
CLASS 12          பாடம் 7 : வேதிவினை வேகவியல்     SUBJECT : CHEMISTRY 

 

PREPARED BY 

SAMUNDEESWARI P M.Sc., M.Ed., M.Phil., 

PGT (CHEMISTRY) 

GMGHSS, VILLUPURAM 

 pg. 1 

பாடம் 7 : வேதிவினை வேகவியல் 
1. வினை வேகம் ேனையறு. 
ஓைலகு காலத்தில் ஒரு வேதிவினையில் இடம்பபற்றுள்ள வினைப்பபாருட்களின் பெறிவில் 

ஏற்படும் மாற்றம் அவ்வினையின் வினைவேகம் எைப்படுகிறது.  
 

2. வினை வேகத்தின் அலகினை எழுதுக. 

வினை வேகத்தின் அலகு mol L-1 s-1. 
 

3. ெைாெரி வினைவேகம் என்றால் என்ை? 
வினைபடு பபாருட்களின் பெறிவில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும், வேைத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் 

இனடவய உள்ள் விகிதம் ெைாெரி வினைவேகம் எைப்படும். 
 

4. அக்கணத்தில் வினைவேகம் என்றால் என்ை? 
வினை நிகழும் வபாது ஒரு குறிப்பிட்ட வேைத்தில் அவ்வினை வேகமாைது அக்கணத்தில் 
விைவேகம் எை ேனையறுக்கப்படுகிறது 
 

5. வினைவேகம் மற்றும் வினைவேக மாறிலி ஆகியேற்றிற்கினடவயயாை வேறுபாடுகனள 

எழுதுக. 

 
 

6. வினை வேக விதி – ேனையறு. 
வேக விதி என்பது ஒரு வினையின் வேகம் வினைவேக மாறிலி மற்றும் வினைபடுப் 
பபாருட்களின் பெறிவுகள் ஆகியேற்னற பதாடர்புப்படுத்தும் ெமன்பாடு ஆகும் 

xA + yB  →  வினளபபாருள்  ;  வினைவேகம்= k [A]m [B]n 

 

7.  வினைவேக மாறிலி – ேனையறு. 

xA + yB  →  வினளபபாருள்  ;  வினைவேகம்= k [A]m [B]n   

இங்கு k என்பது விகித மாறிலியாகும்.  

வமலும் m மற்றும் n என்பை முனறவய A மற்றும் B ஆகியைேற்னறப் பபாறுத்து 

வினைேனககள் (order) ஆகும். 
 

8. அடிப்பனட வினைகள் என்றால் என்ை? 
ஒரு வினைேழி முனறயில் அடங்கியுள்ள ஒவ்போரு தனித்த படிநினலயும் அடிப்பனட வினைகள் 

எை அனைக்கப்படுகின்றை. 
 

9. மூலக்கூறு எண் என்றால் என்ை? 

ஒரு அடிப்பனட படிநினலயில், வினையில் ஈடுபடும் வினைபடு பபாருள்களின் பமாத்த 

எண்ணிக்னக அப்படிநினலயின் மூலக்கூறு எண் எை ேனையறுக்கப்படுகிறது. 
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10. வினை ேனக – ேனையறு. 
வொதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட வேகவிதியில் இடம் பபற்றுள்ள பெறிவு உறுப்புகளின் 
அடுக்குகளின் கூடுதல் வினைேனக எைப்படும். 
 

11. வினைேனக மற்றும் மூலக்கூறு எண் ஆகியேற்றிற்கினடவயயாை வேறுபாடுகனள எழுதுக. 

ே 

எண் 

வினைேனக மூலக்கூறு எண் 

1 வொதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட 
வேகவிதியில் இடம் பபற்றுள்ள பெறிவு 
உறுப்புகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல் 
வினைேனக எைப்படும 

ஒரு அடிப்பனட வினையில், இடம் பபறும் 
வினைபடு மூலக்கூறுகளின் பமாத்த 

எண்ணிக்னக மூலக்கூறு எண் எைப்படும். 

2 பூஜ்யமாகவோ, பின்ைமாகவோ பிற 

முழு எண்களாகவோ இருக்கலாம். 

இது எப்வபாதும் முழு எண் மதிப்பினை 

மட்டுவம பபறும். பூஜ்யமாகவோ, பின்ை 

எண்ணாகவோ இருக்க முடியாது. 

3 ஒட்டுபமாத்த வினைக்கும் வினைேனக 

ேைங்கப்படுகிறது. 

