்ககச் சேர்மங்களின் உள்ளமைப்பைப் பற்றி 26-கதிர் 

.ய்வின் முடிவை விவரி. 

2... புறவெளிக் கூட்டு அமைப்பு. என்பது என்ன £ 

“சோடியம் குளோரைடின் புறவெளிக் கூட்டு அமைப்பை 

விளக்குக. 

4, சோடியம் குளோரைடின் %-கதிர் படிக 'இயல்ப் பற்றி 

விரிவாக ஒரு கட்டுரை எழுதுக, 

5. வைரத்தின். படிக அமைப்புக்கும், கிராஃபைட்டின் 

உள்ளமைப்புக்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை . விளக்குக. 

அவைகளின் பண்புகளுக்கும் அவைகளின் உள்ளமைப்புக்கு - 

முள்ள உறவினை விவரி, ் 

6. சிறு குறிப்பு எழுதுக : 

(a). 2%-கதிர் விளிம்பு விளைவு. 

(0) குறைகடத்திகளின் அமைப்பும், அரிதில்: கடத்தி 

களின் படிக அமைப்பும். .. 
(௦) படிகங்களின் பிரிவுகள். 
(4) மில்லர் குறியீடுகள். 
(6) படிகச் சீர்மைகள். 

.... 7. உலோகப் பிணைப்பின் பட்டைக் (band)Qarerensanw 

விவரி. 
் 

(8) 28-கதிர் நிமமாலைமானியைப் படிகம் உள்ளமைப்பை 

. ஆயப் பயன்படுத்துவதில் கையாளப்படும் வெவ்வேறு முறை ! 

. கள்.யாவை? லோரவின் ஒளிப்படத்திற்கும், பிராக்கன் ஒளிப் 

படத்திற்குமுள்ள வேறுபாட்டினை விளக்கமாக எழுது. :



கலைச்சொல் அகராதி 

Absolute - 

Absolute temperature 

Absolute zero 

Absorption 
Absorption spectrum 
Acceleration 

Accurate 

Acetic acid 
Acid-form 
Activated complex 
Activation energy 

Active centre _ 
_Addition reaction 
_Adsorption 
-Alcohol 

Alkali metals 

Alkaline earth metals 

Allotropy 
Alloy 
_Alternating current 
Amalgam 

Amorphous 

Amphoteric 

Analyser 

(ஆங்கிலம்--தமீழ்) 

த 
11
1 

பப
 

1
1
1
 

11
 

ப 
ப 
ப
ப
ப
 

Son 
தீனி வெப்பநிலை 
தனி சூன்ய வெப்ப்நிலை 
உறிஞ்சல் 
உட்கவர் நிறமாலை 
முடுக்கம் 
துல்லியம் 
௮செட்டிக் அமிலம் 
௮மில வடிவம் 
இளர்வுற்ற இடைநிலை 
இளர்வுகொள் ஆற்றல் 

இளர்வுகொள் மையம் 
கூட்டுவினை 
பரப்புக் கவர்ச்சி 

ஆல்கஹால் 
கார உலோகங்கள் 
காரமண் உலோகங்கள் 

புற வேற்றுமை 
உலோகக் கலவை 
மாற்ற மின்னோட்டம் 
ரசக்கலவை 
படிக உருவமற்ற 
ஈரியல்புள்ள 
பகுப்பான்
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Analysis 

Analytical chemistry 

Angle of incidence 
Angle of rotation 

Anion 

Anode 

Anticathode 
Apparent 

Approximate 

Aqueous tension 

Arc 
Association © 

Asymmetric 

Atmosphere 

Atombomb 

Atomic fission 

Atomic fusion 
Atomicity 

Atomic number 

Atomic spectra 

Autocatalyst - 

Axis 

Bad conducter 
Band spectra 
Barometer 

Base metal 
Basicity 
Bath 

Beam of ray 

Beckmann rearrangement 

Biochemical 
Body-centred cube 
Boiling point 
Bond 
Bond distance [
|
|
 

1
1
1
1
1
 
11
/1
 

। 
ப
ப
ப
 
1
1
1
1
 

ப 
1 

ப
ப
 

ப
ப
ப
ப
ப
/
॥
 

அறிமுழை வேதியியல் 

பகுப்பு 
பகுப்பு ஆய்வு வேதியியல் 
படுகோணம் 

. சுமற்கோணம் 
நேர் ௮யனி 
நேர் மின்முனை 
எதிர் எதிர்மின்வாய் 
வெளிப்படை 
தோராயமான 
நீராவியின் அழுத்தம் 
பிறை, வில் 
இணக்கம் 
சிர்மையற்ற 
வாயுமண்டலம் 

