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அலகு-1 உலலோகவியல்  

1. கனிமம் மற்றும் தோது லேறுபடுத்துக. 

 இயற்கையில் ைாணப்படும் அைழ்ந்து எடுக்ைப்பட்ட ஒரு பபாருள் உல ாைத்கை 

ைனித்ை நிக யில ா அல் து ஆக்கைடு, ைல்கபடு லபான்ற லைர்ம நிக யில ா 

பைாண்டிருப்பின் அது ைனிமம் எனப்படுகிறது. 

 அதிை ைைவீை உல ாைத்கை பைாண்டுள்ள, எளிைாைவும், சிக்ைனமாைவும் உல ாைத்கை 

பிரித்பைடுக்கும் வகையில் உள்ள ைனிமம் ைாது எனப்படுகிறது. 

2. தூய உலலோகங்களை அேற்றின் தோதுக்களிலிருந்து பிரித்ததடுக்கும் பல்லேறு 

படிநிளலகளை எழுதுக. 

(i) ைாதுக்ைகள அடர்பித்ைல் 

(ii) பண்படா உல ாைத்கை பிரித்பைடுத்ைல் 

(iii) பண்படா உல ாைத்கை தூய்கமயாக்குைல் 

3. கனிமக் கழிவு என்றோல் என்ன? 

ைாதுக்ைளுடன் ை ந்துள்ள அல ாை மாசுக்ைள், பாகற மற்றும் மண்வகை மாசுக்ைள் 

ஆகியன ைனிமக் ைழிவுைள் எனப்படுகின்றன. 

4. எவ்ேளக தோதுக்களை அடர்பிக்க நுளைமிதப்பு முளற ஏற்றது? அத்தளகய தோதுக்களுக்கு 

இைண்டு எடுத்துக்கோட்டுகள் தருக. 

ைல்கபடு ைாதுக்ைள் நுகை மிைப்பு முகறயில் அடர்பிக்ைப்படுகின்றன.எடுத்துக்ைாட்டு: 
ைலீனா மற்றும் ஜிங்க் பிளண்ட் 

5. புவி ஈர்ப்பு முளறயில் அடர்பித்தல் ( ஓடும் நீரில் கழுவுதல்) முளறளய விைக்குக. 

 இம்முகற ஆக்கைடு ைாதுக்ைகள அடர்பிக்ை பயன்படுகிறது. எ.ைா: லேமகடட், 

டின்ைல். 

 அதிை புவி ஈர்ப்பு ைன்கம பைாண்ட ைாதுத் துைள்ைள், குகறந்ை புவி ஈர்ப்பு ைன்கம 

பைாண்ட ைனிமக் ைழிவிலிருந்து நீக்ைப்படுகின்றன. 

 நன்கு தூளாக்ைப்பட்ட ைாது ஓடும் நீரில் பைளிக்ைப்படுகிறது.  

 ல ைான ைனிமக் ைழிவுைள் ஓடும் நீரில் அடித்துச் பைல் ப்படுகின்றன. 

6. நுளை மிதப்பு முளற பற்றி குறிப்பு ேளைக. 

இது ைல்கபடு ைாதுக்ைகள அடர்பிக்ை பயன்படுகிறது. எடுத்துக்ைாட்டு: ைலீனா, ஜிங்க் 

பிளண்ட். 
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 நன்கு தூளாக்ைப்பட்ட ைாதுவானது நீரில் மூழ்ைச் பைய்யப்படுகிறது. இைனுடன்  

நுகைக்கும் ைாைணி  :  கபன் எண்பணய் (அ) யூைலிப்டஸ் எண்பணய் 

லைைரிப்பான்  :  லைாடியம் எத்தில் ைாந்லைட் 

 ஆகியன லைர்க்ைப்படுகின்றன. 

 ை கவயின் வழிலய ைாற்று பைலுத்தி நுகை உருவாக்ைப்படுகிறது.  

 லைைரிப்பான்ைள், ைாது துைள்ைளுடன் இகணந்து அவற்கற நீர் வி க்கும் ைன்கம 

பைாண்டைாை மாற்றுகின்றன. இைனால் ைாது துைள்ைள் எண்பணயில் நகனந்து 

நுகையுடன் லைர்ந்து புறப்பைப்கப அகடகின்றன.  

 நுகைகய வழித்பைடுத்து உ ர்த்தும்லபாது அடர்பிக்ைப்பட்ட ைாது கிகடக்கிறது. 

நீரில் நகனயும் ைனிமக்ைழிவுைள் அடியில் ைங்குகின்றன.  

7. நுளைமிதப்பு முளறயில் குளறக்கும் கோைணிகளின் பங்கு என்ன என்பளத 

எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 

 ஒரு உல ாை ைல்கபடு ைாதுவுடன் பிற உல ாை ைல்கபடு மாசுக்ைள் ை ந்திருப்பின், 

NaCN, Na2CO3 லபான்ற குகறக்கும் ைாைணிைள் பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. இகவ, 

பிற உல ாை ைல்கபடுைள் நுகையுடன் லைர்ந்து லமல  வருவகை ைடுக்கின்றன.  

 எடுத்துக்ைாட்டாை ZnS மாசுக்ைள் ைலீனாவில் (PbS) ைாணப்படின், லைாடியம் 

ையகனடு (NaCN) ஆனது குகறக்கும் ைாைணியாை லைர்க்ைப்படுகிறது. இது ZnS இன் 

புறப்பைப்பில் Na2[Zn(CN)4] எனும் அகணவுச் லைர்மத்கை உருவாக்குவைால் அைன் 

நுகைக்கும் ைன்கம குகறகிறது.  

8. லேதிக்கழுவுதல் முளறயின் தத்துேம் யோது? 

 ைகுந்ை ைகைப்பானில் ஒரு ைாதுவின் ைகையும் ைன்கம, நீர்ைகைைலில் அைன் 

லவதித்ைன்கம ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் அகமந்துள்ளது. 

 தூள் பைய்யப்பட்ட ைாது ைகுந்ை ைகைப்பானில் ைகைக்ைப்படுகிறது. 

 ைாவில் உள்ள உல ாைம் அைன் உப்பாை மாற்றப்பட்டு ைகைகிறது. ைனிம ைழிவுைள் 

ைகையாமல் அடியில் ைங்குகின்றன.  

9. தங்க தோது எவ்ேோறு சயளனடு லேதிக்கழுவுதல் முளறயில் அடர்பிக்கப்படுகிறது 

என்பளத விைக்குக. 
நன்கு தூளாக்ைப்பட்ட ைங்ை ைாது நீர்த்ை லைாடியம் ையகனடு ைகைைலுடன் லைர்த்து ைாற்று 

பைலுத்தி ைழுவப்படுகிறது.ைங்ைமானது நீரில் ைகையும் ையகனடு அகணவாை 

மாற்றப்படுகிறது. அலுமிலனா சிலிக்லைட் ைனிமக்ைழிவுைள் அடியில் ைகையாமல் 

ைங்குகின்றன. 

  -

2

 - -
2 2 Au C4 [ ]N4Au  +  8CN  +  O  + 2H O   + 4OH  

இக்ைகைைக  துத்ைநாைத்துடன் விகனப்படுத்தி ைங்ைம் பபறப்படுகிறது. 

இச்பையல்முகற ைனிம நிக க்கு ஒடுக்கி வீழ்படிவாக்ைல் எனப்படுகிறது. 

      
   


- 2-

 

2 4
2 Au CN  +  Zn Zn CN + 2Au  
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10. கோை லேதிக் கழுவுதல் முளறயில் தூய அலுமினோ எவ்ேோறு தபறப்படுகிறது என்பளத 

விைக்குக. 

பாக்கைட் ைாதுகவ NaOH ைகைைலுடன் லைர்த்து பவப்பப்படுத்தும்லபாது நீரில் ைகையும் 

லைாடியம் பமட்டா அலுமிலனட் கிகடக்கிறது. 

 

 

   2 3 2 4

470-520K

35atm
Sodium meta aluminate

soluble

Al O  + 2NaOH + 3H O  2Na Al OH  

இரும்பு மற்றும் கடட்டானியம் ஆக்கைடு மாசுக்ைள் ைகையாமல் அடியில் 

ைங்குகின்றன.  

இச்சூடான ைகைைக  வடிைட்டி, குளிர்வித்து, நீர்க்ைச் பைய்து பின்னர் ைகைைலின் 

வழிலய CO2  வாயுகவ பைலுத்தும்லபாது நீலைற்றம் பபற்ற Al2O3 கிகடக்கிறது. 

   
   2 2 3 2 34

Hydrated alumina

2Na Al OH  + 2CO  Al O. xH O  + 2NaHCO  

இந்ை வீழ்படிகவ 1670 K க்கு பவப்பப்படுத்தும்லபாது தூய  Al2O3 கிகடக்கிறது. 

11. அமில லேதிக்கழுவுதல் என்றோல் என்ன? 
ைல்கபடு ைாதுக்ைள் சூடான நீர்ம ைந்ைை அமி த்துடன் விகனப்படுத்தும்லபாது 

ைல்கபடு ைாதுக்ைள் ைகையக்கூடிய ைல்லபட் ைாதுக்ைளாைவும், ைல்பைாைவும்  

மாற்றப்படுகின்றன.  


4

 

2 4 2 22ZnS 2ZnSO + 2H SO  + O    +  2S + 2H O  

12. கோந்தப் பிரிப்பு முளற பற்றி சிறு குறிப்பு ேளைக. 

 
 நன்கு தூள் பைய்யப்பட்ட ைாது மின்ைாந்ை பிரிப்பான் மீது விழச்பைய்யப்படுகிறது.  
மின்ைாந்ை பிரிப்பு அகமப்பில் இரு சுழல் ைக்ைைங்ைளின் மீது ஒரு பட்கட 

இயங்குகிறது. இரு ைக்ைைங்ைளில் ஒன்று ைாந்ை ைன்கம உகடயது.  

 ைாந்ை ைன்கம பைாண்ட துைள்ைள் ைாந்த்த்ைால் ஈர்க்ைப்பட்டு ைக்ைைத்திற்கு 

அருைாகமயிலும், ைாந்ை ைன்கமயற்ற துைள்ைள் ைக்ைைத்திற்கு அப்பாலும் ைனித்ைனி 

குவிய ாை விழுகின்றன. 
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 இம்முகறயானது ஃபபர்லைா ைாந்ை ைன்கம பைாண்ட ைாதுக்ைகள அடர்பிக்ை 

பயன்படுகிறது. எடுத்துக்ைாட்டு : ைாந்ை ைன்கமயற்ற மண்வகை மாசுக்ைளிலிருந்து 

ைாந்ை ைன்கம பைாண்ட கபைாலுகைட் ைாதுகவ பிரிக்ை ாம். 

13. ேறுத்தல் என்றோல் என்ன? 
அடர்பிக்ைப்பட்ட ைாதுகவ அதிைளவு ைாற்று பைலுத்தி பவப்பப்படுத்தும் நிைழ்வு 

வறுத்ைல் எனப்படுகிறது. வறுத்ைலின் லபாது ைல்கபடு ைாதுக்ைள் அவற்றின் 

ஆக்கைடுைளாை மாற்றமகடகின்றன. 

Δ 
2 22PbS   + 3O 2PbO   + 2SO   

14. கோல்சிலனற்றம் ( கோற்றில்லோ சூழலில் ேறுத்தல்) என்றோல் என்ன? 
ைாற்றில் ா சூழலில் அடர்பிக்ைப்பட்ட ைாது வன்கமயாை பவப்பப்படுத்தும் நிைழ்வு 

ைால்சிலனற்றம் எனப்படுகிறது. ைால்சிலனற்றத்தின் லபாது ைார்பலனட் ைாதுக்ைள் 

அவற்றின் ஆக்கைடுைளாை மாற்றமகடகின்றன. 

Δ3 2CaCO   CaO + CO   

15. உறுக்குதல் என்றோல் என்ன? எடுத்துக்கோட்டுடன் விேரி. 

ைாதுக்ைகள உல ாைத்தின் உருகுநிக கய விட அதிைமான பவப்பநிக யில் C, CO , Al 
லபான்ற ஒடுக்கிைளுடன் லைர்த்து பவப்பப்படுத்தி பண்படா உல ாைத்கை பபறும் 

நிைழ்வு உறுக்குைல் எனப்படுகிறது. பபாதுவாை உறுக்குைல் இளக்கியின் முன்னிக யில் 

நிைழ்த்ைப்படுகிறது.  

இரும்பு ஆக்கைடு ஆனது ைார்பன் லமானாக்கைடு பைாண்டு ஒடுக்ைப்படுகிறது. 

2 3 2
 Fe O  + 3CO   2Fe  + 3CO  

இதில் ைாைத் ைன்கம பைாண்ட சுண்ணாம்புக்ைல்  (CaO) இளக்கியாை லைர்க்ைப்படுகிறது. 
ைாதுவில் ைாணப்படும் சிலிக்ைா ைனிமக்ைழிவு அமி த்ைன்கம பைாண்டிருப்பைால் 
சுண்ணாம்புக் ைல்லுடன் இகணந்து ைால்சியம் சிலிக்லைட் எனும் ைனிமக் ைைடிகன 

உருவாக்குகிறது. 

CaO          +     SiO2              ⟶   𝐶𝑎𝑆𝑖𝑂3 
 இளக்கி ைனிமக் ைழிவு ைனிம ைைடு 

16. இைக்கி என்றோல் என்ன?  
ைனிமக் ைழிவுடன் லைர்ந்து எளிதில் உருகும் ைைடிகன உருவாக்கும் லவதிச் லைர்மம் 

இளக்கி எனப்படுகிறது. 

17. கசடு என்றோல் என்ன? எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 
ைாதுக்ைகள இளக்கியுடன் லைர்த்து பவப்பப்படுத்துடும்லபாது கிகடக்கும் எளிதில் 

உருகும் ைன்கம பைாண்ட பபாருள் ைைடு எனப்படுகிறது.  

2 3
 FeO +  SiO FeSiO (ைைடு) 

18. இரும்ளப அதன் தோதுேோன Fe2O3 லிருந்து பிரித்ததடுப்பதில் சுண்ணோம்புக்கல்லின் 

பயன்போடு யோது? 
லேமகடட் ைாதுவிலிருந்து இரும்கப பிரித்பைடுக்கும்லபாது உருவாகும் அமி த் 

ைன்கம பைாண்ட SiO2 ைனிமக்ைழிவாை உருவாகிறது. ைாைத்ைன்கம பைாண்ட 

சுண்ணாம்புக் ைல்க  இளக்கியாை பயன்படுத்தி இைகன ைைடாை மாற்றி நீக்ை ாம். 
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2 3

CaO SiO CaSiO
  +      

இளக்கி ைனிமைழிவு  ைைடு 

19. கோப்பளை பிரித்ததடுத்தலில் சிலிக்கோவின் பயன்போடு யோது? 
ைாப்பர் கபகைட் ைாதுவிலிருந்து ைாப்பகை பிரித்பைடுக்கும்லபாது ைாை ைன்கம பைாண்ட 

FeO ைனிமக்ைழிவாை உருவாகிறது. அமி த்ைன்கம பைாண்ட SiO2 கவ இளக்கியாை 

பயன்படுத்தி இைகன ைைடாை மாற்றி நீக்ை ாம்.  


2 3

 
FeO +  SiO    FeSiO   

ைனிமைழிவு     இளக்கி  ைைடு 

20. எவ்ேளக உலலோக ஆக்ளசடுகள் கோர்பன் தகோண்டு ஒடுக்கப்படுகின்றன? 
ைார்பனுடன் லைர்ந்து ைார்கபடுைகள உருவாக்ைாை உல ாை ஆக்கைடுைள் ைார்பன் 

பைாண்டு ஒடுக்ைப்படுகின்றன. 

 ZnO + C  Zn + CO  
21. எவ்ேளக உலலோக ஆக்ளசடுகள் ளைட்ைஜன் தகோண்டு ஒடுக்கப்படுகின்றன? 
கேட்ைஜகனவிட குகறந்ை லநர்மின் ைன்கம பைாண்ட உல ாை ஆக்கைடுைள் 

கேட்ஜன் பைாண்டு ஒடுக்ைப்படுகின்றன. 

 
2 2 2

Ag O + H   2Ag + H O 

22. அலுமிலனோ தேப்ப ஒடுக்க முளற பற்றி விைக்குக. 

 Cr2O3 லபான்ற உல ாை ஆக்கைடுைள் அலிமிலனா பவப்ப ஒடுக்ை முகறயில் 

ஒடுக்ைப்படுகின்றன.  

 உல ாை ஆக்கைகட, அலுமினிய தூளுடன் ை ந்து தீக்ைளிமண்ணால் ஆன 

புடக்ை னில் எடுத்துக்பைாள்ளப்படுகிறது.  

 விகனகய துவக்கிகவக்ை எரியூட்டு ை கவ (Mg + BaO2)பயன்படுகிறது. 

 -1 0

2BaO + Mg BaO + MgO  ΔH =-852kJmol (»2400 C) 

 இவ்விகனயில் பவளிப்படும் பவப்பத்தில் பின்வரும் ஒடுக்ை விகன நிைழ்கிறது. 

