
སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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དངོས་རྫས་ཀྱི་རམ་གཞགྣ༼༡༽

སློབ་ཚན་གཉིས་པ་།

དང་པོ། རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་རྣམ་དབྱེ།

ག།ཉིས་པ། འདུས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ག།ཟུག།ས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ག།སུམ་པ། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ།

བཞི་པ། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་དབྱེ་ག།སེས་བྱ་ཐབས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

24

 ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་་བསྲེས་ལྷད་མེད་པའི་འ་ོམ་དང་མར་

ལ། སྤུས་གཙང་གི་མར་དང་འ་ོམ་ཞེས་འབོད་ཅིང༌། ཤིང་ཏོག་ཉིད་ནས་

བཟོས་པའི་ཁུ་བ་ལ་སྤུས་གཙང་གི་ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་ཞེས་འབོད། དེ་བཞིན་

རྒྱུན་སྤྱོད་འཚོ་བའི་མཁོ་ཆས་ཕལ་མོ་ཆེའི་སྟེང་དུ་སྤུས་གཙང་ཞེས་པའི་

ཚིག་འབྲུ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་སྤུས་གཙང་གི་

དངོས་རྫས་ཞེས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དམ།

གལ་སྲིད་ང་ཚོས་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཁེམ་བུ་གང་དང་འདམ་ས་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཤོག་

བུའི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ན། ང་ཚོས་བྱེ་

མ་ཀ་རའི་ཚོན་མདོག་དང༌། བཟོ་དབྱིབས། རྡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་བཅས་ཚང་

མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ། ཡིན་ཡང་འདམ་སའི་ནང་དུ་རྡུལ་

གྱི་ཆེ་ཆུང་དང༌། བཟོ་དབྱིབས། ཚོན་མདོག་བཅས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

མཐོང་ཐུབ། དེ་ནི་འདམ་སའི་ནང་དུ་འདམ་རྫས་དང༌། རྩྭ་ཕྲན། ཕྲ་འབུ་ཤི་

རོ་སོགས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་དངོས་རྫས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་ཡིན། དེས་

ན་ངེད་ཚོའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་དངོས་རྫས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག་སྟེ། 

འདམ་ས་ལྟ་བུའི་འདྲེས་རྫས་དང་བྱེ་མ་ཀ་ར་ལྟ་བུའི་སྤུས་གཙང་གི་དངོས་

རྫས་རིགས་གཉིས་ཡིན། 

༢་༡  སྤུས་གཙང་དངོས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ། 

 སྤུས་གཙང་གི་དངསོ་རྫས་ཞེས་པ་ནི་ང་ོབ་ོགཅིག་ཁ་ོནའི་རྡུལ་ཏེ་མ་རྡུལ་ལམ་ཡང་ན་ཆ་རྡུལ་གང་རུང་

འཚོགས་ནས་གྲུབ་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། མུ་ཟི་ལྟ་བུའི་རྩ་རྫས་ནི་མུ་ཟིའི་མ་རྡུལ་ཁོ་ནས་གྲུབ་

པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་མུ་ཟི་ནི་སྤུས་གཙང་དངསོ་རྫས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཆུ་ལྟ་བུའི་འདུས་རྫས་ནི་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་ཁ་ོནས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་ཆུ་ཡང་སྤུས་གཙང་དངསོ་རྫས་ཤིག་ཡིན། མདརོ་ན་ངེད་ཚོའི་མཐའ་འཁརོ་གྱི་རྩ་རྫས་དང་

འདུས་རྫས་ཀྱི་དངོས་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་སྤུས་གཙང་དངོས་རྫས་ཡིན། སྤུས་གཙང་དངོས་རྫས་ཡིན་ཕྱིན་དེའི་

གདོས་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་ལ། ཕྱིའི་རྐྱེན་

གང་གིས་ཀྱང་དངསོ་རྫས་གཞན་གྱི་ང་ོབརོ་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་མི་ཐུབ། སྤུས་

