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1.ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും അകലുന്തോറും
* ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജ്ജം കൂടുന്നു.
* ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.

1s <2s <2p <3s <3p <4s <3d <4p <5s <4d< ...
2. സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ K ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലാണുള്ളത് (s)
രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ L ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലാണുള്ളത് (s, p )
എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും പൊതുവായുള്ള സബ് ഷെൽ ഏതാണ് ? s
മൂലകം

അറ്റോമിക
നമ്പർ

സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
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3.ക്രോമിയവും കോപ്പറും വ്യത്യസ്ത ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.കാരണം?സ്ഥിരത കൂടുതലാണ്
4.സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ബ്ലോക്കും.
അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്ന സബ് ഷെൽ ആണ് മൂലകത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് .
അറ്റോമിക
സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
നമ്പർ
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5.സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പീരിയഡും
മൂലകത്തിന്റെ പീരിയഡ് = സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ ഷെൽ നമ്പർ

ഉദാഹരണങ്ങൾ
മൂലകം

സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം
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6.d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ
ലോഹങ്ങളാണ് .
പിരിയഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു .
വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
നിറമുള്ളവയാണ് .
ഉൽപ്രേരകങ്ങളാണ്.

7.d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പിരിയഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു . കാരണമെന്ത് ?
d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഗ്രൂപ്പിലും പിരിയഡിലും ഒരേപോലെ

ആയിരിക്കും.

8.d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.കാരണമെന്ത് ?
s സബ് ഷെല്ലും തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലെ d സബ് ഷെല്ലും തമ്മിൽ ഊർജ്ജത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ .
s സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളോടൊപ്പം d സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ
പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്
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വാതകങ്ങളുടെ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഇലാസ്തിക സ്വഭാവം ഉള്ളതിനാൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ഊർജനഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിനാൽ വാതകത്തിനു മർദം ഉണ്ടാകുന്നു.
വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം
ഒരു ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു വാതകത്തെ അഞ്ചു ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ
വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം 5 ലിറ്റർ ആയി മാറും .
ഒരു വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്ത
 ം ആയിരിക്കും
ഒരു അക്വേറിയത്തിലെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന വായു കുമിളയുടെ വലുപ്പം മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും കൂടി
വരുന്നു .കാരണമെന്ത് ?ബോയിൽ നിയമം

താപനില കൂടുമ്പോൾ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു .
താപനില കുറയുമ്പോൾ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു.
ഒരു നിശ്ചിത മാസ്സ് വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു . മർദം സ്ഥിരമാണ്
താപനില കൂടുമ്പോൾ /താപനില കുറയുമ്പോൾ -ചാൾസ് നിയമം
വായു നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചു സമയത്തിനകം പൊട്ടുന്നു .കാരണമെന്ത് ?
താപനില കൂടുമ്പോൾ ബലൂണിനകത്തെ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു . അങ്ങനെ ബലൂൺ പൊട്ടുന്നു .
ചാൾസ് നിയമം

ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു . അതോടൊപ്പം
വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും കൂടുന്നു .
ഒരു സിലിണ്ടറിൽ വാതകം നിറയ്ക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് .
ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ അവോഗാഡ്രോ നിയമത്തിന് അനുസരണമായിട്ടാണ്
1 GAM = 6.022 x 1023 = ഈ സംഖ്യയാണ് അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ ( NA)
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1.ല ോഹങ്ങളുടെ

