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జడవాయువులు 

ఆవర్త న పటి్టకలో చివరి గ్రూ పునకు (18వ) గ్రూ పు) చెందిన మూలకాలకు ర్సాయన జడత్వాన్ని పర దరిశెంచే ధర్మెం 

ఉెంటెంది. అెందువలల  వీట్టన్న ‘జడవాయువులు’ అెంటారు. ఈ మూలకాలుని గ్రూ పును ‘సున్ని గ్రూ పు’ అన్న కూడా 

అెంటారు. 

జడవాయువులు: ఇవి మొత్త ెం ఆరు మూలకాలు. అవి: హీలియెం, న్నయాన్, ఆరా్గన్, క్రూ పి్టన్, గి్జన్నన్, రేడాన్. వీట్టలో 

చివరిదైన రేడాన్ త్పప మిగ్జలినవన్ని వాత్వవర్ణెంలో అత్యలప పరిమాణెంలో ఉెంటాయి. అెందువల్ల వీట్టన్న ‘విర్ళ 

వాయువులు’ (Rare gases) అన్న కూడా అెంటారు. ఆవర్త న పటి్టకలో పర తి పీరియడ్ జడవాయు మూలకెంతో 

అెంత్మవుతెంది. వీట్ట బాహ్య కక్ష్యలు పూరిత గా ఎలకిాానల తో న్నెండి ఉెంటాయి. ఈ మూలకాలకు ఏమాత్ర ెం చర్గయశీలత్ 

ఉెండదు. అెందువలల  వీట్టన్న ‘ఉత్కృషి్ వాయువులు’ అన్న కూడా అెంటారు. రేడాన్ అనేది రేడియో ధారిమక మూలకెం. 

 

ఆవిష్కరణ: జడవాయువుల ఆవిష్కర్ణ ఒకకరోజులో జరిగ్జెంది కాదు. దీన్నక్ర ఒక శత్వబ్ద కాలెం పటి్టెంది. వీట్ట ఆవిష్కర్ణ 

చాలా వైవిధయెంగా జరిగ్జెంది. న్నమకర్ణెం విష్యెంలోనూ పర త్యయకత్లున్నియి. ర్గమ్సే, రేలీ అనే శాస్తత ావేత్త లు స్తమగ్ూ  

అధయయనెం జరిపి, జడవాయువులను ఆవిష్కరిెంచారు. వీట్టపై చేసిన పరిశోధనకుగాను వీరిక్ర నోబెల్ బ్హుమతి 

కూడా లభెంచిెంది. 

 

1868లో స్తెంపూర్ణ  గ్ూ హ్ణెం ఏర్పడినపుపడు, సూరుయన్న క్రూ మోసిియర్పై పరిశోధన జరిపి జన్సెన్, లాక్రయర్ అనే 

శాస్తత ావేత్త లు కొత్త  మూలకాన్ని కనుగొన్నిరు. దీన్నక్ర ‘హీలియెం’ అన్న పేరు పటిారు. Helios అెంటే సూరుయడు అన్న 

అర్థ ెం. 

 

1785లో గాలిలోన్న అనుఘటక వాయువులను వేరుచేసూత  దేన్నతోనూ చర్య జర్పన్న ఒక వాయువు గురిెంచి 

పేర్కకన్నిరు. ఒక శత్వబ్ద ెం త్ర్గాత్ 1891లో రేలీ అనే శాస్తత ావేత్త  వాత్వవర్ణెంలోన్న నైట్రర జన్లో ఈ కొత్త  వాయువును 

కనుగొన్నిడు. దీన్నక్ర ‘ఆరా్గన్’ అన్న పేరు పటిాడు. అటజౌ అెంటే సోమరి అన్న అర్థ ెం. 
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మిగ్జలిన జడవాయువులను కూడా వాత్వవర్ణెంలోన్న నైట్రర జన్ నుెంచే వేరు చేశారు. న్నయాన్ను ర్గమ్సే, టార వర్ప్; 

క్రూ పి్టన్, గి్జన్నన్ను ర్గమ్సే కనుగొన్నిరు. Neon అెంటే ‘కొత్త ’ Krypton అెంటే ‘దాగ్జ ఉని’, Xenon అెంటే 

‘పరిచయెం లేన్నది’ అన్న అర్థ ెం. 1900లో రేడియోధారిమక రేడియో విఘటనెం చెందిత్య రేడాన్ వాయువు వసుత ెందన్న 

ర్గమ్సే తెలిప్టడు. 