வினை ேழிமுனறயில் இடம் பபற்றுள்ள 
ஒவ்போரு படிநினலக்கும் மூலக்கூறு எண் 

ேைங்கப்படுகிறது. 
 

12. முதல் ேனக வினைக்காை எடுத்துக்காட்டுகனள எழுதுக. 

(i) னேட்ைஜன் பபன்டாக்னைடு சினதவுறுதல்,  (ii) ெல்பியூனைல் குவளானைடு சினதவுறுதல்,  

(iii) ேனளய புைப்வபைாைது புைப்பீைாக மாற்றியமாதல். (iv) H2O2 ன் நீர்க்கனைெல் சினதேனடதல்   
  

13. வபாலி முதல் ேனக வினைகள் என்றால் என்ை? உதாைணம் தருக. 

ஒரு இைண்டாம் ேனக வினையில், ஏவதனும் ஒரு வினைபடுபபாருளின் அளவினை மிக அதிக 
அளவில் எடுத்துக்பகாள்ேதன் மூலம் அவ்வினையினை முதல் ேனக வினையாக 

மாற்றியனமக்கலாம். இவ்ோறு மாற்றியனமக்கப்படும் வினைகள் வபாலி முதல் ேனக வினைகள் 

எை அனைக்கப்படுகின்றை.   எ கா : அமில முன்னினலயில் எஸ்டர்களின் நீைாற்பகுத்தல். 
 

14. பூஜ்ஜிய ேனக வினை என்றால் என்ை? 

பெறிவு எல்னல முழுனமக்கும் ஒரு வினையின் வினைவேகமாைது, வினைபடு பபாருட்களின் 
பெறிவினைப் பபாறுத்து அனமயவில்னல எனில் அவ்வினை பூஜ்ய ேனக வினை எை 

அனைக்கப்படுகிறது. 
 

15. பூஜ்ய வினைக்காை ொன்றுகனள எழுதுக. 

1. H2 மற்றும் Cl2 ஆகியேற்றிற்கினடவயயாை ஒளி வேதிவினை.  

2. சூடாை பிளாட்டிைம் புறப்பைப்பில் N2 O சினதேனடதல்  

3. அசிட்வடான் அமில ஊடகத்தில் அவயாடிவைற்றம் அனடேது. 
 

16. . அர்ஹீனியஸ் ெமன்பாட்டினை எழுதி அதில் இடம் பபற்றுள்ளைேற்னற விளக்குக. 

 A = அதிர்பேண் காைணி        R = ோயு மாறிலி  

Ea = வினையின் கிளர்வு ஆற்றல்  T =  தனிபேப்பநினல (K அலகில்) 
 

17. வமாதல் காைணி – ேனையறு. 

 இங்கு (f) என்பது வமாதல் காைணி எைப்படுகிறது. 
 

 18. வமாதல்களின் விகிதம் – ேனையறு.                ஒரு லிட்டர் கை அளவில் ஒரு விைாடியில் 

வமாதலுறும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்னக வமாதல் வீதம் எைப்படுகிறது. 
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19.  ஒரு முதல் ேனக வினைக்காை பதானகப்படுத்தப்பட்ட ெமன்பாட்னட தருவி. 

A → வினள பபாருள்  

 
  

20. ஒரு பூஜ்ஜிய ேனக வினைக்காை பதானகப்படுத்தப்பட்ட ெமன்பாட்னட தருவி. 

A → வினள பபாருள்  

  

 

 

 
21. அனை ோழ்காலம்  என்றால் என்ை?   
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ஒரு வினையில் வினைபடுபபாருளின் பெறிோைது அதன் துேக்க அளவில் ெரிபாதியாக 
குனறேதற்குத் வதனேப்படும் காலம் அவ்வினையின் அனைோழ் காலம் எை 

அனைக்கப்படுகின்றது. 
 

22. கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ை? 
வமாதலுறும் மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குனறந்தபட்ெ ஆற்றனலப் பபற்றிருக்க 

வேண்டும் அவ்ோற்றல் கிளர்வு ஆற்றல் எை அனைக்கப்படுகிது. 

23. முதல் ேனக வினையின் அனை ோழ்காலத்திற்காை ெமன்பாட்னடத் தருவி. 

 
24. பூஜ்ஜிய  ேனக வினையின் அனை ோழ்காலத்திற்காை ெமன்பாட்னடத் தருவி. 

             .  

25. இட அனமவுக் காைணி – ேனையறு. 
தகுந்த தினெப்வபாக்குடன் அனமந்துள்ள வினை நிகை காைணமாக உள்ள வமாதல்களின் 

எண்ணிக்னகனய இட அனமவுக் காைணி p தருகிறது. 