ജ വുമോയുള്ള പ്രവർത്തനം
ല ോഹം

തണുത്ത ജ ത്തിൽ

ചൂടുള്ള ജ ത്തിൽ

ല ോഡിയം

തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഒരു വാതകം ഉണ്ടാവുന്നു

മഗ്നീഷ്യം

പ്രവർത്തനമില്ല

പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഒരു വാതകം ഉണ്ടാവുന്നു

ല ോപ്പർ

പ്രവർത്തനമില്ല

പ്രവർത്തനമില്ല

ഉണ്ടാവുന്ന വോത ം ഹൈഹഡ്രജനോണ്

ല ോഹങ്ങളുടെ

വോയുവുമോയുള്ള പ്രവർത്തനം

2.ഒരു കഷണം സ ാഡിയം മുറിക്കുക . മുറിച്ചഭാഗം നിരീക്ഷിച്ചാൽ സ ാഡിയത്തിന്റെ& തിളക്കം
കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കാണാം. കാരണം വിശദീകരിക്കുക.
ഉത്തരം : സ ാഡിയം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ/ ഓക് ിജൻ , ജ/ാംശം , കാർബൺ ഡൈഡഓക്ഡൈ ഡ്
എന്നിവയുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അവയുന്റെ: ംയുക്തങ്ങൾ ആയി മാറുന്നു .
3.പുതിയ മഗ്നീഷ്യം റിബ്ബൺ വായുവിൽ തുറന്നു വച്ചാൽ അതിന്റെ& തിളക്കം നഷ്ടമാകുന്നു . കാരണം ?
അത് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ/ ഓക്സിജനുമായി രാ പ്രവർത്തനത്തിസ/ർന്റെHട്ട് മഗ്നീഷ്യം ഓക്ഡൈ ഡ് ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇത് മഗ്നീഷ്യത്തിൽ ഒരു കറുത്ത ആവരണമായി കാണന്റെHടുന്നു .

4.ല ോഹങ്ങളുടെ

ആസിഡുമോയുള്ള പ്രവർത്തനം

ചി ല ോഹങ്ങൾ ലനർപ്പിച്ച HCl മോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ* ഒരു ചിത്രം തോന്റെ. ന്റെ ോടുത്തിരിക്കുന്നു .
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ഗോൽവനി ് ന്റെ ൽ

5.

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
ഇ ല2ോൺ പ്രവോഹദിശ ആലനോഡിൽ നിന്നും ോല7ോഡില ക്ക് ആയിരിക്കും .
രോല ോർജ്ജം ഹൈവദ്യുലതോർജ്ജമോക്കി മോറ്റുന്ന ക്രമീ രണമോണ് ഗോൽവോനി ് ന്റെ ൽഅ7വോലവോൾട്ടോയി ് ന്റെ ൽ.
ഇവ ഉപസയാഗിച്ച് ഒരു ഗാൽവാനിക് ന്റെ ൽ നിർമിച്ചാൽ ഏത് ഇ/സNാഡ് ആയിരിക്കും ഇ/സNാൺ
വിട്ടുന്റെകാടുക്കുന്നത് ?
ഉത്തരം : Zn
b.ആർക്കാണ് ഇ/സNാൺ /ഭിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം : Cu
ഓ ് ീ രണം ംഭവിക്കുന്ന ഇ/സNാഡാണ് ആലനോഡ് . ആലനോഡിന് ന്റെനഗറ്റീവ് ചോർജോണുള്ളത്.
നിലരോ ് ീ രണം ംഭവിക്കുന്ന ഇ/സNാഡാണ് ോല7ോഡ് ോല7ോഡിന് ലBോ ിറ്റീവ് ചോർജ് ആണ് ഉള്ളത്
ക്രിയോലശഷി കൂടിയ ല ോഹമോണ്

ോധോരണയോയി ഇ ല2ോണിന്റെന വിട്ടുന്റെ ോടുക്കുന്നത്

6. Zn , Cu , Ag എന്നീ സ/ാഹങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ച ഇത്തരം എത്ര ന്റെ ല്ലുകൾ നിർമ്മിയ്ക്കാം?
അവയിന്റെ/ ആസനാഡ് , കാസUാഡ് ഇവ പട്ടികന്റെHടുത്തുക
ഉത്തരം :
ന്റെ ൽ
ആലനോഡ്
ോല7ോഡ്
Zn – Cu

Zn

Cu

Zn – Ag

Zn

Ag

Ag - Cu

Cu

Ag
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ധാതുക്കൾ

ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെ ടുന്ന ല ാഹസംയുക്തങ്ങപ്പെ ധാതുക്കൾ എന്ന് വി ിക്കുന്നു.