அணுகுண்டு 
அணுக்கருப் பிளவு 

அணுக்கரு இணைப்பு 
அ௮ணுக்கட்டு எண் 

அணு எண் 

அணு நிற நிரல் 
சுயவேச மாற்றி 
HEF 

அரிதிற் கடத்தி 
பட்டை நிரல் 
பாரமானி 

_ மட்ட உலோகம் 

காரத்துவம் 

தொட்டி 
ஓளிக்கற்றை 
பெக்மன் இடமாற்றம் 

. உயிர் வேதியியல் 

பொருள் மைய கனசதுரம் . 

கொதிநிலை 
பிணைப்பு 
பிணைப்பு தூரம்



கலைச்சொல் அகராதி 

Bond length 

Borax bead 

Brittle 

Burette 

Calorie 

Cannizzaro reaction 

Cannonical 

Capillary tube 
Catalyst, heterogeneous 

Catalyst homogenous 

Cathode 

Cathode ray 

Cation 

Cell (crystal) 
Cell (electricity) 
Centre of symmetry 

Centrifugal 

Charge (electrical) 

Chelate 

Chemistry 
Chemistry, inorganic 

Chemistry, organic 
Chemistry, physica} 
Chemistry, theoretical 
Chemistry, macro 

Chemistry, micro 

Chemistry, semimicro 

Chemical bond 
Chlorination 
Classification 
Clathrate compound 

Cloud chamber 

Coefficient of viscosity 

13 
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பிணை நீளம் 
வெண்காரமணி 

நொறுங்கும் 
ப்யூரெட் 

கலோரி 

கானிசாரோ வினை 

விதிக்குட்பட்ட 

துண்குழாய் 
பல படிக்கான வினைவேக 

மாற்றி 
ஒரு படிக்கான வினவே 

மாற்றி 
எதிர் மின்வாய் 
எதிர் மின்கதிர் 
எதிர் அயனி 

கூடு 
(மின்) கலம் 
சீர்மை, மையம் 
மைய விலக்கு 
(மின்) ஊட்டம், சுமை 
கொடுகணைப்பு 
வேதியியல் 
கனிம வேதியியல் 
கரிம வேதியியல் 

பெளதிக வேதியியல் ' 
- அறிமுறை வேதியியல் 
பேரளவு வேதியியல் 
நுண்ணளவு வேதியியல் 

சிற்றளவு வேதியியல் 
வேதிப் பிணைப்பு 
குளோரின் ஏற்றம் 
வகையிீடு 

கிளாத்ரேட், அடைவுச் 

சோமம் 
மேகக் கலம் 

பாகுரில்க் குணகம்
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- Collision diameter 
Colloid 

Complex 

-Compound 

‘Concentration 

Conductivity 

Configuration 

Conical flask 

Conjugate acid and base 

Consecutive reaction 

- Conservation 
Constant 

‘Connection 
-Converge _ 
Continuity 

Co-ordinate (X,Y,Z) 
Coordinate covalency 

- Core 

~ Cork 

Correction | 

Counter 

‘Covalent bond 

- Cracking 
Crest... 

Critical 
Crystal 

-Crystallite 

- Crystallograph 
-Current — 

Curve 

Debye unit ஸி 

றல. 
3960000086 

அறிமுறை வேதியியல் 

மோதல் விட்டம் 

கூழ் 
அணைவு 
சேர்மம் 
அடர்வு 

கடத்துதிறன் 
- உருவ அமைப்பு 

கூம்புக் குடுவை 
இணை அமிலம், இணை உப்பு 

மூலம் 

அடுத்தடுத்து நிகழ்வினை 

அழியாத்தன்மை 
மாறிலி 

சலனம் 

குவி 
தொடர்ச்சி 

ஆயம் 

(ஈதல் அல்லது ஆய) 
சமவலுப் பிணைப்பு 

உள்ளகம் 

தக்கை 

திருத்தம் 
எண்ணி 

சமவலுப் பிணைப்பு 
பிளத்தல் 

முகுடு. 
நிலைமாறும் 

படி.கம் 

சிறுபடிகம் 

படுக வியல் : 

_ மின்னோட்டம் 
வளைகோடு. 