 ⇒ வினைவேகம் = p x f x வமாதல் வீதம்.           
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26. அதிர்பேண் காைணி (A) – ேனையறு. 

அதிர்பேண் காைணி (A) ஆைது ஒரு விைாடியில் வினைபடும் மூலக்கூறுகளுக்கினடவய நிகழும் 

வமாதல்களின் எண்ணிக்னகவயாடு பதாடர்புனடயது. 

27. வினைவேகத்னத பாதிக்கும் காைணிகள் யானே? 

- வினைபடு பபாருட்களின் நினலனம மற்றும் இனயபு  

- வினைபடு பபாருட்களின் பெறிவு  

- வினைபடு பபாருட்களின் புறப்பைப்பளவு  

- வினையின் பேப்பநினல  

- வினைவேக மாற்றினயப் பயன்படுத்துதல். 
 

28. வினைபடு பபாருட்களின் நினலனம மற்றும் இனயபு வினையின் வேகத்னத எவ்ோறு 

பாதிக்கிறது? 

 திட மற்றம் திைே நினலனமகளில் வினைபடுபபாருட்கள் காணப்படும் வினைகவளாடு 
ஒப்பிடும் வபாது வினை பபாருட்கள் ோயு நினலனமயில் காணப்படின் அவ்வினையின் 

வினைவேகம் அதிகமாக இருக்கும்.  

 எடுத்துக்காட்டாக, திட வொடியம் மற்றும் திட அவயாடினுக்கு இனடவயயாை 

வினைவயாடு ஒப்பிடும் வபாது, அவயாடின் ஆவியுடன் உவலாக வொடியத்தின் 

வினையாைது வேகமாக ேனடபபறும். 
 

29. வினைபடு பபாருட்களின் பெறிவு வினையின் வேகத்னத எவ்ோறு பாதிக்கிறது? 

வினைபடுபபாருட்களின் பெறிவு அதிகரிக்கும் வபாது வினையின் வேகமும் அதிகரிக்கின்றது. 
 

30. . வினைபபாருளின் புறப்பைப்பளவிைால் ஏற்படும் வினளவு பற்றிக் குறிப்பு ேனைக. 
வினைபடுபபாருட்களின் புறப்பைப்பளவு அதிகரிப்பதன் காைணமாக ஒரு லிட்டர் கை அளவில் 

ஒரு விைாடியில் அதிக வமாதல்கள் ேனடபபற ோய்ப்பு ஏற்படுகிறது. எைவே வினைவேகம் 

அதிகரிக்கின்றது. 
 

31. ஒரு வேதிவினையின் வேகத்னத வினைவேக மாற்றி எவ்ோறு பாதிக்கின்றது என்பதனை 

எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. 

 ஒரு பபாருள் தான் எந்த ஒரு நிைந்தைமாை வேதிமாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் வினையின் 

வேகத்தினை மாற்றியனமக்குமாைால் அப்பபாருள் வினை வேகமாற்றி எைப்படும். 

 வினைவேக மாற்றியினைப் பயன்படுத்துேதால் வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் குனறகிறது. 

 வினைபடு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்னக அதிகரிக்கின்றை. இதன் காைணமாக 

வினைவேகமும் அதிகரிக்கின்றது. 
 

32. முதல் ேனக வினையின் ேனைபட விளக்கத்தினைத் தருக. 
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ln[A] vs t ேனைபடமாைது எதிர்குறி ொய்வுடன் கூடிய வேர்வகாட்டினைத் தரும். இதிலிருந்து 

வினை வேக மாறிலியின் மதிப்பினை கண்டறியலாம். 
 

33. பின்ேரும் வினைகளுக்காை வேக விதியினைத் தருக.  

அ. ஒரு வினை x  ஐப்பபாறுத்து   
𝟑

𝟐
 வினைேனகனயயும், y ஐப்பபாறுத்து 

பூஜ்யேனகனயயும் பபற்றுள்ளது.  

          வினைவேகம் = k[x ]3/2  [ y]0  ; வினை வேகம் = k[x ]3/2   

ஆ. ஒரு வினை NO னேப் பபாறுத்து இைண்டாம் ேனக Br2 னேப் பபாறுத்து முதல் 

ேனக. 

                         வினைவேகம் = k[NO ]2  [Br2 ]1 

34.  x +y + z → வினளபபாருள் என்ற வினையின், வேக விதி, வினைவேகம் = k[x ]3/2  [ y] ½  

வினையின் ஒட்டு பமாத்த வினைேனக மற்றும்   Z ஐப் பபாறுத்து வினையின் வினைேனக  

என்ை ? 

