
 

 

రసయన బంధం  
 అణువులోని రమాణువు మధయ ఆకరశణ బలాల ంటాయ. ఈ ఆకరశణ బలాలనే రసయన బంధం అంటారు. 

 రమాణువుల  బాహయ కరపరంలో 8 ఎలక్టరా నఽల నఽ ఉంచఽక్టోవడానిక్టూ రయత్నంచే రవితి్ వలన రసయాన 

సంయోగ మరియు రసయన బంధాల  ఏరపడుతాయ. 

 అనినటికంటే బహిరగత కక్ష్యలోని ఎలక్టరా నఽల సంఖ్యనఽ వలేనిష ఎలక్టరా నఽల  అంటారు. రసయన బంధం 

ఏరపడడంలో వలేనిష ఎలక్టరా నఽల  నుల్గ ంటాయ. 

 ఎలక్టరా నఽల  క్టోలోపయే రమాణువు ధనావేశ ురితమవుత ంది.ఎలక్టరా నఽల నఽ గరహించే రమాణువు 

ఋణావేష ురితమవుత ంది. 

 ఎలక్టరా న్ బదిలీ వలన ఏరపడున బంధం విరుద్ద  విద్ఽయదావేశం గల అయానఽల మధయ ఉండే సిర విద్ఽయత్ ఆకరశణ 

బలమే యానిక బంధం లేక ఎలేక్టోి ోవలేంట్ బంధం అంటారు. 

 ఎలక్టరా నఽలనఽ తీసవేయడం ఆక్టూషకరణం, ఎలక్టరా నఽ చేరచడం క్ష్యకరణం . 

 ఎలక్టరా నఽ సఴకరించే రమాణువు ఆక్టసషకరణ, ఎలక్టరా నఽలనఽ ఇచేచ రమాణువు క్ష్యకరణి. 

 ఒక చరయలో ఆక్టూషకరణం, క్ష్యకరణం ఏకంగ క్టలంలో జరుత ంటాయ. 

 అయానిక్టూ దారి ల ధరాల  : ెల సఽగనఽ, గటిరగనా, ద్ిడంగ ఉంటాయ. ద్రవీభవన, భాషపభావన 

ఉష్ణో గరతల  ఎక ువగ ఉండే దారి ల , నిరు వంటి ద్ివ ద్రవనిలలో ఎక ువగ కరుగుతాయ. 

 ర ండు రమాణువుల  మధయ ఎలక్టరా నఽ జంటనఽ ంచఽక్టోవడం వలల  ఏరపడున బంధాల  సమయోజనీయ 

బంధాల  అంటారు. 

 సమయోజనీయ దారి ల  మిద్ఽవుగ ఉంటాయ. ఈ దారి ల ద్రవీభవన, బాషపభవన సి నాల  తక ువగ 

ఉంటాయ. సధారణంగ ఇవి విద్ఽయత ి నఽ రసరిం జేయవు. 

 ఎలక్టరా నఽ జంట ర ండు రమాణువుల  మధయ అసమానంగ ంచఽక్టోబడుతే ఆవిధంగ ఏరపడున 

సమయోజనీయ బంధంనఽ ద్ఽర వశిల సమయోజనీయ బంధం అంటారు. 

 విరుద్ద  అవేశల నన అణువులనఽ ధివణువుల  అంటారు. 

 అధఽర వ అనఽవులలోని అణువుల మధయ బలహీన ఆకరశణ బలాలనఽ వండర్ వల్ బలాల  అంటారు. 

 సమయోజనీయ దారి ల  నిరు వంటి ద్ివశిల ద్రవనిలో కరగవు. ఇవి స ందిరయ దార వణాల  లేదా అధఽర వ 

ద్రవనాలయన బ ంజీన్, క్టోల రోనూం, క్టరబన్ టెటార క్టోల ర ైడ్ వంటి దార వనిలలో కరుగుతాయ. 



 

 

 ఆరిబటాళ్ళ అంతయ అత్నుతం వలల  సగా( 𝛔 ) బంధం, నురవవ అత్నుతం వలల  ెై ( 𝛑 ) బంధం ఏరపడునఽ.  

 సగా బంధం సఴతంతరంగ ఏరపడగలద్ఽ. 

 𝛑 సఴతంతరంగ ఏరపడుద్ఽ. సగా బంధం ఉననుడే ెై బంధమేరపడుత ంది. 

 ఏక బంధం ఉనన అణువులలో 𝛔 బంధాల  మాతరమె ఉంటాయ.  

 H2 , F2  , Cl2 , Br2 , BeCl2 , HCl వంటి అణువులలో ఏక బందాల ంటాయ. ఇథిలీన్ (C2 H2 ), O2 , CO2 వంటి 

అణువులలో దిఴబందాల  ఉంటాయ. 

 ఎసటలిన్ ( C2 H2 ), N2 , HCN వంటి అణువులలో త్రక బంధాల  ఉంటాయ. 

 సమనఴయ సమయోజనీయ బంధంలో ఒక్టే రమాణువు ర ండు ఎలక్టరా న్ ల నిసఽి ంది. 
 

 