டி பை அலகு 

அழிவு 
. சிதைவு



"கலைச்சொல் அகராதி 

Definition 

Deflection 

Degradation 

‘Degree 

‘Density 
Diagonal 
Diaphragm 

Dielectric constant 

Differentiation 

Diffusion 

Dilute 

Dimer 

Dimerisation 

Dipole moment 
Directional 

Discharge 
Dispersion effect. 
Displace 

Dissociation 

Distortion 
Do uble bond 
Double refraction 

Dry 

Efficiency 

Electric field 
Electrode 

Electrode potential 
Electrolysis 

Electrolyte 
Electromagnet 
Electron 
Electron diffraction 
Electron acceptor 
Electron donor 

195. 

வரைவிலக்கணம், 
- வரையறை 

இசை விலகல் 

தாழ்வுவினை 
தரம். 
செறிவு, அடர்த்தி 
மூலை விட்டம் 
இடைத்திரை) விதானம் 
மின் கடத்தாத் திறன் மாறிலி 
“-வகைக்கெழு காணல் 
விரவுதல், பரவல் 
நீர்த்த 

இருபடி 
இருபடியாக்கல் 

இருமுனை திருப்பு. திறன் 
இசையளவு 
மின் இறக்கம் 
பிரிசை விளைவு 
இடப்பெயர்ச்சி 
பிரிகை 
உருக்குலைவு 
இரட்டைப் பிணைப்பு 
இரட்டை ஒளிவிலகல்: - 

உலர்த்தி ை 

திறன் 
மின்புலம் 

மின்முனை 

மின் அழுத்தம் 
மின் பகுப்பு 
மின்பகு பொருள் 
மின்காந்தம் 
எலெக்ட்ரான் 

எலெக்ட்ரான் கோணல்: 
எலெக்ட்ரான் வாங்கி 

எலெக்ட்ரான் வழங்கி
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‘Blectronegativity 
Electrophoresis 
Electrostatic 

Electrovalent 

Elements of symmetry 
‘Emission 

Emulsion 
Enantiomorphous 
Endothermic 

‘Energy 

Energy potential 
Energy translational 
‘Energy vibrational 

End point 

-Enol 
Equation _ 

Equilibrium 
‘Equivalent conductivity 

Equivalent weight 
‘Ester - 

Exchange 

‘Excited state 
Experiment 

“Hace centered cell 
“Factor 
‘Field 

-. Filtrate — 
First order 
Fission. Ti 
Farmation 
Formula ’ 
Fraction 

_ Fractional crystallisation 

ae Free radical. 

1
1
1
1
]
 

Eb 
|! 

| 

அறிமுறை வேதியியல் 

எதிர்மின் தன்மை 

நிலைமின் 
மின்வலுப் பிணைப்பு 
சிர்மை உருவங்கள் 
வெளிவிடு 
பால்மம் 

எதிர் வடிவத் தன்மையுள்ள 
வெப்பம் கொள் 

ஆற்றல் 
நிலைப்பண்பு ஆற் றல் 
பெயர்ச்சி ஆற்றல் 

அதிர்வு ஆற்றல் 
முடிவு நிலை 
ஈனால் 

சமன்பாடு 
சமநிலை... 
சமான எடை மின் கடத்து. 

| Boor 
சமான எடை ப 
எஸ்ட்டர் 

பரிமாற்றம்: 
கிளர்ச்சிரிலை 
சோதனை 

முகப்பு மையச்கூடு - 
குணகம் 
புலம். 
வடிநீர் 
முதல் வசை 
Wore 

தோன்றல் 

வாய்பாடு 
_ பின்னம் பல் 
பின்னப் படிகமூறை.......: 
தனி உறுப்பு.



கலைச்சொல் அகராதி 

Frequency 

Fraction 
Fuel 

Function 

Gas 

Gel 

Geometric isomerism 

D (+) glucose 
Glaneing angle 
Goniometer 

Graduate 

Graph 

Grating 

Gravitational acceleration 

Ground state 

_ Group 

Half life 
Halide 
Heavy water 

Hexagonal 
Homologus series 
Hybridisation 

Hydrogen bond 
Hydrolysis 

Hypothesis 

Ideal 

‘Ignite - 

- சீறு 010810 
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அலைவு எண், அதிர்வு எண் 
உராய்வு 
ஏரிமம் 
செயல்பரி 

வாயு 
சளி 

வடிவ ஐசோமெரிசம் 
(4) குஞுக்கோஸ் 

தொடுகோணம் 
கோணமானி 

குறியிடப்பட்ட 
வரைகோரடு 

கீற்றணி 
புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் 

அடிநிலை 
பிரிவு, பத்தி, தொகுதி 

அரை வாழ்வு 
ஹாலைடு 
கன நீர் 
அறுகோணம் 
படி. வரிசை 
இனக்கலப்பு ஆக்கல் 
ஹைட்ரஜன் இணைப்பு 

நீரால் பகுத்தல் 
கற்பிதக் கொள்கை 

இலட்சிய 
சுடுதல் 
நிறங்காட்டி 

ச
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Inductive effect 

~ Infinite 

Infinity 
infra red 
Inorganic 

Intensity 

‘Interface 

Internal combustion 
Interpenetrate 
Intermolecular | 

- Intramolecular 
jonization ட 
Ionization chamber 
Isobar 

- [somorphism 
- Isotope. . 