       வினைவேகம் = k[x ]3/2  [ y] ½   

i. ஒட்டு பமாத்த வினை ேனக = 3/2 + ½ = 2 

ii. Z ஐப் பபாறுத்து வினையின் வினைேனக  = பூஜ்ஜிய வினை ேனக 

 

35.  பின்ேரும் வினைகளில் வினைேனகனயக் கண்டறிக  

(i) இரும்பு துருப்பிடித்தல்  - வினை ேனகனய நிர்ணயிப்பது கடிைம். 

(ii) 92U238  ன் கதிரியக்கச் சினதவு – முதல் ேனக வினை 

(iii)  2A  + 3B →வினளபபாருள்   வினைவேகம் = k[ A]1/2  [ B] 2   
                                                                       வினைேனக = ½ + 2 =  5/2 
 

36.. A,B& C ஆகியேற்றிற்கினடவயயாை வினையின் வேக விதி                                

வினைவேகம்   = k [A]2 [B] [L]3/2 பின்ேரும் வேர்வுகளின் வினைவேகம் எவ்ோறு 

மாற்றமனடயும்.?  

(i) [L] ன் பெறிவு ோன்கு மடங்காக உயர்த்தும் வபாது  
வினட : வினை வேகம் 8 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. 

(ii) [A] மற்றும் [B] ஆகிய இைண்டின் பெறிவுகனளயும் இரு மடங்காக்கும் வபாது  
வினட : வினை வேகம் 8 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. 

(iii) [A] ன் பெறினே பாதியாகக் குனறக்கும் வபாது 

வினட : வினை வேகம் 1/4 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. 

 (iv) [A]ன்பெறினே 1/3 மடங்காக குனறத்தும் [L]ன்பெறினே ோன்கு மடங்காகவும் மாற்றும் 

வபாது. 
வினட : வினை வேகம் 8/9 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. 
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வகுப்பு : 12  பாடம் 8 : அயனிச் சமநிலை பாடம் : வவதியியல் 

  

 

பாடம் 8 : அயனிச் சமநிலை 
1. லூயி அமிைங்கள்  மற்றும் காரங்கள் என்றால்  என்ன? ஒவ்வ ான்றிற்கும் இரண்டு  

எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

லூயி அமிைம் –  எைக்ட்ரான் இரட்லடலய ஏற்றுக்வகாள்ளும் சசர்மம். எ கா: BF3, AlCl3 

லூயி காரம்  - எைக்ட்ரான் இரட்லடலய  ழங்கும் சசர்மம். எ கா : NH3, H2O 
 

2. அமிைங்கள் மற்றும் காரங்கள் பற்றிய வைளரி–ப்ரான்ஸ்டட் வகாள்லகலய விளக்குக. 

அமிைம் என்பது புசராட்டான்  ழங்கி     HCl +H2O ⇌ H3O + + Cl-  

காரம் என்பது புசராட்டான் ஏற்பி               NH3 + H2O⇌ NH4 + + O- 

 

3. பின் ரும் நீரிய கலரசல்களில் நிகழும் விலனகளில் இலைஅமிை-கார இரட்லடகலள 

கண்டறிக. 

 
  இலை அமிைம் – கார இரட்லட 

 
  இலை அமிைம் – கார இரட்லட 

 

   
            இலை அமிைம் – கார இரட்லட 

 
   இலை அமிைம் – கார இரட்லட 

                                                

  
            இலை அமிைம் – கார இரட்லட 

 
   இலை அமிைம் – கார இரட்லட 
 

4. HClO4 மூைக்கூறின் அமிைத்தன்லமக்கான காரைம் கூறு. ப்ரான்ஸ்டட் – வைளரி 

வகாள்லகயின் அடிப்பலடயில், அதன் இலைகாரத்லத கண்டறிக. 

 
HClO4  இன் இலை காரம் ClO4  . 
ஆக்ஸி அமிைத்தின் ஆக்ஸிஜசனற்ற எண் அதிகரிக்கும் சபாது அதன் அமிைத்தன்லமயும் 

அதிகரிக்கும். 
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5. CuSO4 கலரசலுடன் நீர்த்த அம்சமானியால  சசர்க்கும்சபாது, வடட்ராஅம்லமன்காப்பர்(II) 

அலைவு உரு ா தால் கலரசல் அடர் நீை நிறமாக மாறுகிறது.             

 
H2O மற்றும் NH3 ஆகிய ற்றில் எது  லிலமமிகு லூயி காரம்? 