రేడాన్ త్పప మిగ్జలిన వాయువులు స్వాచాా సిథ తిలో నక్ష్త్వర లోల , భూ వాత్వవర్ణెంలో, గాలిలో, కొన్ని ఖన్నజాలోల  

అెంత్ర్బెంధిత్ సిథ తిలో ఉెంటాయి. 

గాలిలో ఎకుకవ పరిమాణెంలో ఉెండే జడవాయువు ఆరా్గన్, అత్యలప పరిమాణెంలో ఉెండేది హీలియెం. 

 

ద్ర వ హీలియం ప్ర త్యేకత: హీలియెంను 1 అటామసిియర్ పీడనెం వదద  2.2 K (– 270.8 °C) ఉష్ణణ గ్ూ త్కు చలల బ్రిస్వత  

‘హీలియెం-II’ అనే దర వరూప హీలియెం లభసుత ెంది. దీన్న సిిగ్ధ త్ చాలా త్కుకవ. ఇది సాధార్ణ దర వాలాల  క్రెందిక్ర 

పర వహెంచడాన్నక్ర బ్దులుగా ప్టత్ర  గోడలపైక్ర ఎగ్బాకుతెంది. 

 

జడవాయువుల ఉప్యోగాలు 

హీలియం: ఇది హైడ్రర జన్ త్ర్గాత్ అత్యెంత్ త్యలికైన వాయువు. ఆవర్త న పటి్టకలో రెండ్ర సాథ న్నన్ని (పర్మాణు స్తెంఖయ 

2, దర వయర్గశి స్తెంఖయ 4) ఆకూ మిసుత ెంది. 

హీలియెం వాయువుకు మెండే గుణెం లేదు (దహ్నశీలి కాదు). కాబ్టి్ట దీన్ని వాత్వవర్ణ అధయయన్నన్నక్ర ఉపయోగ్జెంచే 

బెలూనల లో వాడత్వరు. 

స్తముదార లోల  లోతకు వళ్లల  గ్జ ఈత్గాళ్లల  (Deep Sea Divers) శాాస్త క్రస్తెం వాడే ఆధున్నక పరికర్గలోల  గాలి సాథ నెంలో 

80 శాత్ెం హీలియెం, 20 శాత్ెం ఆక్రేజన్ మిశూమాన్ని ఉపయోగ్జసాత రు. స్తహ్జ గాలిలో ఉెండే నైట్రర జన్, స్తముదర  లోతలోల  

ఉెండే అధిక పీడన్నల వదద  ర్కత ెంలో కరిగ్జ బెెండ్స్త (Bends)ను కలుగ్జేసుత ెంది. అెందువలల  దీన్ని ఉపయోగ్జెంచరు. 

ఉబ్బస్తెం (ఆస్తత మా) వాయధిగ్ూ సుథ లు ఉపశమనెం క్రస్తెం హీలియెం, ఆక్రేజన్ల మిశూమాన్ని వాడత్వరు. 

పర్మశూనయ ఉష్ణణ గ్ూ త్ (0 K లేదా – 273 °C) వదద  పరిశోధనలు చేయడాన్నక్ర, అలప ఉష్ణణ గ్ూ త్లను పెందడాన్నక్ర దర వ 

హీలియాన్ని కూయోజన్నక్ దర వెంగా వాడత్వరు. 
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అలప ఉష్ణణ గ్ూ త్లను కొలిచే థర్గమమీటర్ల లో హీలియెంను ఉపయోగ్జసాత రు. 