അയിര്

ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് എളു ത്തിലും ലവഗത്തിലും പ്പെ& വ്കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ല ാഹം ലവര്തിരിപ്പെ/ടുക്കാൻ
കഴിയുന്നുപ്പെവങ്കിൽ അതിപ്പെന ആ ല ാഹത്തിപ്പെ5 അയിര് (Ore) എന്നു വി ിക്കാം.
ല ാഹം

അയിരുകൾ

അലുമിനിയം

ബ

സിങ്ക്
I. അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം
1 ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെയടുക്കൽ

അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും
അയിര് സാന്ദ്രത കൂടിയതും.
ഉദാ:ഓക്സൈ ഡ് അയിരുകളുടെട
സാന്ദ്രണം, സ്വര്ണത്തിടെ'
അയിരുകളുടെട സാന്ദ്രണം.
2 പ്ലവനപ്രക്രിയ

Al2O3 2H2O
Fe2O3
Fe3O4

ോക്സൈ റ്റ്

ബ മക്സൈറ്ററ്റ്

ഇരുമ്പ്
ബ ോപ്പർ

രാസസൂത്രം

മോഗ്നക്സൈറ്ററ്റ്
ബ ോപ്പർ ക്സൈ ക്സൈ റ്റ്സ്
കുക്സൈ റ്റ്
സിങ്ക് ബ്ലെ

ൻഡ്

ലോമിൻ
II.സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരി നിന്ന്
ല ാഹടെ

ല ർതിരിക്കൽ

ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്
a) ഓക്ക്സൈസഡാക്കൽ

III.ല ാഹശുദ്ധീകരണം
a. ഉരുക്കി റവർതിരിക്കൽ
കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കമുള്ള ടിൻ , ടെAഡ്
b. റ$7ദനം
കുറഞ്ഞ

തിDനിAയുള്ള

ബAാഹങ്ങDായ

b) നിബരാ ീകരണം

സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, ടെമര്ക്കുറി

a) ഓക്സൈ$ഡാക്കൽ

c.സൈവദ്യുതവിറ;ഷണശുദ്ധീകരണം

കാൽസിലനഷൻ

അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടുതലും

വായുവിയെ' അ$ാന്നിധ്യത്തിൽ
ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ

അയിരിന് സാന്ദ്രത കുറവും

(O വരുന്നവ)ഉദാ: Zn(OH)2 ,CaCO3

സൾക്സൈ-ഡ് അയിരുകളുടെട
റ.ാ$്.് ല ാസ്റ്റിങ്
സാന്ദ്രണം
വായുവിയെ' $ാന്നിധ്യത്തിൽ
3 കാന്തിക വിഭജനം

മാഗ്നക്സൈ00്
4 ലീച്ചിങ്
ബ2ാക്സൈ 0്

ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ
(S വരുന്നവ) ഉദാ: Cu2S , ZnS

b) നിറരാക്സീകരണം
നിബരാ ീകാരി
ക്സൈവദ്യുതി,കാര്2ണ്,CO
ക്സൈവദ്യുതി- ബസാഡിയം,ടെപാട്ടാസ്യം,കാൽസ്യം
ബപാലുള്ള ബAാഹങ്ങടെD ബവര്തിരിക്കാൻ
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ഇരുമ്പിടെ' വ്യാവസായിക നിര്മാണം
ഇരുമ്പിബ്ലെ+ അയിര്
ബ മക്സൈറ്ററ്റിബ്ലെന നിബരോ ീ രിക്കോൻ
ഉ ബയോഗിക്കുന്ന ദോർഥം

ബ മക്സൈറ്ററ്റ് (Fe2O3)
ോർ ൺബമോബ4ോക്സൈ ഡ് (CO)

വിവിധതരം അബAായ് സ്റ്റീലുകൾ
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അമ ോണിയ(NH3 )രൂക്ഷഗന്ധം പേ സിക സ്വഭാവം.