གཙང་དངསོ་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་བསྡུར་ཚད་ངེས་པ་ཡིན་ལ་བཞུ་ཚད་དང་འཁལོ་

ཚད་ཀྱང་ངེས་པ་ཡིན། 

དངོས་རྫས་གྲུབ་ཆའི་རྡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྤུས་གཙང་གི་དངོས་

རྫས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག་པ་ནི། རྩ་རྫས་དང་འདུས་རྫས་གཉིས་

ཡིན།

དཔེ་རིས༌༢་༡ ཆེ་ཤེལ་འགོ་གི་འདམ་ས། 

དཔེ་རིས༌༢་༢ ཆེ་ཤེལ་འགོ་གི་བྱེ་མ་ཀ་ར།

དཔེ་རིས༌༢་༣ ཆེ་ཤེལ་འགོ་གི་མུ་ཟི། 



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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དང་པོ། རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་རྣམ་དབྱེ།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༦༦༡ ལོར་ཚན་རིག་པ་སྦོཡེལ་ (Robert Boyle) ཡིས་རྩ་རྫས་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཐོག་མར་བེད་

སྤྱད་པ་དང༌། ཧྥ་རན་སིའི་རྫས་འགྱུར་མཁས་ཅན་ལེའི་ཝོའ་ིསེར་ (Antoine Laurent Lavoisier) གྱིས་དངོས་དཔྱད་

ཀྱི་སྒ་ོནས་རྩ་རྫས་ཀྱི་དནོ་འགྲེལ་གནད་སྨིན་ཞིག་གནང་ཡདོ། ཁངོ་གིས་རྩ་རྫས་ཞེས་པ་ནི་དྲདོ་དང་གནནོ་ཤུ གས་

སྣནོ་འཕྲི་བྱས་ནས་བཅད་གཏུབ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་དངསོ་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་ང་ོབརོ་བག་ོའགྱུར་མི་བྱེད་པའི་

གཞི་རྩའི་དངསོ་རྫས་ཤིག་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་ཡདོ། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་ནི་ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་ཁ་ོནས་

གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན་དེ་ཉིད་ལ་དྲདོ་དང་གནནོ་ཤུ གས་སྣནོ་འཕྲི་བྱས་ནས་ཕྱི་དབྱེན་གྱི་ཐབས་སྦྱརོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྤྱད་

ཀྱང་ཡང་རླུང་ཉིད་ཀྱི་ང་ོབ་ོལས་གཞན་པའི་དངསོ་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་ང་ོབརོ་མི་འགྱུར། དེ་བཞིན་ཟངས་ལྟ་བུར་

མཚོན་ནའང་ཟངས་ཉིད་ཀྱི་མ་རྡུལ་ཁ་ོནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་བཅད་གཏུབ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་དངསོ་རྫས་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར།

 རྩ་རྫས་ནི་རྒྱུན་གཏན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གནས་པ་སྟེ། 

ལྕགས་རིགས་དང༌། (metal) B

ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པ། (non-metal)  B

ཆོས་མཐུན་ལྕགས་རིགས་བཅས་ཡིན། (metalloid) B

ལེའི་ཝོའ་ིསེར་ (Antoine Laurent Lavoisier) ནི་སྤྱི་

ལོ་༡༧༤༣ ལོར་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཁོང་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་གསར་གཏོད་

མཁན་རླབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཆུའི་བསྲེས་སྦྱོར་

རྒྱུ་ཆ་འཚོ་རླུང་དང་ཡང་རླུང་གཉིས་ངོས་འཛིན་ཐོག་མར་

མཛད་པ་མ་ཟད། རྫས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱོར་ལུགས་རྣམ་གཞག 

(method of chemical nomenclature)ཅེས་པའི་དཔེ་

དེབ་དེ་ཕྱག་རྩམོ་མཛད་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་རྫས་སྦྱརོ་ནང་ཐ་

སྙད་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་དེ་བཏིང་གནང་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གིས་རྫས་འགྱུར་

