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 அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் 
 
       

 நம்மம சுற்றி உள்ள எல்லாப் பபாருட்களும் பிரிக்க முடியாத சிறிய 

துணிக்மககளால் உருவாக்கப்பட்டன. அச ்சிறிய துணிக்மகமய அணுக்கள் 

என்கின்றறாம். அணுக்கள் மிகச ்சிறிய துகள்களான இலத்திரன் புறராத்திரன் 

நியூத்திரனால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். றநர ்ஏற்றங்கமளக் பகாண்டிருகக்ும் 

துகள்கள் புறராத்திரன்கள் என்றும் எதிர ்ஏற்றங்கமளக் பகாண்டிருகக்ும் 

துகள்கள் இலத்திரன் என்றும் ஏற்றங்கள் இல்லாத துகள்கள் நியூத்திரன்கள் 

என்றும் அமைக்கப்படுகின்றன. அணுவின் மமயத்தில் அணுக்கரு உள்ளது. 

அணுக்கருவானது புறராத்திரன்களாலும் நியூத்திரன்களாலும் 

உருவாக்கப்பட்டது. இலத்திரன்கள் அணுக்கருமவச ்சுற்றி வலம் வருகிறது. 

  

 
 
   

                                                         

 ஒட்சிசன் அணுவானது  8  இலத்திரன்களுடன் அணுக்கருவவச் சுற்றி 

நகருவவத  இவ் வட்டப்பாவதயானது காட்டுகிறது. அணுக்கருவானது 8 

புரராட்டன்கவையும் 8 இலத்திரன்கவையும் ககாண்டுள்ைது. 

 (படத்கதாகுப்பு  NAFO) 
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அணுக்கள் மிகவும் சிறியவவ. அவற்வற நம் கண்கைால் பார்க்க முடியாது. 

எனரவ அணுக்கைின் வடிவத்வத வவரவதற்கு மாதிாிகவைப் 

பயன்படுத்துகிரறாம். ஒரு மாதிாி அவமப்பானது நிஜத்தின் ஒரு 

எைிவமப்படுத்தல் ஆகும். மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் மாதிாி அவமப்பு 

வட்டமான ஓடு ரபான்றது. மாதிாி அவமப்பில் இலத்திரன்கள்  

அணுக்கருவின் வமயத்திலிருந்து கவவ்ரவறு தூரத்தில் 

காணப்படுகின்றன. உள்வட்டப்பாவதயில் இரண்டு இலத்திரன்களுக்கு 

மட்டுரம இடம் உள்ைது. அடுத்த பாவதயில் எட்டு இலத்திரன்களுக்கு 

இடம் உள்ைது. எனரவ எட்டு இலத்திரன்கவைக்  

ககாண்டுள்ை ஒட்சிசன் அணுவிற்கு இரண்டு இலத்திரன்கள் 

உள்வட்டப்பாவதயிலும் அடுத்து ஆறு இலத்திரன்கள் இறுதிரயாட்டிலும் 

இருக்கும். ரமரல காட்டப்பட்டுள்ை வட்டப்பாவதயானது ஒக்சிசன் 

அணுவிவனக் காட்டுகிறது.     

 

ஐதரசனும்  கீலியமும்  மிகச்சிறியதாகவும்  எைிவமயானதுமான 

அணுக்கள்.  ஐதரசனில் கபரும்பாலும் கருவில் ஒரர ஒரு  புரராத்தனும் 

மட்டுரம உள்ைது. அத்துடன் ஒரு இலத்திரன் அணுக்கருவவ சுற்றி 

நகரும்.   இலத்திரனின் எதிர்மவற ஏற்றமும் புரராத்தனின் ரநர் ஏற்றமும் 

ஒரரயைவாக இருப்பதால் ஐதரசன் அணு நடுநிவலயாகக் 

காணப்படுகிறது. அதாவது அணுவிற்கு ஏற்றம் இல்வல. அதனால் அணு 

நடுநிவலயானது. கீலியம் அணுவில் இரண்டு புரராத்தன்களும் இரண்டு 

நியூத்திரன்களும் இரண்டு இலத்திரன்களும் உள்ைன.  ரமலும் ஐதரசன் 

அணுவவவிட சற்றுப் கபாியதாக உள்ைது. 
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வட்ட மாதிாியானது அணுக்கருவில் புரராத்தனுடன் ஐதரசன் அணுவவயும் 

அணுக்கருவவச் சுற்றி நகரும் இலத்திரவனயும் காட்டுகிறது. (விைக்கம் NAFO)  
 
  
     

 

வட்ட மாதிாியானது   கருவில் இரண்டு புரராத்தன்களுடன் இரண்டு நியூட்ரன்கள் 

ககாண்ட கீலியம் அணுவவக் காட்டுகிறது. கருவவச் சுற்றி இரண்டு இலத்திரன்கள் 

நகரும். 

(விைக்கம் NAFO) 

 
  
 
ஒறர மாதிரியான அணுக்கமளக் பகாண்ட ஒரு பபாருள் மூலப்பபாருள் என்று 

அமைக்கப்படுகிறது. அணுவின் மமயக்கருவில் உள்ள  புறராத்தன்களின் 

எண்ணிக்மகறய அது எந்த மூலப்பபாருள் என்பமதத் தீரம்ானிக்கிறது. 
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இயற்மகயில் 92 மூலப்பபாருள்கள் உள்ளன. அமனத்து மூலப்பபாருள்களும் 

ஒரு குறியீட்டால் எழுதப்படுகின்றன. குறியீடு  ஒன்று அல்லது இரண்டு 

எழுத்துக்களால் ஆனது. எடுத்துக்காட்டாக மூலப்பபாருள்களான ஒட்சிசன்(O) 

ஐதரசன்(H) தங்கம்(Au)  மற்றும் பவள்ளி (Ag). 

  

பபரும்பாலான அணுக்கள் மற்ற அணுக்களுடன் இமணந்றத இருக்கின்றன.  

ஏபனன்றால் அணுவானது இறுதி ஓட்டில் உள்ள இலத்திரமன நிரப்ப 

விரும்புகின்றன. இலத்திரன்கமளப் பங்கிடுவதன் மூலம் அணுக்கள் இமத 

பசய்ய முடியும். பல அணுக்கள் இலத்திரன்கமளப் பங்கிடுவதனால் அமவ 

மூலக்கூறுகள் என அமைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் 

இலத்திரன்கமளப் பங்கிடுகின்றன. இரண்டு அணுவும் இறுதி ஓட்டில் இரண்டு 

இலத்திரன்கமளப் பபறுவதன் மூலம் நிரம்பிய நிமலமய அமடகின்றன. 

இரண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் (H) ஒரு ஐதரசன் மூலக்கூறாக (H2) மாறும். 

தண்ணீர ்ஒரு மூலக்கூறாகும், இதில் இரண்டு ஐதரசன் அணுக்களும் (H) ஒரு 

ஒட்சிசன் அணுவும் (O) றசரந்்து ஒரு நீர ்மூலக்கூறு ஆகும் ((H2O).  

 

வட்ட மாதிாி இரண்டு  ஐதரசன் அணுக்கவை (H) காட்டுகிறது. அவவ ஒன்றாகி ஒரு  

ஐதரசன்  மூலக்கூறாக (H2) மாறும். 

(விைக்கம் NAFO) 


