
 

 

పదారధం 

 పదారధం సితి అణుఴుల అమమిక ై ఆధారపడి ఉంట ంది. 
 పదారధం  ఘన, ద్రఴ, వహయు సితులలో ఉంట ంది. 
 నుహా స్హా అననది పదారధం యొకక నాలుగఴ సితి, ఇది అతయధిక ఉష్ణో గరతల ఴద్ద  మాతరబె స్హధ్యం. 
 పదారింలోని అతి చినన, విభజంచలేని కణాలన పరమాణుఴులు అంటారు. 
 పరమాణుఴుల కలభక ఴలన ఏరడునది అణుఴు. 
 షజాతి పరమాణుఴులచే ఏరడిన అణుఴులు కయౌగిన పదామహి లన మూలకహలు అంటారు. 
 ఇపటి ఴరకు కనగొనబడిన మూలకహలు 118. 
 11 ముకహలం ఎయౌబెంట్ 112. 
 స్ణ డియం, షలపర్, నూహషరస్ మొద్ల ైనవి ఘన సితి యంద్ ఉండున. 
 నుహద్రషం, బరర మిన్,గహయౌయంలు గది ఉష్ణో గరత ఴద్ద  ద్రఴ రూపంలో ఉండే మూలకహలు.  
 విజాతి పరమాణుఴుల కలభకతో ఏరడిన అణుఴులు కయౌగి ఉండు పదామహి లన షబమాళనం అంటారు. 
 ఉదా:  హ ైడరరజెన, కలా మిన్, పరమాణుఴుల కలభక ఴలన ఏరడు హ ైడరరజెన్ కలా మైెడ్ అణుఴు. 
 హ ైడరరజెన్, ఆకసిజన్, న ైటరర జెన్, కలా మిన్ మొద్ల ైనవి వహయుసితిలోని మూలకహలు.  
 నిరు కుడా ఒక షబమాళనబమ.  
 మెండు గహని అంతకంటే ఎకుకఴ షంఖ్యలో పరకక పరకకనే ఉండి తమ షసజ ధ్మహాలన కలలోని పదామహి లన 

మివరమ పదామహి లు అంటారు, ఉదా: గహయౌ 

 మివరమం నంద్ కయౌస ఉనన పదామహి లన అంద్యౌ అంశిభూతాలంటారు. ఇవి మివరమం నంద్ ఎ నిశతిి లోన ైనా 
ఉండఴచు. షంఘటనములో గహని, ధ్రాంలోని గహని మారు ఉండద్. మివరమంలోని అంశిభూతాలన షలభ 
పద్ధతి లో విడదియఴచు.  

 మివరమంలోని అంశిభూతాలన వేరు చేసే పద్దతులు చాల రకహలగహ ఉనానభ. అంద్లో పరధానబైెనది. 
తెరుుట, ఴడనుణ త, అంశిక సేేద్నం, షతికసకరణ, కలరమటరగరప, విద్యత్  అపషరణం, ఉతతనం మొద్ల ైనవి. 

మివరమాలన వేరు చేసే పద్దతులు: 
 

 ఏ మెండు పదామహి లకు అనిన ధ్మహాలన షమానంగహ ఉండఴు అనే షఽతరబమ మివరమాలన వేరు చేయుటకు 
ఆధారం. అంద్కే ఏ మివరమాననభనా ఏదర  ఒక పద్దతిలో వేరు చేయఴచున. 

 1) ఴడనుణ త : ఘనపదారిం ద్రఴ పదారింలో కలసఉనన మివరమానిన వేరు చేయడానికస ఉపయోగపడుతుంది.  
 ఉదా: నితోలో ఉనన ఇషకన ఴడనుణ త దాేమహ వేరు చేయుట, తేయాకున డికహశన్ నండి వేరు చేయుట. 