སྦྱོར་སྡེབ་ཁྲོད་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། དངོས་རྫས་

དེའི་འབརོ་ཚད་རང་སརོ་གནས་པ་དངསོ་དཔྱད་བརྒྱུད་ངསོ་འཛིན་ཐགོ་མར་རྙེད་ནས། 

དངོས་རྫས་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་(law of conservation of matter)ཇི་ལྟར་ཡིན་

མིན་ར་སྤྲོད་གནང་སྟེ་མཐར་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༩༤ ལོར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས།  

སྦོཡེལ་ (Robert Boyle) ནི་

སྤྱི་ལོ་༡༦༢༧ ལ་སྐུ་འཁྲུངས་

ཤིང། སྤྱི་ལོ་ ༡༦༩༡ ལོར་སྐུ་

ཚེའི ་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི ་

ཚན་རིག་པ་རླབས་ཆེན་ཞིག་

ཡིན། ཁོང་ནི་རང་བྱུང་གི་ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་དེང་རབས་

ཀྱི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་གསར་

གཏོད་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་

གནོན་ཤུ གས་དང་བངོས་ཚད་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་མིན་འགྲེལ་བའི་ཆོས་ཉིད་གསར་པ་སྦོཡེལ་ཆོས་

ཉིད་ (Boyle’s Law) ཅེས་པ་དེ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་།ྣ
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༡   ལྕགས་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།
                                                                          

 རྡུང་རུང་ཞིང་ནར་གུག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཟད། དྲོད་དང་གློག་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་

ཤིག་ལ་ལྕགས་རིགས་ (metal) ཟེར། དཔེར་ན། ལྕགས་དང༌། ཟངས། ཚོན་ལྕགས། བུལ་རྫས། མེང་ལྕགས། ཏི་ཚྭ། 

གཤའ་དཀར། དངུལ་ཆུ། དངུལ། གསེར་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའ།ོ སྤྱིར་ལྕགས་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་སྲ་གཟུགས་ཡིན་

ཡང་དངུལ་ཆུ་ནི་གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པའི་ལྕགས་རིགས་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

མདངས་དང་ལྡན་པ། �

དངུལ་སྐྱའམ་དམར་སྨུག་དང་གསེར་མདོག་ཅན། �

གློག་དང་དྲོད་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པ། �

རྡུང་རུང་ཞིང་ནར་གུག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པ། �

སིང་སྒྲ་ལྡན་པ། �
དཔེ་རིས༌༢་༤ དངུལ་ཆུ། 

མདངས་དང་ལྡན་པ། བསྣར་འགུགས་བྱེད་ཆོག་པ། རྡུང་རུང་བ། 

གློག་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་པ། བསྣར་རུང་བ། དྲོད་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་པ།

དཔེ་རིས༌༢་༥ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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༢  ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་

གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།   
                

    ནར་སྲིང་དང་སྣུན་གུག་གི་རང་བཞིན་བྲལ་ཞིང་དྲོད་དང་གློག་བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་ལ་ལྕགས་

རིགས་མ་ཡིན་པ་ (non-metal) ཟེར། ཡང་ན། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་དེའི་ལྡོག་ཟླར་གྱུར་པའི་དངོས་

ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རྩ་རྫས་ཤིག་ལ་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པ་ཟེར། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་དང༌། འཚོ་རླུང༌། 

ཟེ་རླུང༌། འདོ་ཀྱི་མ་མ། གཉུག་རླུང༌། སོལ་རྫས། བཞུར་རླུང༌། ཚྭ་རླུང༌། ལྦ་ཚྭ། སྦས་རླུང་ལ་སོགས་པ་ཡིན།   

ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།    

                                    

ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པ། B

དྲོད་དང་གློག་བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པ། B

མདངས་དང་བྲལ་ཞིང་ནར་གུག་སྣུན་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་མེད་པ། B

གས་ཆག་སླ་བ། B

བཞུར་ཚད་དང་འཁོལ་ཚད་ངེས་པ། B

༣༽ ཆོས་མཐུན་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།             
    

 ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བར་གནས་ཀྱི་རྩ་

རྫས་ཁག་ཅིག་ལ་ཆོས་མཐུན་ལྕགས་རིགས་ (metalloid) ཞེས་ཟེར།   དཔེར་ན། སི་ལི་ཀོནདང༌། འཇར་མེ་

