බහුවරණ සදහා වැදගත් කරුනු කීපයක්.
ඉලෙක්ට්ලරොන වෙ ශක්ට්ිය සංසන්දනය කිරීමට දී ඇි අවස්තොවෙ ඉලෙක්ට්්ලරෝන වෙ( n + L) අගය වැඩිවන
විට ඉලෙක්ට්ලරොනලේ ශක්ට්ිය වැඩිලේ. (n+L) අගය සමොන වන විටකදී n අගය වැඩි ඉලෙක්ට්ලරොනලේ ශක්ට්ිය වැඩිය.

Al සිට Ga දක්ට්වො යොලේදී පමනක්ට් පරමොණුක අරය අඩුලේ.ලමය අරය අපගමනය වන අවස්තොවකි.

ලදවන ආවර්තලේ මූෙද්රවයයන් අතර විදුත් ඍනතො අගයන් අත්ර ලවනසවල් සමොන වන අතර එම
ලවනසලපෝලින් පරිමොනය අනුව 0.5 ක්ට් ලේ.

15, 16 ,17 කොන්ඩවෙ පහෙට යොලේදී විදුත් ඍනතොව ක්රමවත්ව අඩුලේ අලනක්ට් කොන්ඩවෙ ක්රමවත් අඩුවීමක්ට්
නැත.

ලදවන ආවර්තලේ ඝනත්වය වැඩිම B ලේ.

වියුග්ම s_ඉලෙක්ට්ලරෝන අන්තර්ගත d ලගොනුලේ ේ පෙමු ලර්නිලේ මූෙද්රවය 2 කි.Cr ,Cu

වියුග්ම ඉලෙක්ට්ලරෝන එකක්ට් පමනක්ට් අඩංගු d ලගොනුලේ පෙමු ලර්නිලේ මූෙද්රවයයන් :- Sc , Cu

අයනික සංලයෝග,සම පරමොනුක හො විශම පරමොණුක සංලයෝගවෙ ද්වවිතීයික අන්තර්ියො නැත.

දැලිස් ශක්ට්ිය සසදන විට පෙමුව ආලරෝපණ ගුනිතයද ලදවනුව අයනවෙ අරයන් සැෙකිය යුතුය.

යේ අනුවක පරමොනුවක්ට් වටො හැඩය චතුස්තලීය වනවිට ල ොලහෝවිට එහි පරමොනුවලින් ලදකක්ට් එකම තෙයට
ලනොපැමිලන්.

වොයුවක මධ්යනය ලේගය, වර්ග මධ්යනය මූෙ ප්රලේගයට ආසන්න වශලයන් සමොන ලේ.

එන්තැල්ිය මනින්ලන් නියත් පීඩනය යටලත් මිස නියත පරිමොවක්ට් යටලත් ලනොලේ..

එන්තැල්ිය රදො පවින සොදක
1- පීඩනය
2- උශ්නත්වය
3-ප්රිියක හො ප්රිඵෙ වෙ ල ෞික අවස්තොව
4- ද්රවය ප්රමොණය

25 C දී එන්තැල්ිය ,එන්ලරොිය හො ගිබ්ස් ශක්ට්ිය යන තුනම ශූනය වන ප්රලබ්ද 2කි.
1 - H+ (aq)
2- ඉලෙක්ට්ලරෝන

C6H6 , C2H4 වැනි සංලයෝගවෙ උත්පොදන එන්තැල්ිය ධ්න අගයක්ට් වුවද එම සංලයෝග ස්තොයි ලේ.

දැලිස් එන්තැල්ිය සදහො දැලිස තුෙ අයන සකස් වී ඇි ආකොරය ,අයනවෙ ස්කන්ධ්ය ෙලනොපොයි.

ඔක්ට්සයිඩලේ ලක්ට්න්ද්ර පරමොණුලේ ඔක්ට්සිකරණ අංකයට අනුරූප ඔක්ට්සි අේෙයක්ට් ිබියදීත් ජෙය සමග
ප්රිියොකර එය ෙ ො ලනොලදන එකම ඔක්ට්සයිඩය SiO2 ලේ.

CF3COOH ප්ර ෙ අේෙයකි.

ආවර්ිතො වගුලේ සියලු කොන්ඩ වෙ පෙමු මූෙද්රවය එම කොන්ඩලේ අනික්ට් මූෙද්රවය වෙට වඩො ලවනස් ෙක්ට්ශන
දරයි.

P ට -1 හො +3 යන ඔක්ට්සිකරණ අවස්තොවලින් වුත්පන්නවන සංලයෝග නැත.

d ලගොනුලේ සියලු සල්ලේට ජෙ ද්රොවය ලේ.

d ලගොනුලේ ල ොලහෝ මූෙද්රවය වෙට ධ්න ඔක්ට්සිකරණ අංක ිබුනද ඇතැේවිට ශුනයය ලහො ඍන ඔක්ට්සිකරණ
අංක පවතී.

4 වන ආවර්තලේ d ලගොනුලේ ිහිටන Zn වෙට වඩො එම ආවර්තලේ s ලගොනුලේ ිහිටි Ca වෙ ද්රවොංකය වැඩිය.

ආවර්ිතො වගුලේ සියලු මූෙද්රවයයන් අතරින් ඉහෙම විදුත් සන්නොයකයකතොව Ag ලපන්වන අතර d ලගොනුලේ
මූෙද්රවයයන් අතරින් ඉහෙම සන්නොයකයකතොව Cu ලපන්වයි.

I2 (අයඩීන් ) වෙට වඩො ජෙලේ තොපොංකය අඩුය.

මිනිරන් දියමන්ි වට පත්වීලේ ප්රිියොව සදහො ගිබ්ස්ශක්ට්ි විපර්යොසය ඍන අගයක්ට් වුවද ප්රිියොලේ සක්රීයන
ශක්ට්ිය ඉතො ඉහෙ අගයක්ට් නිසො ප්රිියොව සිදුවීම සදහො වසර ගනනක්ට් ගතලේ.

අනුකතොව මගින් ප්රිියොලේ ශීග්රතොව නිර්නය ලනොලේ

ප්රිියොවක ලපෙ අගය සෑමවිටම ලසවිය හැක්ට්ලක්ට් පරීක්ට්ශනොත්මකව පමනි .

ලපොස්පරස් වෙ සියලු ඔක්ට්සිඅේෙ දු ෙ අේෙ ලේ.

සන්නොයකයකතො මිනුේ ොවිතලයන් පමනක්ට් අනුමොනයක සමකතො ෙක්ට්ශය නිර්නය කෙ හැක.
සොමොනය දර්ශක මගින් නිර්නය කෙ හැක්ට්ලක්ට් අනුමොපනයක අන්ත ෙක්ට්ශය පමනි.

ද්රවවෙ ආකර්ෂණ ෙ ප්ර ෙතොව වොයුවෙට වඩො ප්ර ෙ ැවින් ද්රවවෙ ගැටුේ ශීග්රතොව වොයු වෙට වඩො වැඩිය.