 

 

 2) తెరుుట : ఇది ఴడనుణ త లాంటిదే. కహని ఇకకడ ఴడనుణ త స్హధ్నం వహడకుండా వేరు చేయటం అనగహ తేటగహ 
ఉనన ద్రవహనిన వేరు చేయటం జరుగుతుంది. ఒక దానిలో ఒకటి కలుఴనట ఴంటి మెండు దార ఴణాలన వేరు 
చేయుటకు ఇది చకకగహ ఉపయోగపడుతుంది. 

 3) సేేద్నం : మివరమానిన వేడిచేస ద్రఴ పదామహి నిన ఆవిరగహ మామిు దానిని తిమిగి చలాబరచి ద్రఴంగహ వేరు 
చేయటం.  

 ఉపు : ఉపు దార ఴనంలోని నీటిని, ఉపు, షతికహలన వేరు చయటం 
 అంశిక సేేద్నం: మివరమంలోని అనఘటకహల ఫాషఫాఴన ఉష్ణో గరతలో ఫేద్ం ఉననపుడు ఇది 

ఉపయోగపడున.  
 ఉదా: ముడి చమురు నండి  టరర ల్, కసమోసన్ మొద్లగు వివిధ్ అనఘటకహలన వేరు చేయటం. 
 గురుతాేకరషణ ఆధారంగహ :  మివరమం లోని వివిధ్ పదామహి ల స్హంద్రతలు వేరుగహ ఉననపుడు ఉపయోగించే 

పద్దతి. 
ఉదా: పంట మామిడి, చెతితో కూడిన గోద్మలన గహయౌలో  ై నండి కకసంద్కు నుణ యటం ఴలన చెతి ద్ఽరంగహ 
పడున, ధానయం ద్గగరగహ పడున. డిటమెజంట్ నండి ముమికసని తొలగించే పరకసరయ. 

 అయస్హకంత పద్ధతి : ఇనము ఴంటి అయస్హకంత పదామహి లన అయస్హకంత పదామహి ల నండి వేరు చేయడం.  
ఉదా: ఇషక నండి ఇనప రజన వేరు చేయడం 

 ఉతతనం : ఘన పదామహి నిన ద్రఴంగహ మారుకుండా వహయు పదారింగహ మామిు వ ంటనే తిమిగి చలాా మిు ఘన 
పదారింగహ మామిు వేరు చేసే పద్ధతి  
ఉదా: అయోడిన్, ఇషకుల మివరమం; కరూరం, ఉపుల మివరమం; అమ్మానియ కలా మైెడ్, ఇషకు మివరమం 

 షటికసకరణ : అతి షంతాపి దార ఴణం నండి అధికంగహ కమిగిన ఘన పదామహి నిన వేరు చేయడం. ఉదా: కరఫన 
షబమాళనాలు   వుదిధ  చేయడం 

 స డిబెంటేశన్ : ద్రఴంలో అఴలంనృతబైెన కణాలు నుహతర అడుగు ఫాగంలో నిలే అగునట ా  చేస ద్రవహనిన ఘన 
పదారధం నండి వేరు చేసే పద్దతి. 
ఉదా: బురద్ నిరు నండి తేట నీటిని వేరు చేయడం 

 షంకేతం అననది ఒక మూలకం యొకక ేరున, ఆ పదారధం యొకక ఒక పరమాణుఴున తెయౌయజేయున. 
 ఏదెైనా పదారధం యొకక స్హంకేతిక పదారధం యొకక ేరున, దాని ఒక అణుఴు నంద్ండు పరమాణుఴులు ఎభె 

ములకములకు చెందినది, ఏభే మూలక పరమాణుఴులు ఎన ననిన ఉననవి తెలుతుంది. 
 ఒక మూలకం పరమాణుఴు ఎనిన హ ైడరరజెన్ పరమాణుఴులతో షంయోగం చెంద్గహలదర  దానిని ఆ పరమాణుఴు 

యొకక షంయోగ స్హమరియం లేదా షంయోజనియత అంటారు. 
 హ ైడరరజెన్ పరమాణుఴు యొకక షంయోజనియత ఒకటి. 