ནིམ། བ་བླ། ཚ་ལ་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡིན། རྩ་རྫས་འདི་དག་གིས་སྤྱིར་བཏང་གི་དྲོད་ཚད་འགོ་དྲོད་དང་གློག་

བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་ཀྱང་དྲོད་ཚད་ཅུང་ཙམ་རྒྱས་ཚེ་དྲོད་དང་གློག་བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱས་ནས་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན།                                                         

སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་ཀུན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆུའི་གྲུབ་ཆ་ནི། ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་ཞེས་པའི་རྩ་རྫས་གཉིས་ཡིན།

རྩ་རྫས་དེ་གཉིས་རྫས་སྦྱོར་བྱེད་སྐབས་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་ཡོད། དེ་ཡང། ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི། H=1u 

དང། འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི། O=16u ཡིན། དེ་གཉིས་རྫས་སྦྱོར་གྱིས་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ནས་ཆུའི་འདུས་རྫས་ཤིག་གྲུབ་སྐབས། ཡང་

རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཉིས་དང་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཅིག་མཉམ་དུ་སྡེབ་པ་དེ་ནི། H
2
O ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་ནི། 

H
2
:O=2u:16u ཡིན། དེས་ན་ཆུ་གྲུབ་གཞིའི་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་ནི 1:8 ངེས་པ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་།ྣ



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཆོས་མཐུན་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

མདངས་དང་ལྡན་ལ་ཚོན་མདོག་སྣ་ཚོགས་པ། 3

རྒྱུན་དྲོད་ཐོག་དྲོད་གློག་བརྒྱུད་འདྲེན་མི་བྱེད་པ། 3

བསྣར་འགུགས་སྣུན་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཞན་པ། 3

གཉིས་པ། འདུས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

 བསྲེས་སྦྱརོ་རྒྱུ་ཆའི་གདསོ་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ངེས་པའི་རྩ་རྫས་གཉིས་སམ་ཡང་ན་དུ་མ་སྡེབ་སྦྱརོ་བྱས་

ནས་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ་པ་དེ་ལ་འདུས་རྫས་ (compound) ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། ཆུ་ནི་

ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་གཉིས་རྫས་སྦྱརོ་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན། དེ་གཉིས་པའོ་ིབསྲེས་སྦྱརོ་རྒྱུ་

ཆའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་ངེས་པ་ནི་ 1:8  ཡིན།  དེ་བཞིན་རྒྱུན་ཚྭ་ཡང་བུལ་རྫས་དང་ཚྭ་རླུང་གཉིས་

རྫས་སྦྱོར་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན། ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་ནི་ཡང་རླུང་དང༌། ཟེ་རླུང༌། ཚྭ་རླུང་བཅས་རྩ་

རྫས་གསུམ་རྫས་སྦྱོར་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན། རོྡ་ཀ་མ་རུ་ནི་དཀར་ཤམ་དང༌། སོལ་རླུང༌། འཚོ་

རླུང་བཅས་རྩ་རྫས་གསུམ་རྫས་སྦྱོར་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ།  ༢་༡ 

 ལྕགས་ཕྱེ་ 5g དང་མུ་ཟིའི་ཕྱེ་མ་ 3g རེ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ནས་ཞིབ་མོར་གཙོབས། ལྕགས་ཕྱེ་དང་མུ་ཟི་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པའི་

ཕྱེ་མ་དེ་མེ་རུ་བསྲེགས་ནས་དམར་པོར་གྱུར་རྗེས་གྲང་མོ་བཟོས་ན། ཁ་དོག་ནག་པོ་ཡིན་པའི་ལྕགས་རྐྱང་མུ་ཅན་(FeS)གྱི་འདུས་རྫས་ཤིག་