Keto | 

Kinetic theory 

“Latent heat — 
Lattice 

Layer lattice 

Limit — 
Linear 
Liquid 
Lubricant 
Luminiscence . 

Macro + 

_ Magnet 

  

_ தகட்டு அடுக்குக் கூட்டு. 

அ.றிமுறை வேதியியல் 

எலெக்ட்ரான் தூண்டல்... 
விளைவு. 

எல்லையற்றது. 

முடிவிலாத 
புறச்சிவப்பு 
கரிம 
செறிவு 

பொதுமுகம் 
அகதகனம் 

ஊடுருவ தல் - 
மூலக்கூறுகள் இடைப்பட்ட 
APOE Fa Mor உட்சார்ம்த . 
அயனியாக்கல் 
அயனிக்கலம் 
ஐசோபார் - 

இத்தவடிவுடைமை 
ஐசோடோப் 

Gur 

- இயக்கக் கொள்கை 

  

    "இடப்புறம் சுமற்றக்கூடிய a ; 
உள்ளுறை வெப்பம் 
கூட்டு அமைப்பு 

அமைப்பு 

. நெடுக்ளை 
நீர்மம் 

மசகு 
.. ஒளிர்வு. 

பேரளவு 
காந்தம்



கலைச்சொல் அகராதி 

Magnetic susceptibility | 

Mass 

Mass spectrograph 

Mechanism 

Melting point 
Mesomeric effect 

Metallic bond 

Metalloid 

Method 

‘Miller indices 

Mixture 

Moderator 

Molecule — 
Molecular orbital 

Molecular refraction 

Moment ‘ 
Moment of Inertia . 

- Momentum 
Monoatomic 

. Negative ion | 

Neutral 

Neutralize 

  

Nuclear ரப்பா 

Octahedral 

Octet 

Optical activity 

Optical exalatation 
Orbit . 
Organic 

Orientation 
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arb gO by Dwar 

நிறைகிரல் வரையி 

வழிமுறை 
உருகுறிலை 
உடன் இசைவு விளைவு : 
உலோகப் பிணைப்பு... 

உலோகப் போலி 

முறை 
மில்லர் குறிகாட்டி.கள்: - 
கலவை 
தணிப்பான் 

_ மூலக்கூறு 

ஜலக்கூறு. ஆர்பிட்டல் 
மூலக்கூறு விலக்௪ம் 

திருப்புதிறன் 
நில்மத் oe றன் 
உந்தம் . 

அர ணு 

எதிர்மின் அயனி 
ஈடுநிலை 

நடுநில்யாக்கு 

இயல்பு, நரர்மல் 
உட்கரு 
அணு உல 

ST SOOT LPB 

எட்டெண் கூட்டம் 
தளி சுழற்றும் தன்மை 
ளி மிகைப்பு 

For i au அப்பால் a. 
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Osmosis 

Oxide 

Packing fraction 

Parabola 

Parallel | 
Partition coefficient 

Period 

Periodical table 

Periodic classification 

- Photochemical 

Photograph 

Plane - 

Plane of symmetry 

Polarization 

Polarized light 

Polarizer 

Polyatomic 

Polymer 

Porous 

Positive ion 

Potential. 

Pressure 

Primary 

ee 

    

Sank 
Pseudo 
Purple 

  

a வரிய 

  

அறிமுறை வேதியியல் 

சவ்வூடு பரவுதல் 
ஆக்சைடு 

கட்டுப் பின்னம் 

பாராவளய 

இணைந்த 

பகுத்தல் குணகம் 

வரிசை 

ஆவர் த்தன ஆட்ட வதன 

அவர்த்தன வகையிீடு 
ஒளி வேதியியல் 

ஒளிப்படம் 

குளம் 
சீர்மைத் களம் 

தளவிகைவு 

முனைவுகொள் ஒளி 
குளவிஸாவி — 

பல்லணு 

பலபடி. 

நுண்துளை மலிக் த. 