Δ
2 3 2 3

CrO  + 2Al 2Cr + Al O  

23. சுய ஒடுக்கம் என்றோல் என்ன? எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக.  

சி  ைாதுக்ைள், ைாைாைண வறுத்ைலின்லபாலை பண்படா உல ாைத்கை ைருகின்றன. 

அைாவது ஒடுக்கும் ைாைணி லைகவயில்க . எடுத்துக்ைாட்டு சின்னபார் ைாதுகவ 

வறுக்கும்லபாது பமர்குறி கிகடக்கிறது. 
2 2HgS + O  Hg + SO   

24. எலிங்கம் ேளைபடத்தின் ேைம்புகள் யோளே? 

 விகன நிைழ்வைற்ைான பவப்ப இயக்ைவியல் ைாத்தியக்கூறுைகள மட்டுலம ைருகிறது. 

விகனலவைம் பற்றிய விவைங்ைகள ைைவில்க .  

 துகண விகனைள் நிைழ்வைற்ைான ைாத்தியங்ைள் பற்றிய விவைங்ைகள ைைவில்க .  
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 விகனபடு பபாருட்ைளும், விகனவிகள பபாருட்ைளும் எப்பபாழுதும் 

ைமநிக யில் இருப்பைாை ைருதி ΔG மதிப்பு விளக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அது 

எப்பபாழுதும் உண்கமயல் . 

25. அலுமினியத்தின் மின்னோற் உலலோகவியளல விைக்குக. (ைோல்- தைைோல்ட் முளற)  

எதிர்மின்வாய்  : ைார்பன் லமல்பூச்சு பூைப்பட்ட இரும்புத் பைாட்டி 

லநர்மின்வாய் : ைார்பன் ைண்டுைள்  

மின்பகுளிக்ைகைைல் : கிகைலயாக ட்+ 20% அலுமினா + 10% CaCl2 

பவப்பநிக  : 1270 K 

CaCl2 இது ை கவயின் உருகுநிக கய குகறக்ை பயன்படுகிறது. 
பையல்முகறயின்லபாது நிைழும் விகனைள்  

அலுமினாவின் அயனியாக்ைம் :  Δ 3+ 2-
2 3Al O 2Al + 3O  

எதிர்மின்வாயில் விகன   :   3+ -
 22Al  + 6e Al 

லநர்மின்வாயில் விகன  :    2- -
26O 3O  + 12e   

 ைார்பன் லநர்மின்வாயாை பையல்படுவைால் பின்வரும் விகனைளும் நிைழ்கின்றன. 





 2- -

 2- -
2

C + O CO+ 2e

C + 2O CO + 4e
 

 இைனால் லநர்மின்வாய் பமதுவாை ைகைகிறது.  

 எதிர்மின்வாயில் தூய அலுமினியம் வீழ்படிவாகி அடியில் ைங்குகிறது.  

26. மின்னோற்  தூய்ளமயோக்கல் முளறயின் தத்துேத்ளத எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 
மின்பகு ை த்தில் பண்படா உல ாைத்கை மின்னாற் தூய்கமயாக்ைல் முகறயில் 

தூய்கமயாக்ை ாம்.சில்வரின் மின்னாற் தூய்கமயாக்ைல் பின்வருமாறு நிைழ்கிறது.   

லநர்மின்வாய்  :  தூய்கமயற்ற சில்வர் ைண்டு 

எதிர்மின்வாய் :  தூய சில்வர் ைைடு 

மின்பகுளி  :  அமி ம் ை ந்ை சில்வர் கநட்லைட் ைகைைல் 
மின்முகனைளில் வழிலய மின்ைாைத்கை பைலுத்தும்லபாது பின்வரும் விகனைள் 

நிைழ்கின்றன. தூய சில்வர் எதிர்மின்வாயில் பைன்று படிகின்றன.  

லநர்மின்வாய் :  + -Ag  Ag  + e   

எதிர்மின்வாய் :   + -Ag  + e  Ag 

27. புலத்தூய்ளமயோக்கல் முளறயிளன ஒரு எடுத்துக்கோட்டுடன் விேரி. 

 தத்துேம்: இம்முகறயானது பின்ன படிைமாக்ைல் ைத்துவத்கை அடிப்பகடயாை 

பைாண்டது. மாசு ை ந்ை உல ாைத்கை உருக்கி குளிர்விக்கும்லபாது மாசுக்ைள் உருகிய 

நிக யில  ைங்கிவிடுகின்றன.  

 தசய்முளற: 

 தூய்கமயற்ற உல ாைம் ைண்டு வடிவில் எடுத்துக்பைாள்ளப்படுகிறது. ைண்டின் 
ஒரு முகனயானது நைரும் தூண்டு பவப்பப்படுத்தி பைாண்டு 

பவப்பப்படுத்ைப்படுகிறது. இைனால் ைண்டின் முகன உருகுகிறது.  
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 பவப்பப்படுத்திகய பமதுவாை ைண்டின் மறுமுகனக்கு நைர்த்தும்லபாது தூய 

உல ாைம் படிைமாகிறது. மாசுக்ைள் உருகிய பகுதிக்கு பைல்கின்றன. 

 பவப்பப்படுத்திகய லமலும் நைர்த்தும்லபாது மாசுக்ைளும் உருகிய நிக யுடலன 

லைர்ந்து நைர்கின்றன. இச்பையல்முகறயானது மீண்டும் மீண்டும் ஒலை திகையில் 

நிைழ்த்ைப்பட்டு தூய உல ாைம் பபறப்படுகிறது. 

 உல ாைம் ஆக்சிஜலனற்றம் அகடவகை ைடுப்பைற்ைாை பையல்முகறயானது மந்ை 

வாயுச் சூழலில் நிைழ்த்ைப்படுகிறது. Ge, Si மற்றும் Ga லபான்ற குகறைடத்திைள் 

இம்முகறயில் தூய்கமயாக்ைப்படுகின்றன. 

28. ேோயுநிளல தூய்ளமயோக்கலுக்கோன அடிப்பளட லதளேகளைத் தருக. 

 உல ாைம் குறிப்பிட்ட விகனக்ைாைணியுடன் லைர்ந்து எளிதில் ஆவியாகும் 

லைர்மத்கை உருவாக்ை லவண்டும். 

 எளிதில் ஆவியாகும் லைர்மம் சிகைவகடந்து தூய உல ாைம் கிகடக்ை லவண்டும்.  

29. நிக்களல தூய்ளமயோக்கும் மோண்ட் முளறயிளன விைக்குக. 

மாசு ை ந்ை நிக்ைக  350 K பவப்பநிக யில் ைார்பன் லமானாக்கைடுடன் 

விகனப்படுத்தும்லபாது எளிதில் ஆவியாகும் நிக்ைல் படட்ைா ைார்பகனல் உருவாகிறது. 

மாசுக்ைள் அப்படிலய ைங்கிவிடுகின்றன. 

 
4

350K
  Ni + 4CO  Ni CO  

460 K பவப்பநிக யில் நிக்ைல் படட்ைா ைார்பகனல் சிகைந்து தூய நிக்ைல் 

கிகடக்கிறது. 

  
4

460KNi CO  Ni +  4CO  

30. ேோன் ஆர்கல் முளறயில் ளடட்டோனியம் எவ்ேோறு தூய்ளமயோக்கப்படுகிறது என்பளத 

விைக்குக. 

 மாசுை ந்ை கடட்டானியத்கை பவற்றிடக்ை னில் உள்ள அலயாடினுடன் லைர்த்து 

550 K பவப்பநிக யில் பவப்பப்படுத்தும்லபாது ஆவிநிக  கடட்டானியம் 

படட்ைா அலயாகடடு கிகடக்கிறது.  


42

550KTi  +  2I  TiI  

 மாசுக்ைள் அலயாடினுடன் விகனபுரியாமல் அப்படிலய ைங்குகின்றன. 

 TiI4 ஆவிகய டங்ஸ்டன் மின்னிகழ வழிலய 1800 K பவப்பநிக யில் 

பைலுத்தும்லபாது சிகைந்து தூய கடட்டானியம் உருவாகிறது. இது மின்னிகழ மீது 

படிகிறது.  

4 2TiI   Ti +  2I  
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31. அலுமினியத்தின் பயன்களை எழுதுக. 

s.no பபாருள் பயன்ைள் 

1 அலுமினியம் 
ைகமயல் ை ன், பவப்ப பரிமாற்றி, லவதி உக ைள், மருத்துவ 

உபைைணங்ைள், குளிர்ைாைன பபாருட்ைள், மின்ைம்பிைள் 

2 Al ைாள் உணவு ைட்டும் பபாருள் 

3 

அலுமினியம் 
உல ாை 
ை கவ  

(Al-Cu), (Al-Mn), (Al-Mg), (Al-Si) ஆகிய உல ாை ை கவைள் 

எகட குகறவானகவ, வலிகம மிக்ைகவ.  
ஆைாய விமானங்ைள் மற்றும் லபாக்குவைத்து வாைன பாைங்ைள் 

பைய்ய பயன்படுகின்றன. 

32. துத்தநோகத்தின் பயன்களை எழுதுக. 

s.no பபாருள் பயன்ைள் 

1 
Zn 

எஃகு மற்றும் இரும்பு அகமப்புைள் துருப்பிடிக்ைாமல் 

பாதுக்ைாக்கும் துத்ைநாை பூச்சில் பயன்படுகிறது.  

2 
ZnO 

பபயிண்ட், ைப்பர், அழகு ைாைன பபாருட்ைள், மருந்துைள், 

பநகிழிைள், இங்க், லபட்டரிைள் 

3 ZnS ஒளிரும் பபயிண்ட், ஒளிரும் விளக்குைள் மற்றும் x-ைதிர் திகை. 
 

33. இரும்பின் பயன்களை எழுதுக. 

s.no பபாருள் பயன்ைள் 

1 
இரும்பு & அைன் 
உல ாை ை கவ 

பா ங்ைள், இருைக்ைை வாைன ைங்கிலிைள், 
பவட்டும் ைருவிைள் மற்றும் துப்பாக்கி லபைல்ைள் 

2 
இரும்பு & அைன் 
உல ாை ை கவ 

ைாந்ைங்ைள் 

3 துருப்பிடிக்ைாை எஃகு 
ைட்டிட பைாழில், ைாங்கி, உளிைள், பவட்டும் 

ைருவிைள், அறுகவ சிகிச்கை ைருவிைள்  

4 நிக்ைல் ஸ்டீல் ைம்பி வடம், லமாட்டார் வாைனம் மற்றும் 
விமான பாைங்ைள் 

5 குலைாம் ஸ்டீல் பவட்டும் ைருவிைள், பநாருக்கும் இயந்திைங்ைள் 

34. கோப்பரின் பயன்களை எழுதுக. 

s.no பபாருள் பயன்ைள் 

1 
Cu-Au உல ாை 
ை கவ 

நாணயங்ைள் மற்றும் நகைைள் 

2 Cu உல ாை ை கவ மின்ைம்பிைள், குழாய்ைள், மின் பபாருட்ைள் 
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35. தங்கத்தின் பயன்களை எழுதுக. 

s.no பபாருள் பயன்ைள் 

1 ைங்ைம் நாணயங்ைள், பணமதிப்பு 

2 
Au-Cu உல ாை 
ை கவ 

நகைைள் 

3 

ைங்ை மு ாம் 
பூைப்பட்ட 
பபாருட்ைள் 

கைைடிைாைங்ைள், பையற்கை மூட்டுைள், பல் 
நிைப்புைல் 

4 ைங்ை நாலனா துைள்ைள் லைா ார் பைல்ைள்,விகனலவை மாற்றிைள் 
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அலகு-2 P-ததோகுதி தனிமங்கள் -I 

1. 18 ததோகுதி தனிமங்கள் ஏன் மந்த ேோயுக்கள் என அளழக்கப்படுகின்றன? 18 ஆம் ததோகுதி 

தனிமங்களின் தபோதுேோன எலக்ட்ைோன் அளமப்ளப எழுதுக. 

18 ஆம் பைாகுதி ைனிமங்ைள் முழுவதுமாை நிைம்பிய p-ஆர்பிட்டால்ைகள பபற்றுள்ளன. 

அகவ அதிை நிக ப்புத்ைன்கம வாய்ந்ைகவ மற்றும் மிைக் குகறந்ை விகனதிறகனப் 

பபற்றிருப்பைால் மந்ை வாயுக்ைள் என்றகழக்ைப்படுகின்றன. அவற்றின் பபாதுவான 

எ க்ட்ைான் அகமப்பு  2 6
ns  np  

2. p-ததோகுதி தனிமங்களில் முதல் தனிமத்தின் முைண்பட்ட பண்புகள் பற்றி குறிப்பு ேளைக. 

p- பைாகுதி ைனிமங்ைளில் ஒவ்பவாரு பைாகுதியிலும் உள்ள முைல் ைனிமம் மற்ற 
ைனிமங்ைளிலிருந்து முைண்பட்ட பண்புைகள பபற்றுள்ளன. இைற்கு ைாைணம்  

1. முைல் ைனிமத்தின் சிறிய உருவளவு.   

2. அதிை அயனியாக்கும் ஆற்றல் மற்றும் அதிை எ க்ட்ைான் ைவர்திறன். 

3. இகணதிறன் கூட்டில் d ஆர்பிட்டால்ைள் இல் ாதிருத்ைல்.  

3. மந்த இளணவிளைவு என்றோல் என்ன?  
இகடநிக  ைனிமங்ைகள பைாடர்ந்து வரும் ைனமான ைனிமங்ைளில் உள்ள 

பவளிக்கூட்டு s எ க்ட்ைான்ைள் மந்ை ைன்கம பைாண்டகவைளாை உள்ளன பிகணப்பில் 

பங்பைடுக்ை முகனவதில்க . இது மந்ை இகணவிகளவு எனப்படுகிறது. 

4. லபோைோனின் பயன்கள் யோளே? 

1. 10
5B  ஐலைாட்லடாப்பு நியுட்ைான்ைகள உறிஞ்சுவைால் அணு உக ைளில் 

மட்டுப்படுத்தியாை பயன்படுகிறது.  

2. படிை வடிவமற்ற லபாைான் ைாக்பைட் எரிபபாருள் எரியூட்டியாை பயன்படுகிறது.  

3. லபாைான் ைாவை பைல்சுவரின் முக்கிய பகுதிப் பபாருளாை உள்ளது. 

5. லபோைோக்ஸ் மணிகள் என்றோல் என்ன? (அ) லபோைோக்ஸ் மணி ஆய்வு என்றோல் என்ன? அது 

இளடநிளல உலலோக அயனிகளை கண்டறிேதில் எவ்ேோறு பயன்படுகிறது? 
லபாைாக்கை பவப்ப்ப்படுத்தும் லபாது ஒளிபுகும் லபாைாக்ஸ் மணிைள் உருவாகின்றன. 

 .   
-10H O2

4 7 4 72 2 2 2 2 3Na B O 10H O  Na B O   2NaBO   +  B O  

லபாைாக்கை இகடநிக  உல ாை உப்புைளுடன் லைர்த்து பவப்பப்படுத்தும்லபாது 

குறிப்பிடத் ைகுந்ை நிறமுள்ள மணிைகள ைருகின்றன.  

6. லபோைோக்ஸின் பயன்கள் யோளே? 

1. நிறமுள்ள உல ாை அயனிைகள ைண்டறிய பயன்படுகிறது.  

2. ைண் ைண்ணாடி, லபாலைாசிலிக்லைட் ைண்ணாடி, எனாமல், பளபளப்பான 

மண்பாண்டங்ைள் ையாரிக்ை பயன்படுகிறது.  

3. உல ாைவியலில் இளக்கியாை பயன்படுகிறது. 

4. உணவு பாதுைாப்பானாை பயன்படுகிறது. 

7. லபோரிக் அமிலம் ஒரு ேலிளம குளறந்த அமிலமோக கருதப்படுகிறது ஏன்? லபோரிக் அமிலம் 

புலைோடிக் அமிலமோ என்பளத  விைக்குக. 
லபாரிக் அமி ம் வலிகம குகறந்ை ஒருைாைத்துவ அமி மாகும். இது புலைாட்டாகன 

வழங்குவைற்கு பதி ாை கேட்ைாக்சில் அயனிகய ஏற்றுக்பைாள்கிறது. 

      
–+

2 33 4
B OH  + 2H O H O  + B OH    
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8. லபோலைட் உறுப்ளப எவ்ேோறு கண்டறிேோய்? 
ைந்ைை அமி த்தின் முன்னிக யில் லபாரிக் அமி ம் அல் து லபாலைட் உப்கப எத்தில் 

ஆல்ைோலுடன் பவப்பப்படுத்தும்லபாது ட்கைஎத்தில் லபாலைட் எனும் எஸ்டர் 

கிகடக்கிறது. இைன் ஆவி பச்கை நிற சுடருடன் எரிகிறது. 

   


42
2 5 2 5 23 3

H SO
B OH  + 3C H OH B OC H  + 3H O  

இது லபாலைட் உறுப்கப  ைண்டறியும் லைாைகனயாை பயன்படுகிறது. 

9. லபோரிக் அமிலத்தின் பயன்கள் யோளே? 