சமசை உள்ள விலனயில் NH3  ஆனது  H2O  ஐ  இடப்வபயர்ச்சி  வசய்து அலைவு உரு ா தால் 

கலரசல் அடர் நீை நிறமாக மாறுகிறது.  எனச  NH3  லிலமமிகு லூயி காரம் ஆகும். 
 

6. கலரதிறன் வபருக்கம்  லரயறு. 
சமன்படுத்தப்பட்ட சமநிலை சமன்பாட்டிலுள்ள ச திவிலனக்கூறு குைகங்கலள அடுக்குகளாக 

வகாண்ட, பகுதிக்கூறு அயனிகளின், சமாைார் வசறிவுகளின் வபருக்குத்வதாலக கலரதிறன் 

வபருக்கம் என  லரயறுக்கப்படுகிறது. 

 
 

7. நீரின் அயனிப் வபருக்கம்  லரயறு. அலற வ ப்பநிலையில் அதன் மதிப்லப தருக.  
தூய நீரின் லைட்சரானியம் அயனி மற்றும் லைட்ராக்சில் அயனியின் வசறிவுகளின் 

வபருக்குத்வதாலக நீரின் அயனிப் வபருக்கம் எனப்படும்.  
 

 
 

8. வபாது அயனி விலளல  ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. 

 ஒரு  லிலம குலறந்த அமிைத்தின் உப்லப, அசத அமிைத்துடன் சசர்க்கும்சபாது, அந்த 

அமிைத்தின் பிரிலகவீதம் சமலும் குலறகிறது.  

 எடுத்துக்காட்டாக, அசிட்டிக் அமிை கலரசலுடன் சசாடியம் அசிட்சடட்லட 

சசர்க்கும்சபாது, ஏற்கனச  குலறந்தளவு பிரிலகயலடந்துள்ள அசிட்டிக் அமிைத்தின் 

பிரிலக வீதமானது சமலும் குலறக்கப்படுகிறது. 
 

9. pH  லரயறு. 

 
 

10. அமிைம் மற்றும் காரம் ச றுபடுத்துக. 

காரணி அமிைம் காரம் 

1. சுல  புளிப்பு கசப்பு 

2. லிட்மஸ் தாளுடன் நீை லிட்மஸ் தாள் சி ப்பாக 

மாறுதல் 

சி ப்பு லிட்மஸ் தாள் நீைமாக 

மாறுதல் 

3. உசைாகத்துடன் ஜிங்க் உடன் விலனபுரிந்து 

லைட்ரஜன்  ாயு வ ளிசயறும். 

லைட்ரஜன்  ாயு வ ளியாறாது. 

 

11. அமிைங்கள் மற்றும் காரங்கள் பற்றிய அர்ஹீனியஸ் வகாள்லகலய விளக்குக. 

 அமிைம் என்பது, நீர்க்கலரசலில் பிரிலகயலடந்து லைட்ரஜன் அயனிகலள தர ல்ை ஒரு 

சசர்மமாகும். 

 

 காரம் என்பது, நீர்க்கலரசலில் பிரிலகயலடந்து லைட்ராக்ஸில் அயனிகலள தர ல்ை ஒரு 

சசர்மமாகும். 
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12. லூயி அமிைங்கள்  மற்றும்  லூயி காரங்கள் - ச றுபடுத்துக. 

  
எண் 

லூயி அமிைங்கள் லூயி காரங்கள் 

1. எைக்ட்ரான் குலற மூைக்கூறுகள்.  

எ கா: BF3 

தனித்த எைக்ட்ரான் இரட்லடகலள 

வகாண்டுள்ள மூைக்கூறுகள் எ கா: NH3 

2. அலனத்து உசைாக அயனிகள்   

எ கா: Fe2+   
அலனத்து எதிரயனிகள் எ கா: F- 

3. ஒரு முலனவுற்ற இரட்லட 
பிலைப்லப வகாண்டுள்ள 

மூைக்கூறுகள். எ கா:  SO2 

கார்பன் - கார்பன் பல்பிலைப்புகலள 

வகாண்டுள்ள மூைக்கூறுகள். எ கா: CH2=CH2  

4. காலியான d – ஆர்பிட்டால்கலள 
வகாண்டிருப்பதால் தன்னுலடய 
எண்மத்லத நீட்டிக்வகாள்ளும் லமய 
அணுல  வபற்றுள்ள 

மூைக்கூறுகள். எ கா:  SiF4 

அலனத்து உசைாக ஆக்லசடுகள்.   எ கா:  CaO 

5. கார்பன் சேரயனி  கார்பன் எதிரயனி 
 

13. தாங்கல் கலரசல் என்றால் என்ன?  தாங்கல் கலரசல் என்பது, ஒரு  லிலம குலறந்த அமிைம் 

மற்றும் அதன் இலைகாரம் (அல்ைது) ஒரு  லிலம குலறந்த காரம் மற்றும் இலைஅமிைம் 

ஆகிய ற்லறக் வகாண்டுள்ள கலரசல் கைல யாகும். 