அவவின் அயனி: ன் 

  

தத்துவம் 
பட்டகம் 

விளைபொருள் 

ஏறி பொருள் 

போலி — 
கருஞ்சிவப்பு 

 



கலைச்சொல் அகராதி 

Quantum mechanics — 
Quartz © 

Racemic mixture 
Racemisation 
Radioactive 
Radical 
Range 
Rate constant 
Reactant 

Reaction mechanism 
Reactive methylene 

Rearrangement 
Reciprocal proportion 
Reflected light 
Reflection grating 
Refraction 

' Refractive index 

Resolution 

Resonance 
Reversible reaction 
Rotation 

Rule 

Rustin    

-Saturated 
Science 
Secondary 
Semipolar 

. Series 

~ Shell 
Simple cube | 

‘Slit . 

14 

[
1
1
1
1
1
1
 

GO pyaar aj, 

807 

குவான்டம் இயக்க இயல். 
படி.கக்கல் 

சுழமிமாய் கலவை 
இடவலம்புரி சமநிலையாக்கல் 
வீசுகஇர் : 
உறுப்பு . 
நெடுக்கம் 
வேகமாறிலி 

வினப்பொருள் 
வினைவழிமுறை 
ஊக்கரமுள்ள மெதிலீன் 
இடமாற்றம் 
தலை€ம் வி௫தம் 
Bora Bir 3 
மீள்&£ற்றணி 
ஒளி விலகல் 
ஒளிவிலகல் எண் 
பகுப்பு 
உடன் இசைவு 
நேர் எதிர்வினை 
சுழற்சி 

விதி 
துருப்பிடி த்தல் 

பூரித, தெவிட்டிய 
அறிவியல் 
சரிணைய | 

அரைமுனைவு 
தொடர் ப 

கூடு oe 
எளிய கனசதுரம் -. 
வெட்டுத் துளை
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Solution 

Space lattice 

Specific conductance 

Specific heat 
Specific rate 
Specific rotation 
Spectrograph 
Spectroscope 

Spectrum 

Stable 
Standard 
Strain 
Strong acid 
Struciure 

Sub-shell — 
Substituent 

Surface tension 
Suspension 
Symmetrical 

Symmetry — 
Synthesis 

Tautomerism 

Temperature 

Tertiary 
Test-tube 

Theory 

"Theoretical 

‘Three-dimension — 
‘Titrate 

‘Transitional 
‘Transmutation 
“Trough 

‘Typical element. 

அறிமுறை வேதியியல் : 

“கரைசல் 

புறவெளிக் கூட்டு அமைப்பு 
நியம மின் கடத்துதிநன் 
வெப்ப எண் 
திட்டவேகம் 

தன் திருப்பு எண் 
நிரல் வரைவி 

நிறமாலைகாட்டி 
நிறமாலை 
நிலையான 
நியமமாக 

நிலைத்திரிபு 
வீரிய அமிலம் 
உள்ளமைப்பு : 
துணைக் கூடு 

-பதிலி, பதிலீடு 

பரப்பு இழுவிசை 
தொங்கலாக 
சமச்சீரான 

சீர்மை 

தொகுப்பு 

இயங்கு சமநிலை 
வெப்பநிலை. 
மூவிணைய 
சோதனைக் குழரய் 
கொள்கை 

அறிமுறை 
 மும்மைப் பரிமாணம் 

தரம்பார்த்தல் 
இடைநிலை 
குருமாற்றம் 

. பள்ளம் 
அடையாளத் தனிமம்



கலைச்சொல் அகராதி 

Ultraviolet 

Uniform 
Uncertainty 
Unit cell 
Unsymmetric 

Vacuum 

Valency 
- Vapour 

Velocity 
Visible 

Voltameter 

Walden inversion 
Wave MA, 
Wave length 

_ Wave mechanics 
Wave number 

X-ray 

X-ray spectrometer 

Zeropoiut energy 
Lwiiter ion 

203 

புற ஊதா 
ஓரே சரரன 
ஐயப்பாடு 

அலகு கூடு 
சமச்சீரற்ற 

வெற்றிடம் 

இணைதிறன் 
அவி 

திசைவேகம் 

கண்ணுறும் 

'மின் மு DEOL 

a / க 
3 

வால்டன்.சுழிமாற்றம் 
அலை 

அலை நீளம் 
அலை. இயக்கவியல் 
அலை எண் 

76-கதிர் 

2கதர் நிரல் அளவி 

அடிநிலை ஆற்றல் 
இருமுனை அபணி) 
அயனி ஸ்விட்டர்
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