1. பளபளப்பான மண்பாண்டங்ைள், எனாமல் மற்றும் நிறமிைள் ையாரிக்ை 

பயன்படுகிறது.  

2. புகைைடுப்பானாைவும், ைண்மருந்ைாைவும் பயன்படுகிறது.  

3. உணவு பாதுைாப்பானாை பயன்படுகிறது. 

10. ளைட்லைோ லபோலைற்ற விளன என்றோல் என்ன?  

 ether

2 6 2 3
B H  + 6RCH = CHR 2B RCH-CH R  

11. ளடலபோலைனின் பயன்கள் யோளே? 

 உந்திைளில், உயர் ஆற்றல் எரிபபாருளாை பயன்படுகிறது.  

 ஒடுக்கும் ைாைணியாை பயன்படுகிறது. 

  உல ாைங்ைகள ஒட்ட கவக்கும் சுடரில் பயன்படுகிறது. 

12. லபோலைோலசோல் எவ்ேோறு தயோரிக்கப்படுகிறது?  
கடலபாலைன் உயர் பவப்பநிக யில் அம்லமானியாவுடன் விகனப்பட்டு 

லபாலைாலைால் பபறப்படுகிறது. இது அகமப்பில் பபன்சீகன ஒத்திருப்பைால் ைனிம 

பபன்சீன் என அகழக்ைப்படுகிறது. 

 
0

180-190 C

6 22 6 3 3 33B H +6NH 2B N H + 12H  
      லபாலைாலைால் 

13. ளடலபோலைன் ேடிேளமப்ளப விைக்குக. 

 
 கடலபாலைனில், லபாைான் அணுக்ைள் sp3 இனக்ை ப்பிலுள்ளது. நான்கு sp3 
இனக்ை ப்பு ஆர்பிட்டால்ைளில் மூன்று ஆர்பிட்டால்ைள் ஒற்கற எ க்ட்ைாகனக் 

பைாண்டுள்ளன, நான்ைாம் இனக்ை ப்பு ஆர்பிட்டால் ைாலியாை உள்ளது.  

 ஒவ்பவாரு லபாைான் அணுவிலிருந்தும், இைண்டு பாதி நிைம்பிய இனக்ை ப்பு 

ஆர்பிட்டால்ைள், இைண்டு கேட்ைஜன் அணுக்ைளுடன் லமற்பபாதிந்து நான்கு 2c-2e 
முகணய பிகணப்புைகள உருவாக்குகின்றன.   
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 ஒரு லபாைான் அணுவின் பாதி நிைம்பிய இனக்ை ப்பு ஆர்பிட்டாலும், மற்பறாரு 

லபாைான் அணுவின் ைாலியாை உள்ள இனக்ை ப்பு ஆர்பிட்டாலும் , கேட்ைஜன் 

அணுவின் பாதிநிைம்பிய 1s ஆர்பிட்டாலும் லமற்பபாதிவைால் B-H-B பிகணப்பு (3c-

2e பிகணப்பு) உருவாகிறது. 

 கடலபாலைனில், இைண்டு BH2 அ குைள் இைண்டு கேட்ைஜன் பா ங்ைளால் 

பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன. எனலவ இது எட்டு B-H பிகணப்புைகளக் பைாண்டுள்ளது. 

எனினும், கடலபாலைன் 12 இகணதிற எ க்ட்ைான்ைகள மட்டுலம பைாண்டுள்ளது. 

இகவ இயல்பான ைைப்பிகணப்பிற்கு  லபாதுமானைாை இல்க .  

14. தமக்கோஃபி தசயல்முளற பற்றி குறிப்பு ேளைக. 

அலுமினா மற்றும் ைல்ைரி ை ந்ை ை கவகய குலளாரினுடன் லைர்த்து பவப்பப்படுத்தி 

பபறப்படுகிறது.

2 3 2 3Al O  +3C + 3Cl  2AlCl  + 3CO

15. தபோட்டோஷ் படிகோைம் எவ்ேோறு தயோரிக்கப்படுகிறது? 

 அலுகனட் – படிைாைக் ைல் என்பது    2 4 2 4 33
K SO .Al SO .4Al OH .  

 படிைாைக் ைல்க  அதிைளவு ைந்ைை அமி த்துடன் விகனப்படுத்தும்லபாது, 

அலுமினியம் கேட்ைாக்கைடு முற்றிலும் அலுமினியம் ைல்லபட்டாை 

மாற்றப்படுகிறது. 

     
Δ

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 233 3
K SO .Al SO .4Al OH  + 6H SO  K SO  + 3Al SO  + 12H O

  

 இைனுடன் ைணக்கிடப்பட்ட அளவு பபாட்டாசியம் ைல்லபட் லைர்த்து ைகைைக  
படிைமாக்கும்லபாது பபாட்டாஷ் படிைாைம் கிகடக்கிறது. 

   
Δ

2 4 2 4 2 2 4 2 4 23 3
K SO +Al SO + 24H O K SO .Al SO .24H O  

 இது மறுபடிைமாக்ைல் மூ ம் தூய்கமப்படுத்ைப்படுகிறது. 

16. தபோட்டோஷ் படிகோைத்தின் பயன்கள் யோளே? 

 இது நீர் சுத்திைரிப்பில் பயன்படுகிறது. 

 நீர் ஒட்டா ஆகடைள் ையாரிப்பிலும், ஜவுளித் துகறயிலும் பயன்படுகிறது. 

 ைாயமிடுைல், ைாகிைம், மற்றும் லைால் பைனிடுைலில் பயன்படுகிறது. 

 இைத்ைக் ைசிகவ ைடுக்கும் ”குறுதி ைடுப்பானாை” பயன்படுகிறது. 

17. சங்கிலி ததோடைோக்கம் என்றோல் என்ன? கோர்பனின் அதிகபட்ச சங்கிலித் ததோடைோக்க 

பண்பிற்கோன கோைணங்களை கூறு. 

ைங்கிலித் பைாடைாக்ைம் என்பது, ஒரு ைனிமத்தின் அணுச் ைங்கிலி உருவாக்கும் திறன் 

ஆகும். ைங்கிலித் பைாடைாக்ைத்திற்கு பின்வரும் நிபந்ைகனைள் 

அத்தியாவசியமானகவயாகும்.

a. ைனிமத்தின் இகணதிறன் இைண்லடா அல் து அைற்கு அதிைமாைலவா இருத்ைல் 
லவண்டும்.

b. ஒரு ைனிமம், அலை ைனிம அணுவுடன் சுய பிகணப்கப ஏற்படுத்தும் திறகன 

பைாண்டிருக்ை லவண்டும்.
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c. சுய பிகணப்பின் வலிகமயானது, மற்ற ைனிமங்ைளுடன் உருவாக்கும் 

பிகணப்புைகளப்லபா லவ வலிகமயானைாை இருத்ைல் லவண்டும்

d. மற்ற மூ க்கூறுைளுடன், ைங்கிலித் பைாடர் மூ க்கூறுைள் லவதிவிகன 

மந்ைத்ைன்கம பைாண்டிருத்ைல் லவண்டும்.

ைார்பன் அணுவானது லமற்கூறிய அகனத்து பண்புைகளயும் பபற்றுள்ளது, லமலும் 

ைனக்குத்ைாலன மற்றும் பிற அணுக்ைளுடன் இகணந்து ப  லைர்மங்ைகள 

உருவாக்குகிறது.

18. கோர்பனின் புறலேற்றுளம ேடிேங்கைோன ளேைம் மற்றும் கிைோஃளபட் ஆகியேற்றின் 

அளமப்ளப விேரி. அேற்றின் ேடிேளமப்பு அேற்றின் இயற் பண்புகளை எவ்ேோறு 

போதிக்கின்றன. 

 கிைோஃளபட். 
கிைாஃகபட், ைாைாைண பவப்ப அழுத்ை நிக யில், அதிை நிக ப்புத் ைன்கம பைாண்ட 

ைார்பனின் புறலவற்றுகம வடிவமாகும். இது மிருதுவானது மற்றும் மின்ைாைத்கை 

ைடத்துகிறது.

 இது ைார்பன் அணுக்ைளால் ஆன இருபரிமான, ைட்கடயான, ைாள் லபான்ற 

அகமப்புைளால் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.

 ஒவ்பவாரு ைாளும் SP2
இனக்ை ப்பகடந்ை ைார்பன் அணுக்ைளால் உருவான 

அறுங்லைாண வக யாகும். இதில் C-C பிகணப்பு நீளம் 1.41 Å. அடுத்ைடுத்ை 

ைாள்ைளுக்கு இகடப்பட்ட தூைம் 3.40 Å. அடுத்ைடுத்ை ைார்பன் ைாள்ைள் வலிகம 
குகறந்ை வாண்டர் வால்ஸ் விகைைளால் ஒருங்லை இருத்தி கவக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 ஒவ்பவாரு ைார்பன் அணுவும், ைன் இகணதிறன் கூட்டிலுள்ள நான்கு எ க்ட்ைான்ைளில் 

மூன்கறப் பயன்படுத்தி சுற்றியுள்ள மற்ற மூன்று ைார்பன் அணுக்ைளுடன் மூன்று 

பிகணப்புைகள உருவாக்கின்றன. இனக்ை ப்பில் ஈடுபடாை p ஆர்பிட்டாலில் உள்ள 

நான்ைாவது எ க்ட்ைான்   பிகணப்கப உருவாக்குகிறது.  

 இந்ை எ க்ட்ைான்ைள் முழுத்ைாள் அகமப்பின்மீது உள்ளடங்ைாத் ைன்கமகய 

பபற்றுள்ளன, இதுலவ இைன் மின்ைடத்துத் திறனுக்கு ைாைணமாை அகமகிறது. இகவ 

ைாமாைலவா அல் து கிைாஃகபட் லைர்க்ைப்பட்ட எண்பணய்யாைலவா 

உயவுப்பபாருளாை பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. 
 ளேைம்:  

 ளேைம் மிைக்ைடினமானது.கவைத்திலுள்ள ைார்பன் அணுக்ைள் sp3

இனக்ை ப்பிலுள்ளன. ஒவ்பவாரு ைார்பன் அணுவும் சுற்றியுள்ள நான்கு ைார்பன் 

அணுக்ைளுடன் C-C ஒற்கற பிகணப்புைளால் பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன. இைன் 

பிகணப்பு நீளம் 1.54 Å. ஒவ்பவாரு ைார்பகனச் சுற்றியும், நான்முகி 

அகமப்பானது படிைம் முழுவதும்  விரிந்து பைவி ைாணப்படுகிறது.  

 ைனி எ க்ட்ைான்ைள் ஏதுமில் ாைைால் மின்ைடத்தும் திறகனப் 

பபற்றிறுக்ைவில்க . 

 ைருவிைகள கூர்கமயாக்ைவும், ைண்ணாடிைகள பவட்டவும், துகளப்பான்ைள் 

பைய்யவும், பாகறைகள துகளயிடவும் பயன்படுத்ைப்படுகிறது.. 
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19. பின்ேருேனபற்றி குறிப்பு ேளைக. 

(i) ஃபுல்லரீன்கள்  (ii) கோர்பன் நோலனோகுழோய்கள்  (iii) கிைோஃபின்  

(i) ஃபுல்லரீன்கள்: 

 ஃபுல் ரீன்ைள் 32 50 60 70 76C , C , C , C , C  லபான்ற ைனித்ை மூ க்கூறுைளாை உள்ளன. 

இகவ கூண்டு வடிவ அகமப்புைகள பைாண்டுள்ளன. 

 C60 மூ க்கூறுைள் ைால்பந்து லபான்ற அகமப்கப பபற்றுள்ளன. இகவ  பக்மின்ஸ்டர் 

ஃபுல் ரீன்  அல் து பக்கிபால் என்றகழக்ைப்படுகின்றன. இது 20 ஆறணு 

வகளயங்ைளும், 12 ஐந்ைணு வகளயங்ைளும் இகணந்ை வகளய அகமப்கபப்  

பபற்றுள்ளது.  

 ஒவ்பவாரு ைார்பன் அணுவும் sp2 இனக்ை ப்பகடந்து மூன்று σ பிகணப்புைகள 

உருவாக்குகின்றன. உள்ளடங்ைா  π பிகணப்கப  உருவாக்கி இந்ை மூ க்கூறுைளுக்கு 

அலைாலமட்டிக் ைன்கமகய பபற்றுத் ைருகின்றன. C-C ஒற்கற பிகணப்பின் நீளம் 1.44 

Å மற்றும்  C=C இைட்கட பிகணப்பின் நீளம் 1.38 Å ஆகும்.    

(ii) கோர்பன் நோலனோகுழோய்கள்: 
ைார்பன் நாலனாகுழாய்ைள் கிைாஃகபட் லபான்ற குழாய் அகமப்கபயும், ஃபுல் ரீன் 

முகனைகளயும் பைாண்டுள்ளன. அச்சின் வழியாை இந்ை நாலனாகுழாய்ைள், 

எஃகைவிட அதிை வலிகம பைாண்டகவைளாை உள்ளன, லமலும் மின்ைாைத்கை 

ைடத்துகின்றன. இகவ மீநுண்ணிய மின்னணுவியல், விகனலவைமாற்றம், 

ப படிைள் மற்றும் மருந்துைள் உருவாக்ைம் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றன. 
(iii) கிைோஃபின்: 

கிைோஃபின்  sp2 இனக்ை ப்புற்ற ைார்பன் அணுக்ைளால் ஒற்கறத்ைளத்  ைாள் 

வடிவகமப்கப பபற்றுள்ளது.  ைார்பன் அணுக்ைள் லைன்கூடு லபான்ற படிை 

அகமப்பில் பநருக்ைமாை பபாதிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

20. கோர்பன் லமோனோக்ளசடின் ததோழிற்முளற தோயோரிப்ளப விைக்குக. 

 
 

2 2 2

air

2C + O +N   2CO + N  

 2CO + N ை கவயானது பைாகுப்பு வாயு எனப்படுகிறது. இது அதிை அழுத்ைத்தில், 

ைாப்பர்(I) குலளாகைடு ைகைைலின் வழிலய பைலுத்தும்லபாது  

உருவாகிறது. குகறக்ைப்பட்ட அழுத்ைத்தில் இக்ைகைைல் தூய ைார்பன் 

லமானாக்கைகட பவளிவிடுகிறது.  

21. ஆக்லசோ தசயல்முளறயில் எவ்ேோறு புைப்பனல் தயோரிக்கப்படுகிறது? 

2 4 2 3 2CO + C H  + H  CH CH CHO 

22. பிஷ்ஷர் ட்லைோப்ஷ் ததோகுப்பு பற்றி குறிப்பு ேளைக. 

   



2 n 22n+250atm

2 n 2n 250atm

500-700K

500-700K

nCO + 2n +1 H  C H  + nH O

nCO + 2nH  C H  + nH O
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23. கோர்பன் லமோனோக்ளசடின் பயன்களை எழுதுக. 

1. நீர் வாயு  2CO+H மற்றும் உற்பத்தி வாயு  2CO+N  ஆகியன பைாழிற்ைாக  

எரிபபாருளாை பயன்படுகின்றன.  

2. ைார்பன் லமானாக்கைடு ஒரு சிறந்ை ஒடுக்கும் ைாைணியாகும். 

3. ைார்பன் லமானாக்கைடு ஒரு சிறந்ை ஈனியாகும், இது இகடநிக  உல ாைங்ைளுடன் 

இகணந்து உல ாை ைார்பகனல் லைர்மங்ைகள உருவாக்குகிறது.  

24. CO மற்றும் CO2 ஆகியேற்றின் ேடிேளமப்புகளை தருக. 
கோர்பன் லமோனோக்ளசடின் அளமப்பு 
இது லநர்க்லைாட்டு அகமப்கப பபற்றுள்ளது. ைார்பன் லமானாக்கைடில், ைார்பனுக்கும் 

ஆக்ஸிஜனுக்கும் இகடலய மூன்று எ க்ட்ைான் இைட்கடைள் பங்கிடப்பட்டுள்ளன. C-O
பிகணப்பு நீளம் 1.128Å. பின்வரும் இைண்டு நியதி வடிவங்ைளின் உடனிகைவு 

வடிவமாை ைருைப்படுகிறது. 

 
கோர்பன் ளடயோக்ளசடின் ேடிேளமப்பு 
ைார்பன் கட ஆக்கைடு மூ க்கூறு லநர்க்லைாட்டு வடிவத்கைப் பபற்றுள்ளது, இதில் 

இைண்டு C-O பிகணப்புைளும் ஒலை நீளத்கைக் பைாண்டுள்ளன. இந்ை மூ க்கூறில் ஒரு C-
O சிக்மா பிகணப்பு உள்ளது. கூடுை ாை ஒரு மூன்று அணுக்ைகளயும் பிகணக்கும் 

வகையில் ஒரு 3c-4eபிகணப்பும் ைாணப்படுகிறது. 

 
25. கோர்பன் ளட ஆக்ளசடின் பயன்கள் யோளே? 

1. லவதிவிகனைளுக்கு லைகவயான, மந்ை சூழக  உருவாக்ை  2CO ,  பயன்படுகிறது. 

2. இது ஒளிச்லைர்க்கைக்கு முக்கியமானது. 