 இந்த தாங்கல் கலரசைானது, சிறிதளவு அமிைம் அல்ைது காரம் சசர்ப்பதினால் உரு ாகும் 

தீவிர pH மாற்றத்லத தடுக்கிறது. 
 

14. தாங்கல் கலரசலின் எவ் ாறு  லகப்படுத்து ாய்? 

 1. அமிை தாங்கல் கலரசல் : ஒரு  லிலம குலறந்த அமிைம் மற்றும் அதன் உப்பு 

கலரந்துள்ள கலரசல்.  

எடுத்துக்காட்டு : அசிட்டிக் அமிைம் மற்றும் சசாடியம் அசிட்சடட் ஆகியல  
கலரந்துள்ள கலரசல்  

 2. காரக் தாங்கல் கலரசல் : ஒரு  லிலம குலறந்த காரம் மற்றும் அதன் உப்பு கலரந்துள்ள 

கலரசல்.  

             எடுத்துக்காட்டு : NH4OH மற்றும் NH4 Cl ஆகியல  கலரந்துள்ள கலரசல் 
 

15. தாங்கல் திறன் –  லரயறு. 

தாங்கல் திறன் என்பது, ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கலரசலின் pH மதிப்லப ஓரைகு மாற்று தற்காக, 
அக்கலரசலுடன் சசர்க்கப்படும் அமிைம் அல்ைது காரத்தின் கிராம் சமானநிலறகளின் 

எண்ணிக்லக என  லரயறுக்கப்படுகிறது. 

 
dB = ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கலரசலுடன் சசர்க்கப்பட்ட அமிைம் அல்ைது காரத்தின் கிராம் 
சமானங்களின் எண்ணிக்லக  

d(pH) = அமிைம் அல்ைது காரம் சசர்க்கப்பட்ட பின்னர் pH ல் ஏற்படும் மாற்றம். 
 

16. உப்பு நீராற்பகுத்தல் என்றால் என்ன? 

 ஒருஅமிைம், ஒரு காரத்துடன் விலனபுரிந்து ஒரு உப்லபயும்,நீலரயும் உரு ாக்கும் 

விலனயானது ேடுநிலையாக்கல் விலன என்றலழக்கப்படுகிறது.  

 நீர்த்த கலரசல்களில் இந்த உப்புகள் முழுலமயாக பிரிலகயலடந்து அ ற்றின் 

அயனிகலள உரு ாக்குகின்றன.  

 இவ் ாறு உரு ான அயனிகள் நீசரற்றம் அலடகின்றன.  
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 சிை குறிப்பிட்ட சேர்வுகளில், சேரயனி, எதிரயனி அல்ைது இரண்டும் நீருடன் 

விலனபுரிகின்றன. இந்த விலனயானது உப்பு நீராற்பகுத்தல் என்றலழக்கப்படுகிறது. 
 

17. வைன்டர்சன் – சைசல்பாக் சமன்பாட்லட தருவி. 

         

 
 

18. pH மற்றும்  pOH க்கு இலடசயயான வதாடர்லப தருவி. 

   

 
19. ஆஸ் ால்ட் நீர்த்தல் விதியை கூறு. 

ஆஸ் ால்ட் நீர்த்தல் விதியானது, ஒரு  லிலம குலறந்த அமிைத்தின் பிரிலக மாறிலிலய (Ka ) 

அதன் பிரிலக வீதம் (α ) மற்றும் வசறிவுடன் (c) வதாடர்புபடுத்துகிறது.      
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20. பிரியை வீதம் ( α) – வயைைறு. 

ஒரு சசர்மத்தின் வமாத்த சமால் எண்ணிக்லகயில், சமநிலையில் பிரிலகயலடந்த சமால்களின் 

பின்னம், பிரிலக விதம் (α) என்றலழக்கப்படுகிறது. 

 
 

21. ஆஸ் ால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்லடத் தருவி. 

ஆஸ் ால்ட் நீர்த்தல் விதியானது, ஒரு  லிலம குலறந்த அமிைத்தின் பிரிலக மாறிலிலய (Ka ) 

அதன் பிரிலக வீதம் (α ) மற்றும் வசறிவுடன் (c) வதாடர்புபடுத்துகிறது.      