నూయక్రలయర్ రియాకిర్ల లో ఉష్ణ  బ్దిలీ క్రస్తెం ఇది మాధయమెంగా ఉపయోగ్పడుతెంది. 

విదుయత్ టార నే్ ఫార్మర్ల లో హీలియెంను ఉపయోగ్జసాత రు. 

చర్గయశీలత్ ఉని మెగ్నిషియెం వెంట్ట లోహాల త్యారీలో, అత్యధిక ఉష్ణణ గ్ూ త్ల వదద  అలూయమిన్నయెం, సిెయిన్ లెస్ 

సి్టలు వెంట్ట వాట్టన్న వలిడ ెంగ్ చేస్వటపుపడు జడ వాత్వవర్ణాన్ని కలిపెంచడాన్నక్ర హీలియెం వాయువును వాడత్వరు 

(అధిక ఉష్ణణ గ్ూ త్ల వదద  గాలిలోన్న నైట్రర జన్, ఆక్రేజన్తో చర్య జరుపుతెంది). 

 

నియాన్: అలప పీడన్నల వదద  న్నయాన్ బ్లుబలు ముదురు ఎరుపు ర్ెంగు కాెంతిన్న వలువరుసాత యి. ఈ కాెంతి 

పగ్మెంచు నుెంచి కూడా చొచుుకొన్న పోతెంది. 

దీన్ని సిగ్ిల్ లైెటల లో, ఓడరేవులోల , బెకన్ లైెటల లో, విమాన్నశూయాలోల  పైలటల కు దారిచూపపే దీప్టలుగా ఉపయోగ్జసాత రు. 

దీన్నక్ర అధిక వోలిేజీన్న త్టికునే సామర్థ యెం ఉెంటెంది కాబ్టి్ట రకి్రఫయర్ల లో వాడత్వరు. 

 

ఆరా్గన్:వలిడ ెంగ్లు చేస్వటపుపడు జడ వాత్వవర్ణాన్ని కలిపెంచడాన్నక్ర దీన్ని ఉపయోగ్జసాత రు.  

టెంగ్సి్తన్ ఫిలమెెంట్ బ్లుబలోల  జడ వాత్వవర్ణాన్ని కలిపెంచడాన్నక్ర (ఆక్రేజన్ ఉెంటే ఫిలమెెంట్ మెండి కాలిపోతెంది) 

వాడత్వరు.  

ఉత్ేరా్ న్నళికలోల , గైగ్ర్ కెంటర్ ట్యయబులోల నూ విన్నయోగ్జసాత రు.  

 

కి్రపా్టన్: గ్న్న కారిమకుల ట్రపీ లైెటల లో (మైెనర్ప్ కాయప్లలో) వాడత్వరు. 

ఎలకిిాాన్నక్ ట్యయబులోల  వోలిేజీన్న కూ మబ్దీధ కరిెంచడాన్నక్ర, లోహ్ పలకలు, జాయిెంట్ల మెందాన్ని కొలవడాన్నక్ర క్రూ పి్టన్-

85ను ఉపయోగ్జసాత రు. 

వాణిజయ పర కటనల క్రస్తెం ఉపయోగ్జెంచే ర్ెంగుర్ెంగుల ట్యయబులోల  మెరుకయరీ బాష్పెంతోప్టట న్నయాన్, ఆరా్గన్లను 

ఉపయోగ్జసాత రు. 

 

గి్జనాన్: ఫొట్రగాూ ఫిక్ ఫాల ష్బలుబలోల  వాడత్వరు. 
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త్టస్తథ  మీసాన్లను కనుగొనడాన్నక్ర బ్బుల్ చాెంబ్ర్లో ఉపయోగ్జసాత రు. 

 

రేడాన్: కేనేర్ థెర్పీలో ఉపయోగ్జెంచే ఆయిెంట్మెెంట్లలో రేడాన్ను విన్నయోగ్జసాత రు. 

ఉకుక పోత్లలో (Casts) లోప్టలను గురిత ెంచడాన్నక్ర దీన్ని వాడత్వరు. 
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