3. இது தீயகணப்பான்ைளில் பயன்படுகிறது. 

4. குளிர் பானங்ைள் ையாரிக்ைவும், நுகைப்புைள் ையாரிக்ைவும் பயன்படுகிறது. 

26. சிலிக்லகோன்களின் சிறப்புப் பண்புகளை எழுதுக. 

1. அகனத்து சிலிக்லைான்ைளும் நீர் பவறுக்கும் ைன்கம பைாண்டகவ.  

2. இகவ பவப்பம் மற்றும் மின்ைடத்ைா ைன்கம பைாண்டகவ.  

3. இகவ மந்ை லவதித் ைன்கம பைாண்டகவ.  

4. சிறிய சிலிக்லைான்ைள் எண்பணய் திைவங்ைளாைவும், நீண்ட ைங்கிலி சிலிக்லைான்ைள் 

பமழுகு லபான்ற திண்மங்ைளாைவும் ைாணப்படுகின்றன.  

5. சிலிக்லைான்ைளின் எண்பணய் பாகுநிக த் ைன்கம பவப்பநிக கய பபாறுத்து 

மாறுவதில்க , எனலவ குளிர்ைா ங்ைளில் பைட்டியாவதில்க  

27. சிலிக்லகோன்களின் பயன்களை எழுதுக.  

1. சிலிக்லைான்ைள் உகறந்ை பவப்பநிக  உயவுப் பபாருளாைவும், பவற்றிட பம்புைள் 

மற்றும் உயர் பவப்பநிக  எண்பணய் பைாட்டிைளிலும் பயன்படுகின்றன. 

2. நீர் பவறுக்கும் ஆகடைள் ையார்ப்பில் பயன்படுகின்றன. 

3. மின்லமாட்டார்ைளின் மின்ைாப்பு பபாருளாை பயன்படுகிறது. 
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4. சிலிக்லைான்ைள் லைர்க்ைப்பட்ட பபயிண்ட் மற்றும் எனாமல்ைள் அதிை பவப்பநிக , 

சூரியஒளி மற்றும் ஈைப்பைம் மற்றும் லவதிப்பபாருள் ைாக்குைல் ஆகியவற்கற 

ைாங்குகின்றன. 

28. சிலிக்லகோன்கள் எவ்ேோறு தயோரிக்கப்படுகின்றன? 

 
Cu/570 K

2 22RCl+ Si  R SiCl  

 
2 2R SiCl  ஐ நிைாற்பகுக்கும்லபாது ைங்கிலித் பைாடர் ப படிைள் உருவாகின்றன. 

இருமுகனைளிலும் ைங்கில் நீண்டு பைாண்லட பைல்கிறது. 

 
 

3RSiCl  ஐ நீைாற்பகுக்கும்லபாது சிக்ை ான குறுக்ை ப்படிைள் உருவாகின்றன. 

 ைங்கிலித் பைாடர் சிலிக்லைான்ைளின் முகனகய –OH பைாகுதிைளிலிருந்து நீர் 

மூ கூறுைகள நீக்குவைன் மூ ம் வகளய சிலிக்லைான்ைள் பபறப்படுகின்றன. 
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29. சிலிக்லகட்டுகளின் ேளககளை ஒரு எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 

 ஆர்த்லதோ சிலிக்லகட்டுகள் (நிலசோ சிலிக்லகட்டுகள்):  

ைனித்ை  
4-

4SiO நான்முகி அ குைகள பைாண்டுள்ள 

சிலிக்லைட்டுைள் ஆர்த்லைா சிலிக்லைட்டுைள் 

எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்ைாட்டு:  
பினகைட் :  2 4- Be SiO  

ஆலுவின்   42
- Fe/Mg SiO  

  
 ளபலைோ சிலிக்லகட்டுகள் (அ) லசோலைோ சிலிக்லகட்டுகள்: 

 
6-

2 7Si O  அயனிைகள பைாண்டுள்ள 

சிலிக்லைட்டுைள் கபலைா 

சிலிக்லைட்டுைள் எனப்படுகின்றன. 

இைண்டு  
4-

4SiO நான்முகி அ குைள் 

ஒரு மூக யிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் 

அணுகவ பங்கிட்டுக்பைாள்வைால் 

இகவ உருவாகின்றன. 

எடுத்துக்ைாட்டு: 
ைார்டிவிகடட் 2 2 7- Sc Si O  

 

 ேளைய சிலிக்லகட்டுகள்: 

  

 
2n-

3 n
SiO  அயனிைகள பைாண்ட சிலிக்லைட்டுைள் வகளய சிலிக்லைட்டுைள் 

எனப்படுகின்றன. இவற்றில் மூன்று அல் து அைற்கு லமற்பட்ட  
4-

4SiO நான்முகி 

அ குைள் வகளய அகமப்பில் இகணந்துள்ளன. ஒவ்பவாரு அ கும் மற்ற இரு 

அ குைளுடன் இைண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்ைகள பங்கிட்டுக்பைாள்கின்றன.  

எடுத்துக்ைாட்டு: பபகைல்   
 3 2 3 6

- Be Al SiO  
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 ஐலனோசிலிக்லகட்டுகள்: 
இைண்டு அல் து அைற்கு லமற்பட்ட ஆக்சிஜன் அணுக்ைகள பகிர்ந்து பைாள்வைன் 

மூ ம் பிணக்ைப்பட்ட 'n' சிலிக்லைட் அ குைள், ஐலனா சிலிக்லைட்ைள் எனப்படுகின்றன. 

a. சங்கிலி சிலிக்லகட்டுகள் - ளபைோக்சீன்கள்: 

இகவ  
2n-

3 n
SiO  அயனி 

அ குைகள பைாண்டுள்ளன. 

இகவ n எண்ணிக்கையில் 

 
4-

4SiO நான்முகி அ குைள் 

லநர்லைாட்டு அகமப்பில் 

இகணந்து உருவாகின்றன.  
 

ஒவ்பவாரு சிலிக்லைட் அ கும் இைண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்ைகள மற்ற அ குைளுடன் 

பகிர்ந்துபைாள்கின்றன. எடுத்துக்ைாட்டு : ஸ்பபாடுமின்  3 2
- LiAl SiO . 

b. இைட்ளட சங்கிலி சிலிக்லகட்டுகள் – ஆம்பிலபோல்கள்:  

இகவ  4 11

6n-

n
Si O  

அயனி அ குைகள 

பைாண்டுள்ளன. இவற்றில் 

இைண்டு விைமான நான்முகி 

அ குைள் ைாணப்படுகின்றன.  
(i) மூன்று முகனைகள 

பங்கிட்டுக்பைாண்டகவ  
(ii) இைண்டு முகனைகள 

பங்கிட்டுக்பைாண்டகவ. 

 
எடுத்துக்கோட்டு கல்நோர் ( ஆஸ்தபஸ்டோஸ்)   

c. தோள் அல்லது ளபலலோ சிலிக்லகட்டுகள் 

 

 2 5

2n-

n
Si O  அயனிைகளக் 

பைாண்டுள்ள சிலிக்லைட்டுைள் ைாள் 

சிலிக்லைட்டுைள் 

என்றகழக்ைப்படுகின்றன. இவற்றில், 

ஒவ்பவாரு  
4-

4SiO  நான்முகி அ கும்  

மற்ற அ குைளுடன் மூன்று ஆக்ஸிஜன் 

அணுக்ைகளப் 

பங்கிட்டுக்பைாண்டுள்ளன.  

எடுத்துக்கோட்டுகள் டால்க், கமக்ைா 

…லபான்றகவ 
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d. முப்பரிமோன சிலிக்லகட்டுகள் ( அல்லது தடக்லடோ சிலிக்லகட்டுகள்): 

 
4-

4SiO நான்முகியிலுள்ள அகனத்து ஆக்ஸிஜன் அணுக்ைளும் மற்ற நான்முகி 

அ குைளுடன் பங்கிடப்பட்டு உருவாகும் சிலிக்லைட்டுைள், முப்பரிமான 

சிலிக்லைட்டுைள் என்றகழக்ைப்படுகின்றன. இவற்றின் பபாது வாய்ப்பாடு  2 n
SiO  

எடுத்துக்கோட்டு குவார்ட்ஸ் 

30. ஜிலயோளலட்டுகள் பற்றி குறிப்பு ேளைக. 

 Al, Si மற்றும் O ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்கற ஒழுங்ைான முப்பரிமான அகமப்பில் 
பைாண்டுள்ள படிைத் திண்மங்ைள் ஜிலயாக ட்டுைள் எனப்படுகின்றன. 

 இகவ நீலைறிய லைாடியம் அலுமிலனா சிலிக்லைட்டுைளாகும்.இவற்றின் பபாது 

வாய்ப்பாடு    2 3 2 2NaO.Al O .x SiO .yH O x = 2 to 10; y = 2 to 6 . 

 பங்கிடப்பட்ட ஆக்ஸிஜன் அணுக்ைளின் மூ ம் மற்றும் அணுக்ைள் நான்முகி 

அகமப்பில் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிகணக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 ஒன்றுடன் ஒன்று இகணக்ைப்பட்ட ைடங்ைள் மற்றும் கூடுைகளக் பைாண்ட, 

லைன்கூட்டு அகமப்கபப் ஒத்ை முப்பரிமான படிை அகமப்கப பபற்றுள்ளன.  

 ஜிலயாக ட்டுைள் நுண்துகள  அகமப்கபக் பைாண்டுள்ளன. 
+

Na  அயனிைளும், நீர் 

மூ க்கூறுைளும் இத்துகளைளில் ைளர்வாை இருத்தி கவக்ைப்பட்டுள்ளன. 

நுண்துகளைளின் வழியாை நீர் மூ க்கூறுைள் உள்லளயும், பவளிலயயும் மிை எளிைாை 

நைர்கின்றன. 

 நுண்துகளைளின் உருவளவு ஒலை சீைாை அகமந்திருப்பைால் இப்படிைத்கை மூ க்கூறு 

ைல் கட லபான்று பயன்படுத்ை முடியும். இகைக் பைாண்டு நீரின் ைடினத்ைன்கமகய 

நீக்ை முடியும். 
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அலகு-4 இளடநிளல மற்றும் உள் இளடநிளல தனிமங்கள் 

1. இளடநிளல உலலோகங்கள் என்றோல் என்ன? நோன்கு எடுத்துக்கோட்டுகள் தருக. 
ஒரு ைனிம அணுலவா அல் து அதிலிருந்து உருவாகும் லநையனிலயா முழுகமயாை 

நிைப்பப்படாை d உள் கூட்டிகன பபற்றிருந்ைால் அத்ைனிமம் இகடநிக  உல ாைம் 

எனப்படும். எடுத்துக்ைாட்டு: Sc, Cu, Fe, Zn, Ag, Au.. 

2. கோப்பர் மற்றும் குலைோமியத்தின் எலக்ட்ைோன் அளமப்ளப எழுதுக. 

குலைாமியத்தின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு :  24
5 1

Cr- Ar 3d 4s  

ைாப்பரின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு  :  29
10 1

Cu- Ar 3d 4s   

ைரிபாதி நிைம்பிய எ க்ட்ைான் அகமப்கப பைாண்டிருப்பைால் குலைாமியம் அதிை 

நிக ப்புத் ைன்கம பபறுகிறது.  

முழுவதும் நிைம்பிய எ க்ட்ைான் அகமப்கப பைாண்டிருப்பைால் ைாப்பர் அதிை 

நிக ப்புத் ைன்கம பபறுகிறது. 

3. 3d ேரிளசயிலுள்ை எந்த உலலோகம் +1 ஆக்சிஜலனற்ற நிளலளய தபற்றுள்ைது? ஏன்? 

ைாப்பர் அலநை லநைங்ைளில் +1 ஆகிசிஜலனற்ற நிக கய பபற்றுள்ளது. ஏபனனில் +
Cu

அயனியானது முழுகமயாை நிைம்பிய 3d10 எ க்ட்ைான் அகமப்பால் அதிை நிக ப்புத் 

ைன்கமகய பபறுகிறது. 

4. இளடநிளல தனிமங்கள் மோறுபட்ட ஆக்சிஜலனற்ற நிளலகளை கோட்டுகின்றன. ஏன்? 

அகவ (n-1)d மற்றும் ns ஆர்பிட்டால்ைளில் அதிை எ க்ட்ைான்ைகள பபற்றுள்ளன. 

(n-1)d மற்றும் ns ஆர்பிட்டால்ைளுக்கிகடப்பட்ட ஆற்றல் லவறுபாடு மிைக் குகறவு. 
5. இரும்பு +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலைலைவிட +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் அதிக 

நிலைப்புத்தன்லை ககொண்டது, ஆேொல் ைொங்கனீலை க ொருத்தவலையில் இதன் ைறுதலை 

உண்லை. ஏன்? 

   

   

    

    

2+ 6 0

3+ 5 0

4S3d

4S3d

Fe  -3d 4s

Fe  -3d 4s
 

3+
Fe  அயனி பாதிநிரம்பிய எலக்ட்ரான் அமைப்மப க ாண்டிருப்பதால் 

2+
Fe  

அயனிமய விட அதி  நிமலப்புத் தன்மைமய கபற்றுள்ளது. 

   

      

    
2+ 5 0

3+ 4 0
4S3d

4S3d

Mn  -3d 4s

Mn  -3d 4s
 

2+
Mn  அயனி பாதிநிரம்பிய எலக்ட்ரான் அமைப்மப க ாண்டிருப்பதால் 

3+
Mn  

அயனிமய விட அதி  நிமலப்புத் தன்மைமய கபற்றுள்ளது. 
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6. இைண்டும் 
4
d க ற்றுள்ளன ொதிலும் 

2+
Cr வலிலைைொே ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கி, ஆேொல் 

3+
Mn  வலிலைைொே ஆக்சிஜனேற்றி விளக்குக. 

 2+ 4
Cr (d ) அயனி ஒரு எலக்ட்ராமை எளிதா  இழந்து பாதி நிரம்பிய 2gt  

ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் அமைப்மப உமடய 
3+ 3

Cr (d ) அயனியா  ைாறுகிறது. 

எைவே இது ஒரு சிறந்த ஒடுக்கியாகும்.  

 3+ 4
Mn (d ) அயனி ஒரு எலக்ட்ராமை எளிதா  ஏற்றுக்க ாண்டு பாதி நிரம்பிய 

2+ 5
Mn (d ) அயனியா  ைாறுகிறது. எைவே இது ஒரு சிறந்த ஆக்சிஜவைற்றியாகும். 

7. Ti3+, Mn2+  அயனிகளில் கோணப்படும் இளணயோகோத எலக்ட்ைோன்களின் எண்ணிக்ளகளய 

கணக்கிடுக. லமலும் அேற்றின் கோந்த திருப்புத்திறன் மதிப்புகளை கண்டறிக. 

Ti அணுவின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு   : 
2 2

3d  4s  

Ti3+ அயனியின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு  : 
1 0

3d  4s  

3+
Ti  அயனி ஒலை ஒரு இகணயாைாை எ க்ட்ைாகனக் பைாண்டுள்ளது. அைன் ைாந்ை 

திருப்புத்திறன் மதிப்பு 

  Bμ= 1 1+2 = 3=1.73μ  

Mnஅணுவின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு  : 
5 2

3d  4s  

2+
Mn அயனியின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு  : 

5 0
3d  4s  

2+
Mn  அயனி ஐந்து இகணயாைாை எ க்ட்ைான்ைகளக் பைாண்டுள்ளது. அைன் ைாந்ை 

திருப்புத்திறன் மதிப்பு 

  Bμ= 5 5+2 = 35=5.916μ  

8. ளடயோ கோந்தப் தபோருட்கள் என்பளே யோளே? 
முைன்கம ைாந்ை இருமுகனைள் எைகனயும் பபற்றிறாை பபாருட்ைள் கடயா ைாந்ை 

பபாருட்ைள் ஆகும். இவற்றில் அகனத்து எ க்ட்ைான்ைளும் இைட்கடைளாை 

ைாணப்படும்.இகவ ைாந்ைப் பு த்ைால் வி க்ைப்படுகின்றன.  

9. போைோ கோந்தப் தபோருட்கள் என்பளே யோளே? 

 இகணயாைாை எ க்ட்ைான்ைகள பைாண்டுள்ள பபாருட்ைள் பாைா ைாந்ைப் 

பபாருட்ைளாகும். இகவ ைனித்ை ைாந்ை இருமுகனைகள பபற்றுள்ளன. புற 

ைாந்ைப்பு ம் இல் ாை நிக யில் இருமுகனைள் ஒழுங்கின்றி அகமந்துள்ளைால் 

நிைை ைாந்ை ைன்கமகய பபறவில்க .  

 ஆனால், ைாந்ைப்பு த்தில் கவக்ைப்படும்லபாது, இருமுகனைள் ைாந்ைப்பு த்திற்கு 

இகணயாை ஒருங்ைகமகின்றன. இைனால் அகவ ைாந்ைப் பு த்கை லநாக்கி 

ஈர்க்ைப்படுகின்றன. 

10. ஃதபர்லைோ கோந்தப் தபோருட்கள் என்பளே யோளே? 