 

 

 

  
 
 

22.  லிலமமிகு அமிைம் மற்றும்  லிலம குலறந்த காரத்திலிருந்து உரு ாகும் உப்பின் 

நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகிய ற்றிற்கான சமன்பாடுகலள எழுதுக. 
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23.  லிலமகுலறந்த அமிைம் மற்றும்  லிலமமிகு காரத்திலிருந்து உரு ாகும் உப்பின் 

நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகிய ற்றிற்கான சமன்பாடுகலள எழுதுக. 

  
 

24.  லிலமகுலறந்த அமிைம் மற்றும்  லிலம குலறந்த காரத்திலிருந்து உரு ாகும் உப்பின்  

நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகிய ற்றிற்கான சமன்பாடுகலள எழுதுக. 

 
 

25. அர்ஹீனியஸ் வகாள்லகயின்  ரம்புகள் யால ? 

 அசிட்சடான், வடட்ராலைட்சராஃப்யுரான் சபான்ற கரிம கலரப்பான்களில் அமிை 
மற்றும் காரங்களின் பண்பிலன அரீனியஸ் வகாள்லக விளக்கவில்லை 

 லைட்ராக்ஸில் வதாகுதிலய வகாண்டிராத அம்சமானியா (NH3 ) சபான்ற சசர்மங்களின் 

காரத்தன்லமயிலன இக்வகாள்லக விளக்கவில்லை. 
 

26. வைளரி–ப்ரான்ஸ்டட் வகாள்லகயின்  ரம்புகள் யால ? 

i. BF3 , AlCl3 சபான்ற புசராட்டான்கலள  ழங்க இயைாத சசர்மங்களும் அமிைங்கள் சபாை 

வசயல்படு லத இக்வகாள்லக விளக்கவில்லை. 
 

27. பின் ரு ன ற்றிற்கு, கலரதிறன் வபருக்கம் மற்றும் சமாைார் கலரதிறன் 

ஆகிய ற்றிற்கிலடசய உள்ள வதாடர்லப நிறுவுக. 
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CHAPTER 13. கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் 

1.  CH3NO2  வாய்பாட்டிற்கு இரண்டு மாற்றியங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்நையும் எவ்வாறு 

சவறுபடுத்துவாய்? 

இயங்கு ேமநிநை மாற்றியம்: நைட்சரா மற்றும் அசி வடிவம் 

 

 
2. காப்ரியல்தாலிநமடு ததாகுப்பு முநை பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
3.  ஹாஃப்தமனின் அம்சமானியாவால் பகுப்பு பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
4.  ஸ்காட்ைன் – தபௌமன்விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
 

5.  கார்நபைமீன் சோதநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
6.  அனிலீன் பிரீைல் கிராப்ட் விநனக்கு உட்படுவதில்நை.  ஏன்?  
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இது தனது தனித்த இரட்நை எைக்ட்ராநன AlCl3 சபான்ை லூயி அமிைத்திற்கு வழங்கி சேர்க்நக 
விநளதபாருநள உருவாக்குவதன் காரணமாக எைக்ட்ரான் கவர்தபாருள் பதிலீட்டு விநன நிகழ்வது 

தடுக்கப்படுகிைது. 

7.  கடுகு எண்தணய் விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
8.  ஹாஃப்மனின் கடுகு எண்தணய் விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

9.  ோன்ட்சமயர் விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
10. காட்ைர்மான் விநன  பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
11. பால்ட்ஸ் – ஸ்கீமன் விநன (Baltz – schiemann reaction) பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
12.  காம்தபர்க் விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 
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13. எத்திைமீன் நீரில் கநரயும் ஆனால் அனிலீன் கநரயாது.  ஏன்? 

 எத்திைமீன்  நீருைன் நஹட்ரஜன் பிநணப்பிநன ஏற்படுத்துகின்ைன.   

 ஆனால் அனிலீன்  நீரில் கநரவதில்நை. ஏதனனில்  நீர் தவறுக்கும் ஆல்நகல் 

ததாகுதியின் (C6H5 -) உருவளவு அதிகரிக்கின்ைது.  

  

14. . அநமடுகநளவிை அமீன்கள் அதிக காரத்தன்நம உநையது. ஏன்? 

 அமிைத்துைன் பங்கிைப்படுவதற்கு ஏதுவாக நைட்ரஜன் மீதுள்ள எைக்ட்ரான் இரட்நை 
அநமந்திருப்பநத அதிகரிக்கும் காரணிகள் அமீன்களின் காரத்தன்நமநய 

அதிகரிக்கின்ைன.  