നിറമില്ലനനഞ്ഞ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേ പ്പർ നീലയായി മാറുന്നുജലത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് .

1. ഉണ്ടായ അപേമാണിയ വാതകത്തെത്ത നീറ്റുകക്ക(CaO)യിലൂത്തെ5 ക5ത്തിവിട്ടത് എന്തിനായിരിക്കും
ജലാംശം നീക്കം ത്തെ;യ്യാൻ

2. അപേമാണിയ പേശഖരിക്കുന്നതിന് ഉ പേയാഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ജാർ കമഴ്ത്തിയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് .കാരണം
റയുക.
അപേമാണിയയുത്തെ5 സാന്ദ്രത വായുവിപേനക്കാൾ കുറവാണ്

അമ ോണിയയുടെ സവിമ ഷതകൾ
എന്തുത്തെകാണ്ടാണ് ത്തെവള്ളം ഫ്ലാസ്കിപേലക്ക് കയറുന്നത് ?
ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിത്തെല മർദ്ദം കുറയുന്നതിനാൽ

ഒരു അമ ോണിയ ോങ്കർ മ ോർന്നോൽ, അതിടെ# തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ടെവള്ളം തളിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കോരണം
എന്തോണ്?
ഉത്തരം: അമ ോണിയ വോതകം ടെവള്ളത്തിൽ നന്നോയി ലയിക്കുന്നു
ലിക്വിഡ് അമ ോണിയ

ലിക്കർ അമ ോണിയ

ദ്രവീകരിച്ച അപേമാണിയ ലിക്വിഡ്
അമ ോണിയഎന്നറിയത്തെപ്പടുന്നു

അപേമാണിയയുത്തെ5 ഗാഢ ജലീയലായനിയാണ്
ലിക്കർ അമ ോണിയ
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ത്തെവളുത്ത കട്ടിയുള്ള പുക = അപേമാണിയം പേTാറൈറഡ് ( NH4Cl)

രോസ സംതുലനം

സംതുലനോവസ്ഥയുടെ സവിമ ഷതകളോണ് ചുവത്തെ5 ത്തെകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.
● സംതുലനാവസ്ഥയിൽ അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സഹവർത്തിക്കുന്നു
● സംതുലനാവസ്ഥയിൽ പുപേരാ- ശ്ചാത് പ്രവർത്തന നിരക്കുകൾ തുല്യമായിരിക്കും.
● രാസസംതുലനം തന്മാത്രാതലത്തിൽ ഗതികമാണ്.
● സംവൃതവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് രാസസംതുലനം റൈകവരുന്നത്.
●സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ പുപേരാ പ്രവർത്തനവും ശ്ചാത് പ്രവർത്തനവും ഒപേര ഒപേര പേവഗതയിൽ ഒപേരസമയം സംഭവിക്കുന്നു.
അതിനാൽ, രാസസംതുലനം തന്മാത്രാ തലത്തിൽ ഗതികമാത്തെണന്ന് റയാം.
സംതുലനോവസ്ഥയിൽ ഗോഢതയുടെ സ്വോധീനം
അഭികാരകങ്ങളുത്തെ5 ഗാഢത
കൂടുന്നു