 ஃபபர்லைா ைாந்ைப் பபாருட்ைள் பபருங்கூறு அகமப்கப பைாண்டுள்ளன. ஒவ்பவாரு 

பபருங்கூறு அகமப்பிலும் ைாந்ை இருமுகனைள் ஒருங்லை அகமந்துள்ளன. ஆனால் 

இரு அடுத்ைடுத்ை பபருங்கூறுைளின் இருமுகன சுழற்சி ஒழுங்கின்றி அகமந்துள்ளது.   

 ைனித்ை எ க்ட்ைான்ைகள பைாண்ட இகடநிக  அணுக்ைள் அல் து அயனிைள் 

ஃபபர்லைா ைாந்ை ைன்கமகய பபற்றுள்ளன.  



22 
 

11. உலலோக கலளேகள் உருேோக அத்தியோேசியமோன நிபந்தளனகள் யோளே? 
ஹியூம்- லைாத்ைரி விதிப்படி உல ாை ை கவ உருவாை  

a. ைகைப்பான் மற்றும் ைகைபபாருள் அணு ஆைங்ைளுக்கிகடலய உள்ள லவறுபாடு 

15% ைைவீைத்திற்கும் குகறவாை இருக்ை லவண்டும். 

b. ைகைப்பான் மற்றும் ைகைபபாருள் இைண்டும் ஒலை படிை அகமப்கபயும், ஒலை 

இகணதிறகனயும் பைாண்டிருக்ை லவண்டும்.  

c. அவற்றின் எ க்ட்ைான் ைவர் திறன் லவறுபாடு ஏறக்குகறய பூஜ்ஜியமாை இருக்ை 

லவண்டும்.  

12. இளடச் தசருகல் லசர்மங்கள் என்றோல் என்ன? 
ஒரு உல ாை அணிக்லைாகவத் ைளத்தில் உள்ள துகளைளில் கேட்ைஜன், லபாைான், 

ைார்பன் அல் து கநட்ைஜன் லபான்ற அணுக்ைள் இடம்பபறுவைால் உருவாகும் 

லைர்மங்ைள் இகடச்பைருைல் லைர்மங்ைள் எனப்படுகின்றன.  

13. இளடச் தசருகல் லசர்மங்களின் பண்புகளை பட்டியலிடுக. 

 ைடினமானகவ, பவப்ப மற்றும் மின்ைட்த்து திறகனப் பபற்றுள்ளன. 

 தூய உல ாைங்ைகள விட அதிை உருகுநிக கய பைாண்டுள்ளன. 

 இகடநிக  உல ாை கேட்கைடுைள் வலிகம மிக்ை ஒடுக்கிைளாகும். 

 உல ாை ைார்கபடுைள் மந்ை ைன்கம பைாண்டகவ. 

14. இளடநிளல தனிமங்கள் அதிகைவில் அளணவுச் லசர்மங்களை உருேோக்குகின்றன. ஏன்? 
இகடநிக  ைனிமங்ைள் ஈனிைளுடன் லைர்ந்து அதிைளவில் அகணவுச் லைர்மங்ைகள 

உருவாக்குகின்றன. இைற்கு ைாைணம் 

1. அவற்றின் சிறிய உருவளவு. 

2. அதிை மின்சுகம 

3. ஈனிைள் வழங்கும் எ க்ட்ைான் இகணைகள ஏற்றுக்பைாள்ளும் வகையில் உகறந்ை 

ஆற்றல் பைாண்ட ைாலியான d ஆர்பிட்டால்ைகள பைாண்டிருத்ைல். 

15. இளடநிளல தனிமங்கள் அதிக உருகுநிளலளய தகோண்டுள்ைன. ஏன்? 
இகடநிக  உல ாைங்ைள் உல ாை பிகணப்பிற்குத் லைகவயான ைனித்ை 

எ க்ட்ைான்ைகள அதிைளவில் பைாண்டிருப்பைால் அகவ அதிை உருகுநிக கய 

பபற்றுள்ளன. ைனித்ை எ க்ட்ைான்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைரிப்பைால் உல ாைத்தின் 

உருகுநிக யும்  அதிைரிக்கிறது. 

16. இளடநிளல உலலோகங்களும் அேற்றின் லசர்மங்களும் சிறந்த விளனயூக்கிகைோக 

தசயல்படுகின்றன. ஏன்? 

 இகடநிக  உல ாைங்ைள் ைகுந்ை ஆற்றல் உகடய d ஆர்பிட்டால்ைகள 

பைாண்டிருப்பைால் விகனபடு மூ க்கூறுைளிலிருந்து எ க்ட்ைான்ைகள 

ஏற்றுக்பைாள்ள முடியும்.  

 உல ாைம் அைன் d எ க்ட்ைான்ைகள பயன்படுத்தி விகனபடு மூ க்கூறுைளுடன் 

பிகணப்புைகள உருவாக்ை முடியும். 

 இகடநிக  ைனிமங்ைளின் மாறுபட்ட ஆக்சிஜலனற்ற நிக ைள் முக்கிய 

பங்ைாற்றுகின்றன.  
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17. சீக்லர் – நட்டோ விளனலேக மோற்றி என்றோல் என்ன? அதன் பயன் யோது? 

TiCl4 மற்றும் ட்கை ஆல்கைல் அலுமினியம் ை ந்ை ை கவ சீக் ர் – நட்டா விகனலவை 

மாற்றி எனப்படுகிறது. இது ப படியாக்ைலில் பயன்படுகிறது. 

TiCl4 + Al(C2H5)3

CH CH2

CH3

CH CH2

CH3

**n

n
òu¥gÄ‹

ghè òu¥gÄ‹

 
18. குலைோளமட் தோதுவிலிருந்து தபோட்டோசியம் ளடகுலைோலமட் எவ்ேோறு 

தயோரிக்கப்படுகிறது? 

 4 42 2 3 2 2 2 3 2 

0900 - 1000 C4FeCrO +8Na CO +7O 8Na CrO + 2Fe O + 8CO  


2 4 2 2 7

 
4 42 2 22Na CrO Na CrO+ H SO + Na SO  + H O  


2 2 7 2 2 7

 
Na CrO K CrO+ 2KCl + 2NaCl 

19. தபோட்டோசியம் ளடகுலைோலமட் மீது தேப்பத்தின் விளைவு யோது? 


2 2 7 2 4 2 3 2

Δ
 4K CrO    4K CrO   +   2CrO   + 3O  

பபாட்டாசியம்  பபாட்டாசியம் குலைாமியம் (III) 

கடகுலைாலமட்  குலைாலமட்  ஆக்கைடு 

20. குலைோளம குலைோளைடு லசோதளன என்றோல் என்ன? 

குலளாகைடு உப்புடன் பபாட்டாசியம் கடகுலைாலமட்கட லைர்த்து  அடர் H2SO4, 
முன்னிக யில் பவப்பப்படுத்தும்லபாது ஆைஞ்சு சிவப்பு நிற குலைாகமல் குலளாகைடு 

(CrO2Cl2)  வாயு பவளிலயறுகிறது.  

  
2 2

 
7 4 4 42 2 2 2 

2CrO ClK CrO +4NaCl+6H SO 2KHSO +4NaHSO +3H O  
     குலைாகமல் குலளாகைடு 

21. தபோட்டோசியம் ளடகுலைோலமட்டின் பயன்கள் யோளே? 

1. 72 2K CrO ஆக்சிஜலனற்றியாை பயன்படுகிறது.  

2. ைாயமிடுைல் மற்றும் அச்சுத் பைாழிலில் பயன்படுகிறது. 

3. லைால் பைனிடுைலில் பயன்படுகிறது. 

4. பருமனறி பகுப்பாய்வில் இரும்பு லைர்மங்ைள் மற்றும் அலயாகடகட அளந்ைறிய 

பயன்படுகிறது.  

22. தபோட்டோசியம் தபர்மோங்கலனட் படிகங்கள் மீது தேப்பத்தின் விளைவு யோது? 

 4 42 2 2 
2KMnO   2K MnO  + MnO  + O  

23. லபயர் கோைணி என்றோல் என்ன? அதன் பயன் யோது? 

குளிர்ந்ை நீர்த்ை ைாைம் ை ந்ை KMnO4 ைகைைல் லபயர் ைாைணி எனப்படுகிறது. இது 

ஆல்கீன்ைகள கடயால்ைளாை ஆக்சிஜலனற்றம் அகடயச் பைய்கிறது. எடுத்துக்ைாட்டு: 

எத்திலீகன எத்திலீன் கிகளக்ைா ாை மாற்றுகிறது. 
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24. அமில ஊடகத்தில் தபோட்டோசியம் தபர்மோங்கலனட்டின் ஆக்சிஜலனற்றும் பண்ளப 

விைக்குக.  
நீர்த்ை ைந்ைை அமி த்தின் முன்னிக யில் பபாட்டாசியம் பபர்மாங்ைலனட் வலிகம 

மிக்ை ஆக்சிஜலனற்றியாை பையல்படுகிறது. பபர்மாங்ைலனட் அயனி Mn2+ அயனியாை 

மாறுகிறது. 
 - + - 2+

4 2 
MnO + 8H + 5e  Mn + 4H O 
இது அலயாகடடு அயனிைகள அலயாடினாை ஆக்சிஜலனற்றம் பைய்கிறது. 

 - + - 2+
4 2 2 

2MnO  + 16H  + 10I 2Mn  + 5I  + 8H O  
25. தபோட்டோசியம் தபர்மோங்கலனட்டின் பயன்கள் யோளே? 

1. 
4KMnO  வலிகமமிக்ை ஆக்சிஜலனற்றியாை பையல்படுகிறது.  

2. லைால் பைாற்றுைள் மற்றும் பாைங்ைளில் ஏற்படும் பூஞ்கை பைாற்கற ைரிபைய்ய 

பயன்படுகிறது. 

3. நி த்ைடி நீரிலிருந்து இரும்பு மற்றும் H2S ஆகியவற்கற நீக்ை பயன்படுகிறது. 

4. ைரிம லைர்மங்ைளில் நிகறவுறா ைன்கமகய ைண்டறிய லபயர் ைாைணி பயன்படுகிறது. 

5. பபர்ைஸ் உப்புைள், ஆக்ைல ட்டுைள், கேட்ைஜன் பபைாக்கைடு மற்றும் 

அலயாகடடுைகள அளந்ைறிய பருமனறி பகுப்பாய்வில் பயன்படுகிறது. 

26. லோந்தளனடுகள் என்றோல் என்ன? மூன்று எடுத்துக்கோட்டுகள் தருக. 

 ாந்ைனத்கை (57La) பைாடர்ந்து அகமந்துள்ள சீரியம்(58Ce) முைல் லுடீசியம் (71Lu)  
வகையி ான பதினான்கு ைனிமங்ைள்  ாந்ைகனடுைள் எனப்படுகின்றன. 

எடுத்துக்ைாட்டு: Ce, Gd, Lu  

27. Lu(OH)3 மற்றும் La(OH)3 ல் அதிக கோைத்தன்ளம உளடயது எது? ஏன்? 
3+La  லிருந்து 

3+
Lu  லநாக்கி பைல்லும்லபாது 3+Ln  அயனிைளின் ைாைத்ைன்கம 

குகறகிறது. 
3+Ln அயனிைளின் உருவளவு குகறவைாலும், Ln-OH பிகணப்பின் 

அயனித் ைன்கம குகறவைாலும் ைாைத் ைன்கம குகறகிறது. அைாவது   
3

OHLa  

அதிைபட்ை ைாைத்ைன்கமகயயும்  
3

OHLu  குகறந்ைபட்ை ைாைத் ைன்கமகயயும் 

பைாண்டுள்ளது. 

28. ஆக்டிளனடுகள் என்றோல் என்ன? மூன்று எடுத்துக்கோட்டுகள் தருக. 

ஆக்டீனியத்கை (89Ac) பைாடர்ந்து அகமந்துள்ள லைாரியம் (90Th) முைல்  ாைன்ஷியம் 

(103Lr) வகையி ான பதினான்கு ைனிமங்ைள் ஆக்டிகனடுைள் எனப்படுகின்றன. 

எடுத்துக்ைாட்டு: Th, U, Pu 

29. சீரியம் (II) ஐக் கோட்டிலும் யுலைோப்பியம் (II) அதிக நிளலப்புத் தன்ளம உளடயது ஏன்? 
2+

Eu  அயனி ைரிபாதி நிைம்பிய  74f எ க்ட்ைான் அகமப்கப பைாண்டிருப்பைால் அதிை 

நிக ப்புத் ைன்கம பைாண்டுள்ளது. 2+
Ce  அயனி  24f  எ க்ட்ைான் அகமப்கப 

பைாண்டிருப்பைால் நிக ப்புத் ைன்கமயற்றது. 

30. Ce4+
 அயனியின் எலக்ட்ைோன் அளமப்ளப எழுதுக.  

Ce  அணுவின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு 
2 0 2[Xe]4f 5d 6s  

Ce4+  அயனியின் எ க்ட்ைான் அகமப்பு 
0 0 0[Xe]4f 5d 6s  
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31. லோந்தளனடு குறுக்கம் என்றோல் என்ன? லோந்தளனடு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் என்ன? 

4f பைாடரில் Ce முைல் Lu வகை பைல்லும்லபாது அணு எண் அதிைரிக்ை அதிைரிக்ை 

 ாந்ைகனடுைளின் அணு ஆைம் சீைாை குகறந்து பைாண்லட பைல்கின்றன. இவ்வாறு 

அயனிஆைம் குகறைல்  ாந்ைகனடு குறுக்ைம் எனப்படுகிறது. 
லோந்தளனடு குறுக்கத்திற்கோன கோைணங்கள்: 

a. 4f பைாடரில் Ce முைல் Lu வகை பைல்  பைல்  அணுக்ைரு மின்சுகம ஓை கு 

அதிைரிக்கிறது.  லமலும் கூடுைல் எ க்ட்ைான்ைள் அலை 4f உள்கூட்டில் 

லைர்க்ைப்படுகின்றன.  

b. 4f உட்கூடானது விைவிய வடிவத்திகன பபற்றுள்ளது, லமலும் 4f எ க்ட்ைான்ைளின் 

திகை மகறப்பு விகளவு குகறவு. 

c. இைனால் 4f எ க்ட்ைான்ைள் மீைான அணுக்ைருவின் பையலுறு மின்சுன்சுகம 

குகறகிறது. 3+Ln அயனிைளின் ஆைம் குகறகிறது.  

லோந்தளனடு குறுக்கத்தின் விளைவுகள்: 

1. கோைத்தன்ளம குளறதல் 
3+Ce  லிருந்து 

3+
Lu  லநாக்கி பைல்லும்லபாது 3+Ln  அயனிைளின் ைாைத்ைன்கம 

குகறகிறது. 
3+Ln அயனிைளின் உருவளவு குகறவைாலும், Ln-OH பிகணப்பின் 

அயனித் ைன்கம குகறவைாலும் ைாைத் ைன்கம குகறகிறது.  

2. லோந்தளனடுகளுக்கிளடலயயோன ஒற்றுளமகள்: 

f – பைாடர் முழுகமக்கும் அணு ஆைத்தில் 10 pm குகறவும், அயனி ஆைத்தில் 20 pm 
குகறவும் மட்டுலம ைாணப்படுகிறது. மிைச்சிறிய அளவில் லவறுபடுவைால் 

லவதிப்பண்புைள் ஏறத்ைாழ ஒத்துள்ளன. 

32. லோந்தனோய்டுகள் ஆக்டினோய்டுகள் ஒப்பிடுக. 

s.no  ாந்ைனாய்டுைள் ஆக்டினாய்டுைள் 

1 லவறுபடுத்தும் எ க்ட்ைான் 4f 

ஆர்பிட்டாலில் பைன்று லைர்கிறது. 

லவறுபடுத்தும் எ க்ட்ைான் 5f 

ஆர்பிட்டாலில் பைன்று லைர்கிறது. 

2 4f ஆர்பிட்டாலில் பிகணப்பு ஆற்றல் 

அதிைம். 
5f ஆர்பிட்டாலில் பிகணப்பு ஆற்றல் 

குகறவு. 

3 அகணவுச் லைர்மங்ைள் உருவாக்கும் 

ைன்கம குகறவு 
அகணவுச் லைர்மங்ைள் உருவாக்கும் 

ைன்கம அதிைம். 

4 பபரும்பா ான  ாந்ைனாய்டுைள் 

நிறமற்றகவ. 
பபரும்பா ான ஆக்டினாய்டுைள் 

நிறமுள்ளகவ. 

5 ஆக்லைா லநையனிைகள 

உருவாக்குவதில்க . 
ஆக்லைா லநையனிைகள உருவாக்குகின்றன. 

6  ாந்ைனாய்டுைள் சி  லநைங்ைளில் +3 

ஆக்சிஜலனற்ற நிக யுடன் +2 மற்றும் 

+4 நிக ைகளயும் பபற்றுள்ளன. 

ஆக்டினாய்டுைள் +3 ஆக்சிஜலனற்ற 

நிக யுடன் +4,+5, +6 மற்றும் 

+7லபான்ற ஆக்சிஜலனற்ற 

நிக ைகளயும் பபற்றுள்ளன. 
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6. திட  நிளலளம 

1. திடப் தபோருட்களின் தபோதுப்பண்புகள் யோளே? 