 ஆல்நகல் ததாகுதி சபான்ை +I ததாகுதிகள் நைட்ரஜனுைன் இநணக்கப்பட்டிருப்பின் 

அநவகள் நைட்ரஜன் மீதான எைக்ட்ரான் அைர்த்தியிநன அதிகரிக்கச் தேய்கின்ைன.  

 இதன் விநளவாக எைக்ட்ரான் இரட்நையானது புசராட்ைாநன ஏற்பது எளிதாகிைது. 

எனசவ, ஆல்நகல் அமீன்கள் அதிக காரத்தன்நம உநையநவ. 

  

15.  இநணப்பு விநனகள் பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
 

16. .சதார்ப் (Thorpe) நைட்நரல் குறுக்க விநன  பற்றிக் குறிப்பு வநரக.  

 
17.  தைநவன் மற்றும் தஹௌேர் ("Levine and Hauser" ) அசிட்நைசைற்ை விநன பற்றிக் 

குறிப்பு வநரக. 
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18. .  குசளாசராபிக்ரின் எவ்வாறு உருவாகிைது? அவற்றின் பயன்கள் யாநவ? 

 
பயன்கள்  - பூச்சிக்தகால்லியாகப் பயன்படுகிைது.  

19.  நையசோ ஆக்கல் விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
20 . நைட்சரா ஆல்சகனின் பயன்கள் யாநவ? 

1. நைட்சரா மீத்சதன்   - கார்களின் எரிதபாருளாக பயன்படுகிைது.  

2. குசளாசராபிக்ரின் (CCl3 NO2 ) - பூச்சிக்தகால்லியாகப் பயன்படுகிைது.  

3. நைட்சரா ஈத்சதன்   - எரிதபாருளுைன் சேர்க்கப்படும் தபாருளாக பயன்படுகிைது 

 

21. ஹாஃப்மனின் இைக்க விநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
 

22. லிபர்சமன் நைட்ரசோ சோதநன பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
23. தமன்டியஸ் விநன (mendius) பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 

 
24. தவவ்சவறு ஊைகத்தில் நைட்சரா தபன்சீனின் ஒடுக்கும் பண்நபப் பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 
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25. ஓரிநணய, ஈரிநணய, மூவிநணய அமீன்கநள எவ்வாறு சவறுபடுத்தி அறிவாய்?  
காரணிகள் ஓரிநனய அமின் ஈரிநனய அமீன் மூவிநனய அமீன் 

1. நைட்ரஸ் 

அமிைத்துைன் 

ஆல்கஹால் 

உருவாகிைது 
N - நைட்ரச ா அமீன் 

உருவாகிைது. 

உப்பு உருவாகிைது 

2. CHCl3 /ஆல்கஹால் 

கைந்த KOH  உைன் 

கார்பாைமீன் 

உருவாகிைது 
விநன இல்நை விநன இல்நை 

3. அசிட்நைல் 

குசளாநரடு உைன் 
N - ஆல்நகல் 
அசிட்ைநமடு 

உருவாகிைது 

 N,N – நை ஆல்நகல்  

அசிட்ைநமடு 

உருவாகிைது 

விநன இல்நை 

4. CS2 and HgCl2 உைன் ஆல்நகல் 

ஐசோதசயாேயசனட் 

உருவாகிைது 

விநன இல்நை விநன இல்நை 

5. நை எத்தில் 

ஆக் சைடுைன் 
திண்ம நை ஆல்நகல் 

ஆக் நமடு 

உருவாகிைது 

திரவ  N,N – நை 

ஆல்நகல் ஆக் ாமிக் 

எஸ்ைர் உருவாகிைது 

விநன இல்நை 

6. ஆல்நகல் 

ஹாநைடுைன் 
3 மூைக்கூறு 

ஆல்நகல் ஹாநைடு, 

ைான்கிநனய 

அம்சமானியம் உப்பு 

உருவாகிைது 

2 மூைக்கூறு 

ஆல்நகல் ஹாநைடு, 

ைான்கிநனய 

அம்சமானியம் உப்பு 

உருவாகிைது 

1 மூைக்கூறு 

ஆல்நகல் ஹாநைடு, 

ைான்கிநனய 

அம்சமானியம் உப்பு 

உருவாகிைது 

 

26. தேபாட்டியர் – தமய்ல்ஹி முநை பற்றிக் குறிப்பு வநரக. 
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