പുമരോ പ്രവർത്തന മവഗത കൂടുന്നു

OR

പശ്ചോത് പ്രവർത്തന മവഗത കുറയുന്നു

അഭികാരകങ്ങളുത്തെ5 ഗാഢത
കുറയുന്നു

പുമരോ പ്രവർത്തന മവഗത കുറയുന്നു

OR

പശ്ചോത് പ്രവർത്തന മവഗത കൂടുന്നു

സംതുലവോസ്ഥയും തോപനിലയും
അപേമാണിയ കൂടുതലുണ്ടാകുവാൻ ത്തെല ഷാറ്റ്ലിയർ തത്ത്വപ്രകാരം താ നില കുറയ്ക്കുകയാണ് പേവണ്ടത്. But
വ്യവസായികമായി അപേമാണിയ നിർമിക്കുപേmാൾ 450 0C എന്ന അനുകൂല താ നില
സംതുലനോവസ്ഥയും ഉൽമപ്രരകവും
പേവഗത വർധിപ്പിക്കുന്ന ദാർഥങ്ങളാണ് പേ ാസിറ്റീവ് ഉൽപേപ്രരകങ്ങൾ.

ഉഭയദി ോപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൽമപ്രരകം പുമരോപ്രവർത്തനത്തിടെ#യും പോശ്ചോത് പ്രവത്തനത്തിടെ#യും മവഗം ഒമരമപോടെല
വർധിപ്പിക്കുന്നു . അങ്ങടെന വ്യൂഹം വളടെര മവഗം സംതുലനോവസ്ഥ പ്രോപിക്കുന്നു.
സംതുലനോവസ്ഥ കൈകവരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യൂഹത്തിൽ ഉൽമപ്രരകം മ ർക്കുന്നത് ഗുണകര ല്ല .കോരണം സംതുലനോവസ്ഥയിൽ
പുമരോ -പോശ്ചോത്
പ്രവത്തനങ്ങളുടെ മവഗത തുല്യ ോണ് . ഉൽമപ്രരകം ഈ രണ്ടു പ്രവത്തനങ്ങളും ഒമരമപോടെല
മവഗത്തിലോക്കുന്നതിലോൽ സംതുലനോവസ്ഥയ്ക്ക് ോറ്റം ഉണ്ടോക്കുന്നില്ല .
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ആൽക്കെ

യ്നുകൾ

കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകബന്ധനം മാത്രമുള്ള ഓപ്പൺ ചെ യിൻ ഹൈ ഡ്ര

ാകാർബണുകചെ ആൽക്കെ

യ്ൻ എന്നാണ്

വി ിക്കുന്നത് .

1. ചുവചെട ചെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.
കാർബൺ
ആറ്റങ്ങളുക്കെ
ആൽക്കെ യ്ക്കെ ഘ ന
എണ്ണം

കണ്ടൻസ്ഡ്ഫ ാർമുല

1
CH4

2
CH3-CH3

3
CH3-CH2-CH3
ആൽചെക്കയ്നുകൾക്ക് ഒരു ചെപാതുവാക്യം രൂപീകരിക്കാഡ്രമാ ? CnH2n+2

ശാഖകളുള്ള ആൽക്കെ

യ്നുകളുക്കെ നാമകരണം
മീഹൈതൽ
CH3 ഈഹൈതൽ

C2H5 - അചെ7ങ്കിൽ CH3-CH2 -
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ശാഖ

ശാഖ
ആൽചെക്കയ്ൻ,ആൽക്കീൻ,ആൽഹൈക്കൻഎന്നിങ്ങചെ9 തരംതിരിച്ചു പട്ടികചെപ്പടുത്തുക.

C5H10 , C6H10 , C2H4 , C5H12 , C6H12 , C7H12 , C10H22 , C4H10 , C4H8 , C4H6 ,C2H6 , C3H6 ,C2H2 ,
C3H4 C3H8.
ആൽക്കെ

യ്ൻ

C5H12
C10H22
C4H10
C2H6
C3H8

ആൽ

ീൻ

ആൽക്കൈ

C5H10
C2H4
C6H12
C4H8
C3H6

ൻ

C6H10
C7H12
C4H6
C2H2
C3H4

 ങ്ഷണൽഗ്രൂപ്പുകൾ(FunctionalGroups)