 ைடினமானகவ மற்றும் அமுக்ை இய ாத் ைன்கமகய பபற்றுள்ளன. 

 திடப்பபாருட்ைள் வகையறுக்ைப்பட்ட வடிவம் மற்றும் ைன அளகவப் பபற்றுள்ளன. 

 உட்கூறுைளுக்கிகடலய வலிகமயான ைவர்ச்சி விகைைள் ைாணப்படுகின்றன. 

 அணுக்ைள், அயனிைள் அல் து மூ க்கூறுைளுக்கிகடலய உள்ள தூைம் குகறவு. 

 உட்கூறுைள் நிக யான அகமவிடத்கை பபற்றுள்ளன. அந்ை அகமவிடங்ைளில் 

மட்டுலம அகவ அக வுற இயலும். 

2. படிக ேடிேமுளடய மற்றும் படிக ேடிேமற்ற திடப்தபோருட்கள் என்பளே யோளே? 

படிக ேடிேமுளடய திடப்தபோருட்கள்:  
உட்கூறுைள் நீண்ட எல்க  வகையில் ஒழுங்ைான அகமப்கப பபற்றிருக்கும்.  

படிக ேடிேமற்ற திடப்தபோருட்கள்:  

உட்கூறுைள் ஒழுங்கின்றி அங்கும் இங்கும் அகமக்ைப்பட்டிருக்கும். 

3. திளசதயோப்பு பண்பு மற்றும் திளசதயோப்பு பண்பற்ற தன்ளம என்றோல் என்ன? 

 திகைபயாப்பு பண்பு என்பது அகனத்து திகைைளிலும் ைமமான பண்கப 

பபற்றிருப்பைாகும்.ஒளிவி ைல் எண், மின்ைடத்துத் திறன் ஆகிய பண்புைள் அகனத்து 

திகைைளிலும் ஒலை மாதிரியாை இருந்ைால் அது திகைபயாப்பு பண்பு 

எனப்படுகின்றது. 

 ஒரு பண்பானது, அளந்ைறியப்படும் திகைகய பபாறுத்து அகமயுமாயின் அது 

திகைபயாப்பு பண்பற்ற ைன்கம எனப்படுகிறது. 

 படிைங்ைள் திகைபயாப்பு பண்பற்ற ைன்கமகய பபற்றுள்ளன. 

 படிை வடிவமற்ற திடப்பபாருட்ைள் திகைபயாப்பு பண்கப பபற்றுள்ளன. 

4. படிக ேடிேமுளடய திடப்தபோருட்கள் மற்றும் படிக ேடிேமற்ற திடப்தபோருட்கள் 
லேறுபடுத்துக. 

வ.எ படிைங்ைள்  படிை வடிவமற்ற திடப்பபாருட்ைள் 

1 

உட்கூறுைள் நீண்ட எல்க  

வகையில் ஒழுங்ைான அகமப்கப 

பபற்றிருக்கும். 

உட்கூறுைள் ஒழுங்கின்றி அங்கும் இங்கும் 

அகமக்ைப்பட்டிருக்கும். 

2 ஒழுங்ைான வடிவமுகடயகவ. ஒழுங்ைான வடிவமற்றகவ. 

3 திகைபயாப்பு பண்பற்றகவ. திகைபயாப்பு பண்புகடயகவ. 

4 உண்கமயான திடபபாருட்ைள். 
லபாலி திடபபாருட்ைள் 

(அ)அதிகுளிைகவக்ைப்பட்ட திைவங்ைள். 

5 
துல்லியமான உருகுநிக கய 

பபற்றுள்ளன. 

பவப்பநிக  அதிைரிக்கும்லபாது சீைாை 

இளகுகின்றன. இவற்கற எளிைாை வார்க்ை 

இயலும். 

6 எ.ைா: NaCl , கவைம் எ.ைா: இைப்பர், பிளாஸ்டிக், ைண்ணாடி 
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5. அயனிப் படிகங்களின் சிறப்பியல்புகள் யோளே? 

 அயனிப்படிைங்ைளில், லநையனிைளும் எதிையனிைளும் வலிகமயான 

நிக மின்னியல் ைவர்ச்சி விகைைளால் இறுக்ைமாை பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 இகவ வகையறுக்ைப்பட்ட படிை அகமப்கப பபற்றுள்ளன. மிைக் ைடினமானகவ. 

 அதிை உருகுநிக கய பபற்றுள்ளன. 

 அயனிைள் நைை இய ாத்ைால் திண்ம நிக யில் மின்ைாைத்கை ைடத்துவதில்க . 

 உருகிய மற்றும் ைகைைல் நிக ைளில் அயனிைள் நைருவைால் மின்ைாைத்கை 

ைடத்துகின்றன. 

6. சகப்பிளணப்பு படிகங்களின் சிறப்பியல்புகள் யோளே? 

 ைைப்பிணப்பு படிைங்ைளில் உள்ள உட்கூறுைள் வக ப்பின்னல் அகமப்பில் 

முற்றிலும் ைைப்பிகணப்புைளால் பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 இகவ மிைக் ைடினமானகவ, அதிை உருகுநிக  பைாண்டகவ.  

 இகவ மிைக் குகறவான பவப்ப மற்றும் மின் ைடத்துத்திறகன பபற்றுள்ளன. 

 எ.ைா: கவைம், சிலிக்ைான் ைார்கபடு.  

7. மூலக்கூறு படிகங்களின் சிறப்பியல்புகள் யோளே? 

 மூ க்கூறு படிைங்ைளில் நடுநிக  மூ க்கூறுைள் உட்கூறுைளாை உள்ளன.  

 இம்மூ க்கூறுைள் வலிகம குகறந்ை வாண்டர்வால்ஸ் ைவர்ச்சி விகையால் 

பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன  

 இகவ மிருதுவானகவ மற்றும் மின்ைடத்தும் ைன்கமயற்றகவ. 

8. மூலக்கூறு படிகங்களின் ேளககளை விைக்குக. 

a) முளனேற்ற மூலக்கூறு படிகங்கள்: 
மூ க்கூறுைள் வலிகம குகறந்ை  ண்டன் விகைைளால் பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன. 

குகறந்ை உருகுநிக  பைாண்டகவ. அகறபவப்பநிக ைளில் திைவங்ைளாைலவா 

அல் து வாயுக்ைளாைலவா ைாணப்படுகின்றன. எ.ைா: நாஃபைலீன், ஆன்ந்ைைசீன். 

b) முளனவுற்ற மூலக்கூறு படிகங்கள்  
முகனவுற்ற ைைப்பிகணப்பு பைாண்ட மூ க்கூறுைள் ஒப்பீட்டளவில் வலிகமயான 

இருமுகன-இருமுகன இகடவிகைைளால் பிகணக்ைப்பட்டுள்ளன. முகனவற்ற 

மூ க்கூறு படிைங்ைகளக் ைாட்டிலும் அதிை உருகுநிக ைகள பைாண்டுள்ளன. எ.ைா: 

திட CO2 , திட NH3 லபான்றகவ 

c) ளைட்ைஜன் பிளணப்போல் பிளணக்கப்பட்ட மூலக்கூறு படிகங்கள்  
மூ க்கூறுைள் கேட்ைஜன் பிகணப்புைளால் இகணப்பட்டுள்ளன. 

அகறபவப்பநிக ைளில் அவ மிருதுவான திண்மங்ைள். எ.ைா: பனிக்ைட்டி, 

குளுக்லைாஸ், யூரியா லபான்றகவ. 

9. உலலோக படிகங்களின் சிறப்பியல்புகள் யோளே? 

 அணிக்லைாகவப் புள்ளிைளில் லநர்மின்சுகம பைாண்ட உல ாை அயனிைள் 

ைாணப்படுகின்றன. இகவ எ க்ட்ைான் நிைம்பிய பவளியில் விைவியுள்ளன.  

 இகவ ைடினமானகவ, அதிை உருகுநிக  பைாண்டகவ.  

 இகவ மிைச்சிறந்ை மின் மற்றும் பவப்பக் ைடத்திைளாகும். 

 இகவ பளபளப்புத் ைன்கமகய பபற்றுள்ளன. எ.ைா உல ாைங்ைள். 
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10. அளணவு எண் என்றோல் என்ன? Bcc அளமப்பில் உள்ை அணுக்களின் அளணவு எண் 

என்ன? 
படிைத்தில் ஒரு அணு அல் து அயனிகய சுற்றி சூழ்ந்து ைாணப்படும் அருைாகமத் 

துைள்ைளின் எண்ணிக்கை அகணவு எண் எனப்படுகிறது. Bcc அகமப்புல் ஓவ்பவாரு 

அணுவும் எட்டு அருைாகம அணுக்ைளால் சூழப்பட்டுள்ளன எனலவ அகணவு எண் 8. 

11. அயனிப்படிகங்கள் ஏன் கடினமோகவும், தநோருங்கும் தன்ளம தகோண்டதோகவும் உள்ைன? 

 அயனிப்படிைங்ைளின் லநையனிைளும், எதிையனிைளும் வலிகமயான 

நிக மின்னியல் ைவர்ச்சி விகைைளால் பிகணக்ைப்பட்டிருப்பைால் 

ைடினமாகவைளாை உள்ளன.  

 அயனிப் படிைங்ைளின் மீது அழுத்ைத்கை பைலுத்தும்லபாது. ஒத்ை மின்சுகம பைாண்ட 

அயனிைள் பநருங்கி வருகின்றன. இைனால் வி க்கு விகை அதிைரிப்பைால் படிைம் 

பநாருங்குகிறது. 

12. முதல்நிளல மற்றும் முதல்நிளலயற்ற அலகு கூடுகள் என்றோல் என்ன? 

 

 

 ஒலை ஒரு வகை அணிக்லைாகவப் 

புள்ளிைகள மட்டும் பைாண்ட அ கு 

கூடுைள் முைல்நிக  அ கு கூடுைள் 

எனப்படுகின்றன.இகவ ஓவ்பவாரு 

முகனயிலும் அணுக்ைகள பபற்றுள்ளன. 

 முைல்நிக யற்ற அ கு கூடுைளில் 

கூடுை ாை அ கு கூட்டின் கமயத்தில ா 

அல் து முைப்பு கமயத்தில ா அணுக்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன. 

 

13. பிைோக் சமன்போட்ளட எழுதுக. அதிலுள்ை கூறுகளை விைக்குக. 

2 sinn d   

 என்பது X-ைதிர் அக நிளம் ;  θ  என்பது விளிம்பு விகளவுக் லைாணம் ; 

 d என்பது அணிக்லைாகவ ைளங்ைளுக்கிகடப்பட்ட பைாக வு. 

14. அலகு கூடு ேளையறு. 

 
படிை திடப்பபாருளில் மீண்டும் மீண்டும் லைான்றக்கூடிய எளிய முப்பரிமான அகமப்பு 

அ குகூடு எனப்படுகிறது. 
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15. எளிய கனசதுை (SC) அலகுகூட்டிலுள்ை அணுக்களின் எண்ணிக்ளகளய கணக்கிடுக. 

 

SC அ கு கூட்டில், ஒவ்பவாரு மூக யிலும் ஒத்ை 

அணுக்ைள் ைாணப்படுகின்றன. ஒவ்பவாரு மூக  

அணுவும் எட்டு 8 அருைாகம அ கு கூடுைளால் 

பகிர்ந்துபைாள்ளப்படுகின்றன. எனலவ ஒரு அ கு 

கூட்டிலுள்ள அணுக்ைளின் எண்ணிக்கை 
8

 
 
 

Nc
. 

 

SC அ கு கூட்டிலுள்ள பமாத்ை அணுக்ைள் எண்ணிக்கை 
8

1
8 8

   
     
   

Nc
 

16. தபோருள் ளமய கனசதுை (bcc) அலகுகூட்டிலுள்ை அணுக்களின் எண்ணிக்ளகளய 

கணக்கிடுக. 

 

bcc அ கு கூட்டில், அகனத்து மூக ைளிலும், 

பபாருள் கமயத்திலும்  ஒத்ை அணுக்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன. பபாருள் கமய அணுவானது 

பிற அ கு கூடுைளால் பங்கிடப்படுவதிக . 

 

bcc அ கு கூட்டிலுள்ள பமாத்ை அணுக்ைள் எண்ணிக்கை bN

8 1

  
    
   

Nc
 

8 1

8 1

2

   
    
   


 

17. முகப்பு ளமய கனசதுை (fcc) அலகுகூட்டின் அணுக்களின் எண்ணிக்ளகளய கணக்கிடுக. 

 

fcc அ கு கூட்டில், அகனத்து மூக ைள் மற்றும் 

அகனத்து முைப்பு கமயங்ைளிலும் ஒத்ை அணுக்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன. ஒவ்பவாரு முைப்பு கமய 

அணுவும் இைண்டு அருைாகம அ கு கூடுைளால் 

பங்கிடப்படுகின்றன. ஒவ்பவாரு முைப்பு கமய 

அணுவும் அ கு கூட்டிற்கு ½ பங்கை அளிக்கின்றன. 
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fcc அ கு கூட்டிலுள்ள பமாத்ை அணுக்ைள் எண்ணிக்கை  
NNc f

8 2

  
         

 

8 6

8 2

4

   
    
   



 

 

18. ஆை விகிதம் என்றோல் என்ன? ஆை விகித மதிப்புகள் எவ்ேோறு படிக அளமப்ளப அறிேதில் 

உதவி புரிகின்றன? 

லநையனி ஆைம் மற்றும் எதிையனி ஆைம் ஆகியகவைளுக்கிகடலய உள்ள விகிைம் ஆை 

விகிைம் எனப்படுகிறது. இந்ை ஆைவிகிைம் படிை அகமப்கப தீர்மானிப்பதில் முக்கிய 

பங்ைாற்றுகிறது. 

ஆை விகிைம் = (
𝑟𝐶+

𝑟𝐴−
) 
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19. எளிய கனசதுை படிக அளமப்பில் தபோதிவுத்திறளன கணக்கிடுக. 

எளிய ைனைதுை அகமப்பில், 
லைாளங்ைள் விளிம்பின் வழிலய 

பைாட்டுக் பைாண்டுள்ளன. 
அ கு கூட்டின் ைனஅளவு = 𝑎3 
ைன ைதுை விளிம்பு  நீளம் =  𝑎  
லைாளத்தின் ஆைம் r எனில், 

படத்திலிருந்து  

       

2

2

a r

a
r




  

 ‘r’ ஆைமுகடய லைாளத்தின் 

ைனஅளவு 

4 3V= π r
3

 
 
   

 

 

Sc அ கு கூட்டில் உள்ள பமாத்ை லைாளங்ைளின் எண்ணிக்கை  1 

 அ கு கூட்டில் உள்ள அகனத்து லைாளங்ைளின் ைனஅளவு 
π 3 = 1  
6

a
 
 
 

   

பபாதிவுத் திறன் = (

அ கு கூட்டில் உள்ள அகனத்து 
லைாளங்ைளின் ைனஅளவு

அ கு கூட்டின் ைனஅளவு
) 𝑋 100 

பபாதிவுத் திறன் = (

𝜋𝑎3

6

a3
) 𝑋 100 

 

3

6
= 100

3a

100 
= 

6
= 52.33%





 
 
 
 

a

 

எளிய ைனைதுை அகமப்புன் பபாதிவு திறன் 52.33%.  
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20. தபோருள் ளமய கனசதுை படிக அளமப்பில் தபோதிவுத்திறளன கணக்கிடுக. 

bcc அகமப்பில், லைாளங்ைள் ைனைதுை 
மூக விட்டத்தின் வழிலய 
பைாட்டுக்பைாண்டுள்ளன. 
அ கு கூட்டின் ைனஅளவு = 𝑎3 

ைன ைதுை மூக விட்டத்தின்  நீளம் = √3 𝑎  
லைாளத்தின் ஆைம் r எனில், படத்திலிருந்து  

 4r 3 a 

3
r = a 

4



  

 ‘r’ ஆைமுகடய லைாளத்தின் ைனஅளவு  
 

 

 34
V= π r

3

 
 
 

 

3
4 3

V = π 
3 4

3 3V = π a
1

 

6

a
 
  
 

 
bcc அ கு கூட்டில் உள்ள பமாத்ை லைாளங்ைளின் எண்ணிக்கை  2 

அ கு கூட்டில் உள்ள அகனத்து லைாளங்ைளின் ைனஅளவு 
33 π a

= 2  
16

 
 
 
 

  

33 π a
 

8
  

பபாதிவுத் திறன் = (

அ கு கூட்டில் உள்ள அகனத்து 
லைாளங்ைளின் ைனஅளவு

அ கு கூட்டின் ைனஅளவு
) 𝑋 100 

  

பபாதிவுத் திறன் = (

√3𝜋𝑎3

8

a3
) 𝑋 100 

 

3 1.732  3.14  100
=  100  =  

8 8

=  68%

  


 
பபாருள் கமய ைனைதுை அகமப்புன் பபாதிவு திறன் 68%. 
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21. முகப்பு ளமய கனசதுை படிக அளமப்பில் தபோதிவுத்திறளன கணக்கிடுக. 