 

 

 పదారి షంఘటనము నంద్ మారు లేకుండా పదారధం యొకక రంగు, సితి, ఆకహరములు అన బౌతిక 
ధ్రాముల యంద్ మాతరబె కలుగు తాతాకయౌక మారుపు ‘బౌతిక మారు’ అంటారు.  

 ఉదా: బైెన కరుగుట, నిరు ఆవిమిగహ మారటం లాంటివి 

 బౌతిక మారు చెందిన పదారధం నండి మొద్టి పదారింన షలభ విధానముల ఴలన ను ందే వీలఴుతుంది. 
 పదారి షంఘటనం పూమిిగహ మామి కొతి పదారింలు ఏరడు శహవేత మారున. రస్హయానికస మారు అంటారు. 
 మహస్హయన మారులో వకసి గరహ ంచబడున లేదా జనించబడున. 
 గోడలకు వ లా వేసన తమహేత కొంత సేపటికస గోడలు తెలాగహ మారుట రస్హయన మారు. దీనికస కహరణం గోడలకు 

షననపు తేట పూసనపుడు అది గహయౌలోని కహరఫన్ డయాకెైిడ్ వహయుఴుతో చరయ న ంది కహయౌషయం కహమోఫనేట్ 
అనే తెలాని పదారధం ఏరరుషి ంది. దిని ఴలానే గోడలు తెలాగహ కనిస్హి భ. 

 తేమ గహయౌలో ఉంచిన ఇనము తుపు పట ు ట కుడా రస్హయన మామే. ఇనము తెమగహయౌతో చరయ జమి  మిరక్ 
ఆకెైిడ్ మమియు  మిరక్ హ ైడార కెైిడ్ అనే పదామహి నిన ఏరరుషి ంది. ఈ చరయల ఴలా ఇనం బరుఴు  రుగుతుంది. 

 కొనిన పదామహి లన వేడి చేసనపుడు ఘన రూపంలో నండి నేరుగహ వహయు రూపంలోకస మారుతాభ. ఈ పరకసరయ 
‘ఉతతనం ‘ అంటారు. ఈ వహయుఴులన చలామిుతే నేరుగహ ఘన పదారిం ఏరడున. ఉదా: అయోడిన్, 
అమ్మానియం కలా మైెడ్, కరూరం మొద్ల ైనవి. 

 ల ద్ ఆకెైిడ్ వేడి చేయగహ పషపు నండి జేగురు రంగుగహ మారడం, జంక్ ఆకెైిడ్ న వేడిచేయగహ తెలుపు 
నండి పషపు రంగుకు మారడం, ఇనమున ఆయస్హకంతికమించడం, అయోడిన్ ఉతతనం మొద్లగునవి 
బౌతిక మారులు. 

 రస్హయన మారు శహవేతబైెనది. 
 పరమాణుఴులు లేదా అణుఴులు ఎలకహుా నలు ను ంద్టం ఴలా గహని, కలలోఴడం ఴలా గహని అయానలు లేదా 

పరతినుహదికలు ఏరడుతాభ. 
 ఎలకహుా నలు కలలోఴడం ఴలా ఏరడిన నుహర తిపదికన ‘ధ్నాతాక నుహర తిపదిక’ లేదా ‘క్షార నుహర తిపదిక’ అంటారు. 

అలాగే ఎలకహుా నన ను ంద్టం ఴలా ఏరడిన నుహర తినుహదికన ‘ ఋనాతాక నుహర తిపదికన ‘ లేదా ‘ఆమా నుహర తిపదిక’ 
అంటారు. 

 ద్రఴయ నితయతే నియమం పరకహరం ద్రఴయమహశిని నశిమచేయడం గహని స్హధ్యం కహద్. 
 