ക്രമ
നമ്പർ

ങ്ഷണൽഗ്രൂപ്പ്
ാക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്

1

ഹൈ ഡ്ര

2

ആൽഡ്രക്കാക്സി ഗ്രൂപ്പ്

ഘ ന

IUPAC നാമം

ഫAര്

-OH

ആൽക്കഡ്ര ാൾ

ആൽക്കഡ്ര9ാൾ

-O-R

ഈതർ

ആൽഡ്രക്കാക്സി ആൽചെക്കയ്ൻ

ക്കൈBഫCാക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ( - OH)

IUPAC നാമം: Alkane - e + ol → Alkanol( ആൽക്കഡ്ര9ാൾ )
2.കാർഫബാക്സിലിക്ഗ്രൂപ്പ്
വിനാഗിരിയിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ്( CH3COOH).
എതഫനായിക്ആസിഡ്എന്നാണ്ഇതിക്കെ IUPAC നാമം.
3.Bാഫലാഗ്രൂപ്പ്
ഫ്ളൂഡ്രAാ (-F), ഡ്രBാഡ്രAാ(-Cl), ഡ്രCാഡ്രമാ(-Br) അയഡ്രഡാ(-I) തുടങ്ങിയ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയ
4.ആൽഫ ാക്സി ഗ്രൂപ്പ് (- R-O )
ആൽഫ ാക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ആണ് ഈതറുകൾ.
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പ ോളിമെ റൈ പ ഷൻ
പ ോപ

ോമെ ർ

വിനൈ ൽ ക്ല ോനൈ ഡ്
(ക്ല ോക്ല ോഈതീൻ)

ഈതീൻ

ഉ പ ോഗം

PVC

പൈ പ്പുകൾ,
ഇലക്ട്ര ോണിക്
ഉ കരണങ്ങൾ,
ബക്കറ്റുകൾ, വിപൈ ൽ
ക്ട്ര ോറിംഗ്, ക്ട്ര ബിൾ
തുണികൾ തു ങ്ങിയവ
ിർമ്മിക്കുന്നതി ്

ക്ല ോളിത്തീൻ

ക്ല ോളിത്തീൻ ബോഗുകൾ,
റെ യിൻ ക്ലകോട്ടുകൾ
തുടങ്ങിയവ
ിർമ്മിക്കുന്നതി ്

പ്രകൃതിദത്ത ബ്ബർ

ഐക്ല#ോപ്രീൻ

(ക്ല ോളിഐക്ല#ോപ്രീൻ )

റെടട്രോഫ്ളൂക്ല ോഈതീൻ

റൈ പ

പ ോളിമെ ർ

റെടഫ്ക്ലളോൺ

(ക്ല ോളിറെടട്രോഫ്ളൂക്ല ോഈതീൻ)

ടയറുകൾ , ോദരക്ഷകൾ
മുതലോയവ
ിർമിക്കുന്നതി ്
ക്ല ോൺ-സ്റ്റിക്ക്
ോചകപ്പോത്രങ്ങളുറെട
ഉൾപ്രതലത്തിൽ
ആവരണം ഉണ്ടോക്കോൻ

ോകോർബണുകളുമെ ജ്വലനം *
നൈ=ക്ല>ോകോർബണുകൾ കത്തുക്ലAോൾ അവ വോയുവിറെല ഓക്#ിജനുമോയി പ്രവർത്തിച്ച്
CO2, H2O എന്നിവക്ലയോറെടോപ്പം തോ വും പ്രകോശവും ഉണ്ടോകുന്നു.
ഈ പ്രവർത്ത റെത്ത ജ്വല ം എന്ന് വിളിക്കുന്നു
2 C4H10 + 13 O2 → 8CO2 + 10H2O + തോ ം + പ്രകോശം
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ആപ%ശ രോ പ്രവർത്തനം
റൈ പ

ോകോർബണുകളുമെ ജ്വലനം

പ ോളിമെ റൈ പ ഷൻ
തോ ീ

വിഘ നം

അഡിഷൻ രോ പ്രവർത്തനം
n വരുന്നത് - ക്ല ോളിറെമനൈ ക്ല#ഷൻ
+O2 വരുന്നത് - ജ്വല ം
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