 

fcc அகமப்பில், லைாளங்ைள் முைப்பு 

மூக விட்டத்தின் வழிலய 

பைாட்டுக்பைாண்டுள்ளன. 

அ கு கூட்டின் ைனஅளவு = 𝑎3 

முைப்பு மூக விட்டத்தின்  நீளம் = √2 𝑎 
லைாளத்தின் ஆைம் r எனில், படத்திலிருந்து 

4r 2 a    

2 a
r =  

4



 

 ‘r’ ஆைமுகடய லைாளத்தின் ைனஅளவு   

 34
V= π r

3

 
 
 

  

3
4 2

V = π 
3 4

2 3V = π a

 

24

a
 
 
   

fcc அ கு கூட்டில் உள்ள பமாத்ை லைாளங்ைளின் எண்ணிக்கை 4 

fcc அ கு கூட்டில் உள்ள அகனத்து லைாளங்ைளின் ைனஅளவு 

32 π a
= 4  

24

 
 
 
 

  

32 π a
 

6


 

பபாதிவுத் திறன் = (

அ கு கூட்டில் உள்ள அகனத்து 
லைாளங்ைளின் ைனஅளவு

அ கு கூட்டின் ைனஅளவு
) 𝑋 100 

  

பபாதிவுத் திறன் = (

√2𝜋𝑎3

6

a3
) 𝑋 100 

 

2 1.414  3.14  100
=  100  =  

6 6

=  74%

  


 

முைப்பு கமய ைனைதுை அகமப்புன் பபாதிவு திறன் 74%.  
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22. அறுங்லகோண மற்றும் முகப்பு ளமய கன சதுை அளமப்பு பற்றி விைக்குக. 

 முதல் அடுக்கு உருேோக்குதல்: 

இந்ை அகமப்பில், முைல் அடுக்ைானது, இருபரிமான ABAB அடுக்ைால் ஆனது. 

அைாவது இைண்டாம் வரிகை அணுக்ைள் முைல் வரிகை அணுைளின் இகடபவளியில் 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. இந்ை அடுக்கை ‘a’ என குறிப்பிடுை . 

 இைண்டோம் அடுக்கு உருேோக்குதல்: 

முை டுக்கு (a) யில் இைண்டு விைமான பவற்றிடங்ைள் (துகளைள் ) 

ைாணப்படுகின்றன. அகவ x மற்றும் y என குறிப்பிடப்படுகின்றன.  

 
இந்ை பவற்றிடைளின்மீது லைாளங்ைகள அடுக்குவைன் மூ ம் இைண்டாம் அடுக்கு 

உருவாக்ைப்படுகிறது. 

  
முை ாவது அடுக்கில் உள்ள பவற்றிடம் x இன் மீது எங்பைல் ாம் 

இைண்டாவது அடுக்கின் லைாளங்ைள் அகமகின்றனலவா அங்பைல் ாம் ஒரு 

நான்முகி பவற்றிடம் உருவாகிறது. 

முை ாவது அடுக்கில் உள்ள பவற்றிடம் y ஆனது இைண்டாம் அடுக்கில் உள்ள 

லைாளங்ைளால் பகுதியளவு மகறக்ைப்படுகிறது. இைனால் உருவாகும் பவற்றிடங்ைள் 

எண்முகி பவற்றிடங்ைள் எனப்படுகின்றன. 

அலை லநைத்தில். b அடுக்கில் உள்ள மூன்று லைாளங்ைள் மற்றும் a அடுக்கில் ஒரு 

லைாளம் ஆகியவற்றிற்கிகடலய புதிய நான்முகி பவற்றிடங்ைள் உருவாகின்றன  
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 மூன்றோம் அடுக்கு உருேோக்குதல்: 
பநருங்கிய பபாதிந்ை அகமப்கப உருவாக்குவதில் இைண்டு வழிமுகறைள் உள்ளன். 

(i)   அறுங்லைாண பநருங்கிப் பபாதிந்ை அகமப்பு : HCP அகமப்பு – ababab..   

(ii)  ைனைதுை பநருங்கிப் பபாதிந்ை அகமப்பு  : CCP அகமப்பு – abcabc… 

 

அறுங்லகோண தநருங்கிப் தபோதிந்த அளமப்பு (HCP) 
இைண்டாம் அடுக்கில் ைாணப்படும் 

இகடபவளிைளின் மீது முைல் அடுக்கு a 

கவ ஒத்திருக்கும் வகையில் 

மூன்றாவது அடுக்கு 

அகமக்ைப்படுகிறது. இதில் மூன்றாம் 

அடுக்கில் உள்ள லைாளங்ைள் 

இைண்டாம் அடுக்கில் உள்ள நான்முகி 

துகளைகள மகறக்கும் வகையில் 

அகமந்துள்ளன. இந்ை “aba’’ அகமப்பு 

அறுங்லைாண பநருங்கிப் பபாதிந்ை 

அகமப்பு எனப்படுகிறது. 

 
கனசதுை தநருங்கிப் தபோதிந்த அளமப்பு (CCP) 
இைண்டாம் அடுக்கில் ைாணப்படும் 

எண்முகி துகளைகள மகறக்கும் 

வகையில் மூன்றாவது அடுக்கு 

அகமக்ைப்பட ாம். முைல் மற்றும் 

இைண்டாம் அடுக்குைளான a மற்றும் b 

ஆகியவற்றிலிருந்து மூன்றாம் அடுக்கு 

மாறுபட்டுள்ளது. எனலவ மூன்றாம் 

அடுக்கு c என குறிபிடப்படுகிறது. 

பைாடர்ந்து abc abc abc என்ற 

அகமப்பில் உருவாகும் 

பநருங்கிப்பபாதிந்ை அகமப்பு ைனைதுை 

பநருங்கிப் பபாதிந்ை அகமப்பு 

எனப்படுகிறது. 

 
HCP மற்றும் CCP ஆகிய இைண்டு அகமப்புைளிலும், லைாளங்ைளின் அகணவு எண் 

12 ஆகும். ஒவ்பவாரு லைாளத்கை சூழ்ந்து அலை அடுக்கில் ஆறு லைாளங்ைள், லமல் 

அடுக்கில் 3 லைாளங்ைள், கீழ் அடுக்கில் 3 லைாளங்ைள் என பமாத்ைம் 12 லைாளங்ைள் 

சூழ்ந்துள்ளன. 

23. அறுங்லகோண தநருங்கிப் தபோதிந்த அளமப்பு (HCP) மற்றும் கனசதுை தநருங்கிப் 

தபோதிந்த அளமப்பு (CCP) லேறுபடுத்துக. 

(லமற்ைாண் விகடகய எழுை ாம்) 
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24. படிக குளறபோடுகளின் முக்கியத்துேம் யோது? 
படிை குகறபாடுைள் அவற்றின் இயற் மற்றும் லவதிப்பண்புைகள பாதிக்கின்றன. 

 சிலிக்ைான் லபான்ற படிைங்ைளில் மாசுக்ைகள லைர்த்து குகறபாட்கட 

உருவாக்குவைால் அவற்றின் குகற மின்ைடத்துதிறன் அதிைரிக்கிறது.  

 படிை குகறபாட்கட பபாறுத்து இரும்பு, நிக்ைல் லபான்ற பபர்லைாைாந்ை ைன்கம 

பைாண்ட பபாருட்ைகள ைாந்ை ைன்கம பபறச்பைய்யலவா அல் து இழக்ைச் 

பைய்யலவா இயலும்.   

25. புள்ளி குளறபோடுகள் என்றோல் என்ன? 
படிை திடப்பபாருளில் உள்ள ஒரு அணு அல் து ஒரு புள்ளிகயச் சுற்றி அகமயும் 

நல்லியல்பு அகமப்பிலிருந்து வி கி சீைற்ற அகமப்பு உருவாகும் நிைழ்வு புள்ளி 

குகறபாடு எனப்படுகிறது. எடுத்துக்ைாட்டு : ஷாட்கி குகறபாடு, ஃபிைங்ைல் குகறபாடு, 

உல ாைம் அதிைமுள்ள குகறபாடு, உல ாைம் குகறவுபடும் குகறபாடு. 

26. ஷோட்கி குளறபோட்டிளன விைக்குக. 

 
 அயனிப்படிைங்ைளில்  ைம எண்ணிக்கையில் லநர் மற்றும் எதிர் அயனிைள் இல் ாமல் 

பவற்றிடம் உருவாகிறது.  

 லநையனி மற்றும் எதிையனிைளின் உருவளவு ஏறத்ைாழ ைமமாை உள்ள 

அயனிப்படிைங்ைளில் இக்குகறபாடு லைான்றுகிறது. எ.ைா:  NaCl.   

 இைனால் படிைத்தின் லவதி விகனக்கூறு விகிைம் மாறுவதில்க .ஷாட்கி 

குகறபாட்டினால் படிைத்தின் அடர்த்தி குகறகிறது. 

27. ஃபிைங்கல் குளறபோட்டிளன விைக்குக. 

 
 அணிக்லைாகவப் புள்ளியில் இடம்பபற லவண்டிய ஒரு அயனியானது அவ்விடத்தில் 

அகமயாமல் மற்பறாரு இகடச்பைருைல் நிக யில் அகமந்திருப்பைால் உருவாகும் 

குகறபாடு ஃபிைங்ைல் குகறபாடு எனப்படுகிறது. 

 லநையனி மற்றும் எதிையனிைளின் உருவளவில் அதிை லவறுபாடு ைாணப்படும் 

அயனிப்படிைங்ைளில் இக்குகறபாடு லைான்றுகிறது. எ.ைா : AgBr.  
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 இக்குகறபாடு படிைத்தின் அடர்த்திகய பாதிப்பதில்க . 

28. உலலோகம் குறவுபடும் குளறபோட்ளட எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 

 
 எதிர் அயனிைளுடன் ஒப்பிடும்லபாது லநையனிைளின் எண்ணிக்கை குகறவாை 

உள்ளலபாது இக்குகறபாடு ஏற்படுகிறது. 

 மாறுபட்ட ஆக்ஸிஜலனற்ற நிக ைகள பைாண்ட லநையனிைள் ைாணப்படும் 

படிைங்ைளில் இது நிைழ்கிறது. எடுத்துக்ைாட்டு : FeO மற்றும் FeS. 

 FeO படிைத்தில் படிை அணிக்லைாகவப் புள்ளிைளிலிருந்து சி   Fe2+ அயனிைள் 

இடம்பபறுவதில்க . மின்நடுநிக த் ைன்கமகய பைாமரிக்ை  ைாணாமல் லபான 

அயன்ைளின் எண்ணிக்கைகய லபா  இருமடங்கு Fe2+ அயனிைள் Fe3+ அயனிைளாை 

ஆக்ஸிஜலனற்றம் அகடகின்றன.  

29. உலலோகம் அதிகமுள்ை குளறபோட்ளட எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 

 எதிர் அயனிைளுடன் ஒப்பிடும்லபாது லநையனிைளின் எண்ணிக்கை அதிைமாை 

உள்ளலபாது இக்குகறபாடு ஏற்படுகிறது.  

 எதிையனிைளால் உருவாகும் பவற்றிடங்ைளுக்கு ைமமான எண்ணிக்கையில் 

கூடுை ான உல ாை அயனிைள் மற்றும் எ க்ட்ைான்ைள் ஆகியன இகடச்பைருைள் 

நிக ைளில் ைாணப்படுவைால் மின்நடுநிக த் ைன்கம பைாமரிக்ைப்படுகிறது.எ.ைா : 

NaCl, KCl 

 
30. F ளமயங்கள் என்றோல் என்ன? (அல்லது) லசோடியம் குலைோளைடு படிகத்ளத லசோடியம் ஆவி 

முன்னிளலயில் தேப்பப்படுத்தும்லபோது நிகழ்ேததன்ன? 
லைாடியம் குலளாகைடு படிைங்ைகள லைாடியம் ஆவி முன்னிக யில் 

பவப்பப்படுத்தும்லபாது Na  அயனிைள் உருவாகி படிைத்தின் லமற்பைப்பில் 

படிகின்றன. Clஅயனிைள் அணிக்லைாகவப் புள்ளிைளிலிருந்து புறப்பைப்பிற்கு விைவிச் 
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பைன்று Na  அயனிைளுடன் இகணகின்றன. லைாடியம் அணுக்ைளால் இழக்ைப்பட்ட 

எ க்ட்ைான்ைள் படிைத்திற்குள் விைவிச்பைன்று குலளாகைடு அயனிைளால் 

உருவாக்ைப்பட்ட பவற்றிட்த்கை நிைப்புகின்றன. இந்ை எ க்ட்ைான்ைளால் நிைப்பட்டுள்ள 

எதிையனி பவற்றிடங்ைள் F கமயங்ைள் எனப்படுகின்றன. இகவ NaCl படிைத்திற்கு 

மஞ்ைள் நிறத்கை ைருகின்றன. 

31. ZnO படிகம் சூடோன நிளலயில் மஞ்சைோகவும் குளிர்ந்த நிளலயில் தேண்ஐயோகவும் 

உள்ைது: கோைணம் கூறு 

 அகறபவப்பநிக யில் ZnO பவண்ணிற படிைமாை ைாணப்படுகிறது. இகை 

பவப்பப்படுத்தும்லபாது மஞ்ைள் நிறமாை மாறுகிறது.  

 பவப்பப்படுத்தும்லபாது ZnO ஆக்ஸிஜகன இழந்து ைனித்ை Zn2+ அயனிைள் 

உருவாகின்றன.  

 அதிைப்படியான Zn2+ அயனிைளும், எ க்ட்ைான்ைளும் இகடச்பைருைள் நிக ைளில் 

ைாணப்படுகின்றன.  

32. மோசுக் குளறபோடுகள் பற்றி சிறு குறிப்பு ேளைக. 

 ஒரு படிைத்தில் மாசுக்ைகள லைர்பத்ைன் மூ ம் அதில் குகறைகள உருவாக்ை முடியும்.  

 மாசு அணுவின் இகணதிறன், படிை அணுவின் இகணதிறனிலிருந்து 

லவறுபட்டிருப்பின் அணிக்லைாகவைள பவற்றிடங்ைள் உருவாகின்றன.  

 எடுத்துக்ைாட்டாை சில்வர் குலளாகைடு படிைத்தில் CdCl2 ஐ லைர்ப்பைால் Ag+ 

அயனியின் இருப்பிடத்கை Cd2+ அயனி ஆக்கிைமிக்கிறது. இைனால் படிைத்தில் 

மின்நடுநிக  பாதிக்கிறது,  

 இந்ை மின்நடுநிக  பைாமரிக்ை அைற்கு இகணயான எண்ணிக்கையில் Ag+ அயனிைள் 

படிைத்கை விட்டு பவளிலயறுகின்றன. இைனால் படிை ைளத்தில் லநையனி 

பவற்றிடங்ைள் உருவாகின்றன.      
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அலகு -7 லேதிவிளன லேகயியல் 

1. சைோசரி விளனலேகம் மற்றும் குறிப்பிட்ட லநைத்தில் விளனலேகம் ஆகியேற்ளற ேளையறு. 

 சைோசரி விளனலேகம்: 
பைாடுக்ைப்பட்ட லநை இகடபவளியில், ஒரு விகனயில் ஈடுபடும்  விகனபடு 

பபாருளின் பைறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் ைைாைரி விகனலவைம் என 

வகையறுக்ைப்படுகிறது. 

ைைாைரி விகனலவைம் 
 -Δ A

 = 
Δt

 

 குறிப்பிட்ட லநைத்தில் விளனலேகம்: 
விகன நிைழும்லபாது, ஒரு குறிப்பிட்ட லநைத்தில் விகனயின் லவைமானது 

அக்ைணத்தில் விகனலவைம் என வகையறுக்ைப்படுகிறது. 

குறிப்பிட்ட லநைத்தில் விகனலவைம் 
 -d A

 = 
dt

 

2. விளனலேகம் மற்றும் விளனலேக மோறிலி லேறுபடுத்துக. 

s.no விகனலவைம் விகனலவை மாறிலி 

1 

எந்ை ஒரு லநைத்திலும் விகனபடு 

பபாருட்ைள் விகனவிகள 

பபாருட்ைளாை மாற்றப்படும் 

லவைத்திகன குறிக்கிறது. 

இது ஒரு விகிை மாறிலி 

2 

விகனபடு பபாருளின் பைறிவு குகறவு 

அல் து விகனவிகள பபாருளின் 

பைறிவு அதிைரிப்பால் 

அளந்ைறியப்படுகிறது. 

விகனயில் ஈடுபடும் ஒவ்பவாரு 

விகனபடு பபாருளின் பைறிவும் 1 

லமால் லி
-1

 ஆை உள்ளலபாது 

விகனயின் லவைம் லவைமாறிலிக்கு 

ைமம். 

3 
விகனபடு பபாருளின் துவக்ை 

பைறிகவ பபாருத்து அகமயும்.  
விகனபடு பபாருளின் துவக்ை 

பைறிகவ பபாருத்து அகமயாது. 

 

3. விளனலேக மோறிலி ேளையறு. 
விகனயில் ஈடுபடும் ஒவ்பவாரு விகனபடு பபாருளின் பைறிவும் 1 லமால் லி

-1
 ஆை 

உள்ளலபாது விகனயின் லவைமானது விகன லவைமாறிலி என வகையறுக்ைப்படுகிறது. 

4. விளன ேளக ேளையறு. 
லைாைகன மூ ம் ைண்டறியப்பட்ட லவை விதியிலுள்ள பைறிவு உறுப்புைளின் 

அடுக்குைளின் கூடுைல் விகன வகை எனப்படும்.  

5. மூலக்கூறு எண்  ேளையறு. 
ஒரு அடிப்பகட விகனயில் இடம்பபறும் விகனபடு மூ க்கூறுைளின் எண்ணிக்கை 

மூ க்கூறு எண் எனப்படும். 
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6. ஒரு விளனயின் விளனேளகக்கும், மூலக்கூறு எண்ணிறும் இளடலய உள்ை 

லேறுப்போடுகளை எழுதுக. 

s.no விகன வகை மூ க்கூறு எண் 

1 லைாைகன மூ ம் ைண்டறியப்பட்ட 

லவை விதியிலுள்ள பைறிவு 

உறுப்புைளின் அடுக்குைளின் 

கூடுைல் விகன வகை எனப்படும். 

ஒரு அடிப்பகட விகனயில் 

இடம்பபறும் விகனபடு 

மூ க்கூறுைளின் எண்ணிக்கை 

மூ க்கூறு எண் எனப்படும். 

2 பூஜ்ஜியமாைலவா (அ) 

பின்னமாைலவா (அ) முழு 

எண்ணாைலவா இருக்ை ாம். 

முழு எண்ணாை மட்டுலம இருக்கும். 

3 ஒட்டு பமாத்ை விகனக்கும் 

வழங்ைப்படுகிறது. 
ஒவ்பவாரு படிநிக க்கும் 

வழங்ைப்படுகிறது. 

7. முதல் ேளக விளனக்கு மூன்று எடுத்துக்கோட்டுகள் தருக. 

1 கடகநட்ைஜன் பபண்டாக்கைடு சிகைவகடைல் 

   
52 2 21/2N O   2NO  + O  

2 ைலயாகனல் குலளாகைடு சிகைவகடைல்  

   
2 2 2 2SO Cl   SO  + Cl  

3 நீர்க்ைகைைலில்  கேட்ைஜன் பபைாக்கைடு சிகைவகடைல் 

   
2 2 2 2H O   H O + 1/2O  

4 வகளய புைப்லபன் மூ க்கூறு புைப்பீனாை மாற்றியமாைல். 

8. லபோலி முதல்ேளக விளன என்றோல் என்ன? எடுத்துக்கோட்டு தருக. 

“ஒரு இைண்டாம் வகை விகனயில் ஏலைனும் ஒரு விகனபடு பபாருளின் பைறிகவ மிை 

அதிைளவில் எடுத்துக்பைாள்ளும் லபாது அது முைல்வகை விகனயாை மாறுகிறது. 

இத்ைகைய விகனைள் லபாலி முைல்வகை விகனைள் எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்ைாட்டு: 

அமி  முன்னிக யில் எஸ்டகை நீைாற்பகுத்ைல். 

9. பூஜ்ஜிய ேளக விளனக்கு மூன்று எடுத்துக்கோட்டுகள் தருக. 

1 H2 மற்றும் I2 
 
ஆகியவற்றிறிகடலயயான

 
ஒளி லவதி விகன 


light

2 2
H  + Cl  2HCl 

2 சூடான பிளாட்டின பைப்பில் N2O சிகைவகடைல் 
  

2 2 2
N O  N  + 1/2 O  

3 அசிட்லடான் அலயாடிலனற்றம் அகடயும் விகன அலயாடிகன பபாறுத்து 

பூஜ்ஜியவகை விகனயாகும். 


+H

3 3 2 2 3

+
3 3

CH COCH   +  I ICH COCH  + HI

Rate = k [CH COCH ] [H ]
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10. பூஜ்ஜிய ேளக விளன என்றோல் என்ன? 
பைறிவி எல்க  முழுகமக்கும் விகனயின் லவைமானது விகனபடுபபாருளின் 

பைறிகவப் பபாருத்து அகமயவில்க  எனில் அவ்விகன பூஜ்ஜிய வகை விகன என 

அகழக்ைப்படுகிறது. 

11. அளைேோழ் கோலம் ேளையறு. ஒரு முதல் ேளக விளனயின் அளைேோழ் கோல மதிப்பு ஆைம்ப 

தசறிளே தபோருத்து அளமேதில்ளல எனக் கோட்டுக. 
ஒரு விகனயின் விகனபடு பபாருளின் பைறிவானது அைன் துவக்ை அளவில் ைரிபாதியாக் 

குகறவைற்கு லைகவப்படும் ைா ம் அகைவாழ் ைா ம் எனப்படுகிறது. ஒரு முைல் வகை 

விகனக்கு  

0
[A ]2.303

k= log
t [A]

 

 
 
 
 

0
1/2

[A ]
t=t   ;  [A]=

2
 

 
 
    

 
 
 

1/2

0

0

2.303

t

[A ]
k= log

[A ]

2

 

1/2

2.303
k= log2

t
 

1/2

2.303 × 0.3010
k=

t
 

1/2

0.6932
t =

k
 

அகைவாழ் ைா ம் ஆைம்ப பைறிகவ பபாருத்து அகமயவில்க . அைன் மதிப்பு மாறிலி 

ஆகும். 

12. ஒரு பூஜ்ஜிய ேளக விளனயின் அளைேோழ் கோலத்திற்கோன சமன்போட்ளட தருவி. 
ஒரு பூஜ்ஜிய வகைவிகனயின் விகனலவை மாறிலிக்ைான ைமன்பாடு 

  
 
  
 

0 0
1/2

[A ]-[A] [A ]
k = when t=t   ;  [A]=

t 2
 

 

 
 
 

0

0

1/2

[A ]

2
[A ] - 

k = 
t

 

1/2

0
[A ] 

k = 
2t

 

1/2
0

[A ]
t = 

2k
 

13. அரீனியஸ் சமன்போட்ளட எழுதி அதிலுள்ை உறுப்புகளை விைக்குக. 
 
 
 
 
 

aE- 
RT

k =A e  

A – அதிர்பவண் ைாைணி;   R – வாயு மாறிலி;  

aE - கிளர்வுறு ஆற்றல்; T –பவப்பநிக  (K இல்) 

14. விளனயின் லேகத்ளத போதிக்கும் கோைணிகளை பட்டியலிடுக. 
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ஒரு விகனயின் லவைத்கை பின்வரும் ைாைணிைள் பாதிக்கின்றன. 

 விகனபடு பபாருட்ைளின் நிக கம மற்றும் இகயபு 

 விகனபடு பபாருளின் பைறிவு 

 விகனபடு பபாருளின் புறப்பைப்பளவு 

 விகனயின் பவப்பநிக  

 விகனலவை மாற்றி 

15. விளனபடு தபோருளின் இளயபு விளனயின் லேகத்ளத எவ்ேோறு போதிக்கிறது? 

 விகனயின் நிைை ஆற்றல் மாற்றமானது விகனபடுபபாருளின் ைன்கமகய பபாருத்து 

அகமவைால், பவவ்லவறு விகனபடு பபாருட்ைள் பவவ்லவறு விகனலவைங்ைகள 

பபற்றுள்ளன. 

 4KMnO  ஆல் 
2+Fe அயனி ஆக்சிஜலனற்றமகடவகை ஒப்பிடும்லபாது, ஆக்ைாலிக் 

அகம ம் ஆக்சிஜலனற்றமகடவது பமதுவாை நிைழ்கிறது. லமலும் இவ்விகன 
060 C

பவப்பநிக யில் நிைழ்த்ைப்படுகிறது.  

16. விளனபடு தபோருட்களின் இயற்நிளலளமகள் எவ்ேோறு விளனயின் லேகத்ளத 

போதிக்கின்றன? 

 விகனபடு பபாருளின் இயற்நிக கம விகனலவைத்கை பாதிக்கிறது.  

 திட மற்றும் திைவ நிக கமைகளவிட வாயு நிக  விகனபடு பபாருட்ைள் லவைமாை 

விகனபுரிகின்றன.  

 திட லைாடியம் மற்றும் திட அலயாடினுக்கு இகடலய நிைழும் விகனகய விட திட 

லைாடியம் மற்றும் அலயாடின் ஆவிக்கு இகடலய நிைழும் விகன லவைமாை 

நிைழ்கிறது. 

17. விளனபடு தபோருளின் புறப்பைப்பைவு எவ்ேோறு விளனயின் லேகத்ளத போதிக்கிறது 

என்பளத விைக்குக. 

 ப படித்ைான விகனைளில் விகனபடு பபாருளின் புறப்பைப்பளவு விகனலவைத்கை 

தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குறிப்பிட்ட எகடயுள்ள பபாருள்இன் 

உருவளவு குகறயும் லபாது அைன் புறப்பைப்பளவு அதிைரிக்கிறது.  

 புறப்பைப்பளவு அதிைரிக்கும்லபாது ஒரு லிட்டர் ைனஅளவில், ஒரு விநாடி லநைத்தில் 

நிைழும் லமாைல்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைரிப்பைால் விகனலவைமும் அதிைரிக்கிறது.  

 எடுத்துக்ைாட்டு: தூளாக்ைப்பட்ட  CaCO3 ஆனது அலை அளவுகடய பளிங்குக் 

ைல்க விட நீர்த்ை HCl உடன் லவைமாை விகனபுரிகிறது. 

18. ஒரு லேதிவிளனயின் லேகத்ளத விளனலேக மோற்றி எவ்ேோறு போதிக்கிறது என்பளத 

எடுத்துக்கோட்டுடன் விைக்குக. 

 ஒரு பபாருள் ைான் எவ்விை லவதிமாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் விகனயின் லவைத்கை 

மாற்றியகமக்குமானா  அது விகனலவை மாற்றி எனப்படுகிறது.  

 விகனலவை மாற்றியின் முன்னிக யில் ஒருவிகனயின் கிளர்வு ஆற்றல் குகறகிறது. 

எனலவ ஆற்றல் ைகடகய ைடந்து பைன்று விகளபபாருளாை மாறும் விகனபடு 

பபாருைளின் எண்ணிக்கை அதிைரிக்கிறது. இைனால் விகனலவைம் அதிைரிக்கிறது. 
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19. விளனபடு தபோருளின் தசறிவு விளனலேகத்ளத எவ்ேோறு போதிக்கிறது என்பளத 

விைக்குக. 

 விகனபடு பபாருளின் பைறிவு அதிைரிக்கும்லபாது விகனலவைமும் அதிைரிக்கிறது. 

 லமாைல் பைாள்கைப்படி விகனலவைமானது விகனபடு மூ க்கூறுைளுக்கிகடலய 

நிைழும் லமாைல்ைளின் எண்ணிக்கைகய பபாருத்து அகமகிறது.  

 பைறிவு அதிைரிக்கும்லபாது லமாைல்ைளும் அதிைரிக்கிறது, இைனால் விகனலவைமும் 

அதிைரிக்கிறது. 

20. ஒரு முதல் ேளக விளனயின் விளனலேக மோறிலிக்கோன ததோளகக்தகழு சமன்போட்ளட 

தருவி. 

A விகளபபாருள் 

விகனலவைம் = k [A]1 − − − − − (1)  
-d[A]

=k[A] 
dt

-d[A]
=kdt 

[A]

 

லநை மாற்றம்    t = 0   t = t  எனில் 

பைறிவு மாற்றம் 0[A ]  [A]  

லமற்ைாண் ைமன்பாட்கட பைாகையிட 

∫
−𝑑[𝐴]

[𝐴]

[𝐴]

[𝐴0]

= 𝑘 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

   
0

[A] t

[A ] 0
 = k  -ln[A] t  

 0-ln[A]- -ln[A ] = k (t-0) 

0
- + = ktln[A] ln[A ]  

 
 
 
 

0 ~~~~~~~ 2
[A ]

ln  = kt 
[A]

 

 
  
 

0[A ]
2.303log  = kt

[A]
 

 
 
 
 

0  ~~~~~~~ 3
[A ]2.303

k= log
t [A]
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21. ஒரு முதல்ேளக விளனயின் ேளைபட விைக்கத்திளன தருக. 
ஒரு முைல் வகை விகனக்ைான ைமன்பாடு 

 
 
 

0
[A ]

ln  = kt
[A]

  
இச்ைமன்பாட்கட y = m  + cx  எனும் 

லநர்லைாட்டு ைமன்பாடு வடிவில் எழுதினால் 
 

y x
0

ln[A]=-kt + ln[A ]

 =  m   + c
 

 
 

 ln[A]  க்கும்  t  க்கும் இகடயில் வகையப்படும் வகைபடமானது எதிர்குறி 

ைாய்வுடன் ஒரு லநர்க்லைாட்கட ைரும். இதிலிருந்து விகனலவை மாறிலி மதிப்கப 

ைணக்கிட ாம். 

22. ஒரு பூஜ்ஜிய ேளக விளனயின் விளனலேக மோறிலிக்கோன ததோளகக்தகழு சமன்போட்ளட 

தருவி. 

A விகளபபாருள் 

விகனலவைம் = k [A]0 − − − − − (1)  

 
-d[A]

= k
dt

   0[A] 1   

-d[A] = k dt 

லநை மாற்றம்    t = 0   t = t  எனில் 

பைறிவு மாற்றம் 0[A ]  [A]  

லமற்ைாண் ைமன்பாட்கட பைாகையிட  

 
0

[A] t

[A ] 0
- d[A] = k dt 

   
0

[A] t

0[A ]
-[A] =k t  

 0
-[A]- -[A ]=k(t-0) 

 0
~~~~~~~ 2[A ]-[A]=kt  

 0  ~~~~~~~ 3
[A ]-[A]

k = 
t

 

இதுலவ பூஜ்ஜிய வகை விகனக்ைான பைாகைப்பைழு ைமன்பாடாகும். 
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23. இரு மூலக்கூறு விளனகளுக்கோன லமோதல் தகோள்ளகளய சுருக்கமோக விைக்குக. 

 விகனபடு மூ க்கூறுைளுக்கிகடலய லமாைல் நிைழ்வைால் லவதிவிகனைள் 

நிைழ்கின்றன.  

 2A & 2B  ஆகிய மூ க்கூறுைளுக்கிகடலய நிைழும் லமாை ால் விகன நிைழ்வைாை 

பைாண்டால் 

22
  A(g) + B(g) 2AB(g) 

 விகனயின் லவைமானது ஒரு விநாடி லநைத்தில் நிைழும் லமாைல்ைளின் 

எண்ணிக்கைக்கு லநர்விகிைத்திலிருக்கும்.  

விகனலவைம் ∝ லமாைல்ைளின் எண்ணிக்கை 𝐿−1𝑆−1 

 லமாைல்ைளின் எண்ணிக்கையானது 
2 2
A &B  ஆகியவற்றின் பைறிவுைளுக்கு  

லநர்விகிைத்திலிருக்கும். 

லமாைல் வீைம் ∝ [A2][B2] 

லமாைல் வீைம் = Z [A2][B2] 

இங்கு, Z என்பது மாறிலி  

 அகனத்து லமாைல்ைளும் விகன நிைழ ைாைணமாை அகமவதில்க . விகன நிைழ 

லவண்டுபமனில் லமாைலுறும் மூ க்கூறுைள் குறிப்பிட்ட அளவு குகறந்ைபட்ை 

ஆற்றக  பைாண்டிருக்ை லவண்டும். இந்ை ஆற்றல் கிளர்வுறு ஆற்றல் எனப்படுகிறது.  

 கிளர்வுறு ஆற்றக விட குகறவான ஆற்றக  பைாண்டுள்ள மூ க்கூறுைள் 

லமாதுவைால் விகன நிைழ்வதில்க .விகன நிைழ ைாைணமான லமாைல்ைளின் 

விகிைம் (f) பின்வரும் ைமன்பாட்டால் குறிக்ைப்படுகிறது. 
 
 
 
 

Ea-
RT

f = e  
 இந்ை விகிைமானது  விகனபடு பபாருட்ைளின் திகைப்லபாக்கிகன பபாறுத்து 

லமலும் குகறகிறது. அைாவது விகனபடு மூ க்கூறுைள் லைகவயான ஆற்றக  

பபற்றிருந்ைாலும் இகடநிக  உருவாை லைகவயான ைாைைமான திகைப் லபாக்கில் 

லமாைல் நிைழ்ந்ைால் மட்டுலம அகவ வ்கனபுரியும். 

 ைகுந்ை திகைப்லபாக்கிகன பபற்றுள்ள லமாைல்ைளின் எண்ணிக்கைகய இட 

அகமவுக் ைாைணி p ைருகிறது.  

விகனலவைம் =  P x f x லமாைல் வீைம் 

விகனலவைம்  

 
 
 
 

2 2

Ea-
RT

= p × e  × Ζ [A ][B ] ~~~~~~ 1  

விகனலவைம்  2 
2 2

[A ][B ] ~~~~~~= k  

 ைமன்பாடுைள்  1  மற்றும்  2 ஐ ஒப்பிட, விகனலவை மாறிலி   

 
 
 
 

Ea-
RT

k = pΖe   

 

  