གྲུབ་ཡདོ། འདུས་རྫས་དེའི་དངསོ་ལུགས་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་གང་ཞིག་བྱུང་ཡདོ་མེད་གཤམ་གྱི་བྱ་ཐབས་གསུམ་པ་ོདེ་སྤྱད་ནས་ལྟསོ།

ལྕགས་ཕྱེ། མུ་ཟི།

དཔེ་རིས༌༢་༥ ལྕགས་མུ་རྐྱང་ཅན།

FeS

ཁབ་ལེན་གྱི་

སྒོས་ཐིག

དཔེ་རིས། ༢་༦། ཁབ་ལེན། 

འདུས་རྫས་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁབ་ལེན་ཞིག་1. 

འཁྱེར་ནས་ལྕགས་དང་ཁབ་ལེན་དབར་གྱི་

འཐེན་ནུས་དེ་ཡོད་མེད་ལྟོས།

འདུས་རྫས་དེའི་ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་2. 

དུ་མུ་ཟིའི་སྐྱུར་སླ་སྦྱོར་བྱས་པ་ཞིག་བླུགས་ན་

གྲུབ་འབྲས་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་ལྟོས། 

ཡང་འདུས་རྫས་དེའི་ཆ་ཤས་གཞན་དེའི་ནང་3. 

སོལ་རླུང་མུ་ཟུང་ཅན་ (CS
2
) ཞིག་བླུགས་

ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་་ལྟོས།

 གངོ་གི་བྱེད་སྒ་ོ ༢་༡ གི་གྲུབ་འབྲས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་ཞིག་བྱས་ན། ལྕགས་ཕྱེ་དང་མུ་ཟིའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཁབ་ལེན་འཁྱེར་སྐབས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལྕགས་དང་ཁབ་ལེན་དབར་གྱི་འཐེན་ནུས་བརླགས་ནས།  ལྕགས་

ཕྱེ་དེ་དག་ལོགས་སུ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདུས་རྫས་ནང་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་

ཆ་ཤས་བླངས་པའི་ལྕགས་ཕྱེ་དེའི་སྔར་གྱི་རང་བཞིན་ཉམས་ནས་དངོས་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བས་

ཡིན།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽

29

 འདུས་རྫས་དེའི་ནང་མུ་ཟིའི་སྐྱུར་སླ་སྦྱོར་བྱས་པ་ཞིག་བླུགས་སྐབས། རྒྱུན་གཏན་ལྕགས་དང་སྐྱུར་སྦྱོར་

འགྱུར་བྱས་པ་བཞིན་ཡང་རླུང་མ་བྱུང་བར།  ང་ཚོར་སྒོ་ང་རུལ་པ་ལྟ་བུའི་དྲི་མ་ལྡན་པའི་རླུང་གཟུགས་ (H
2
S) 

ཤིག་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ལྕགས་རྐྱང་མུ་ཟིའི་འདུས་རྫས་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དངསོ་མི་

སྟོན་པས་ཡིན། 

 

 སོལ་རྫས་མུ་ཟུང་ཅན་ (CS
2
) དེས་རྒྱུན་གཏན་བཞིན་ལྕགས་རྐྱང་མུ་ཟིའི་འདུས་རྫས་ནང་གི་མུ་ཟི་དེ་

བཞུ་སིམ་བྱེད་ཐུབ་མེད། དེ་ནི་ལྕགས་རྐྱང་མུ་ཟིའི་འདུས་རྫས་དེས་མུ་ཟིའི་རང་བཞིན་དངོས་མི་སྟནོ་པས་ཡིན། རྒྱུ་

མཚན་དེ་དག་གིས། ལྕགས་རྐྱང་མུ་ཟིའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་དངསོ་ལུགས་རང་བཞིན་ནི་བསྲེས་སྦྱརོ་རྒྱུ་ཆ་ལྕགས་དང་

མུ་ཟིའི་རང་བཞིན་དངོས་ལས་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

འདུས་རྫས་ཀྱི་ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ཕྱི་དབྱེན་ཐབས་སྦྱོར་གྱིས་འདུས་རྫས་ཀྱི་བསྲེས་སྦྱོར་གྲུབ་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་འབྱེད་མི་ཐུབ། �

འདུས་རྫས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོའ � ་ིགཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་  

ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡིན།

འདུས་རྫས་སྦྱོར་སྡེབ་སྐབས་དྲོད་དང་འདོ་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་ལེན་པའམ་ཡང་ན་གཏོང་བ་ཡིན། �

འདུས་རྫས་ནང་གི་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་ངེས་པ་ཡིན། �

འདུས་རྫས་ཤིག་གི་འཁོལ་ཚད་དང་བཞུ་ཚད་ངེས་པ་ཡིན། �

  གསུམ་པ། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ།
 

 དངོས་རྫས་འདྲ་མིན་གྱི་རྡུལ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་

འདྲེས་རྫས་ (mixture) ཟེར། ཡང་ན། སྤུས་གཙང་དངོས་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་དུ་མ་མཉམ་

བསྲེས་བྱས་པ་ཞིག་ལ་འདྲེས་རྫས་ (mixture) ཟེར། དཔེར་ན། ཚྭ་ཆུ་ལྟ་བུ་ནི་སྤུས་གཙང་དངོས་རྫས་ཚྭ་དང་ཆུ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཡིན། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡངས་པའི་རླུང་ཁམས་དེ་ཡང་འདྲེས་རྫས་ཡིན། དེ་

བཞིན་རག་ཅེས་པ་དེ་ཡང་ཟངས་དང་ཏི་ཚྭ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཡིན། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་འདྲ་

མིན་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ནས་འདྲེས་རྫས་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡིན།

༡༽ སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས།(Homogeneous mixture)

༢༽ མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས།(Heterogeneous mixture)



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༡   སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།(Homogeneous mixture)

 

 གང་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆར་སྤྱད་པའི་དངསོ་རྫས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ང་ོབ་ོདབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་འདྲེས་

རྫས་ལ་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ (Homogeneous mixture) ཟེར། ཡང་ན། མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ཚང་མ་

འདྲེས་རྫས་དེའི་གདསོ་ཚད་ཁྱནོ་ཡངོས་ལ་སྙམོས་པར་གྲམ་པ་སྟེ། དེ་དག་ས་ོསའོ་ིང་ོབ་ོཐ་དད་དུ་དགར་མི་ཐུབ་པ་

ཞིག་ལ་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཞུ་ཁུ་ལྟ་བུ་ཡིན། བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཞུ་ཁུ་ནི་ཆུ་དང་

བྱེ་མ་ཀ་ར་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན། འདྲེས་རྫས་དེའི་ཕྱགོས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གང་

ནས་བལྟས་ཀྱང་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་མི་ཐུབ་པར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཡོད། དེ་ནི་ཆུའི་

གདོས་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བྱེ་མ་ཀ་རའི་རྡུལ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་གྲམ་སྟེ་འདྲེས་པས་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།    ༢་༢། 

 ཆུ་ 50ml ནང་དུ་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཕྱེ་མ་ཁེམ་བུ་གང་བླུགས་ནས་བསྲེས་མ་བཟོས། དེ་བཞིན་ཆུ་ 50ml ཞིག་གི་ནང་

དུ་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་(CuSO
4
) གྱི་ཕྱེ་མ་ཁེམ་བུ་གཉིས་བླུགས་ནས་བསྲེས་མ་བཟོས། དུས་ཚོད་གང་ཙམ་ཕྱིན་རྗེས་གོང་གི་བསྲེས་མ་མི་

འདྲ་བ་དེ་གཉིས་ལ་ཞིབ་ལྟ་གྱིས། འཚོ་རླུང་བཞི་ལྡན་མུ་ཟིའི་ཟངས་ཀྱི་བོངས་ཚད་མི་འདྲ་བའི་འདྲེས་རྫས་་གཉིས་ཀྱི་མཚོན་མདོག་ལ་

ཁྱད་པར་འདུག་གམ། འདྲེས་རྫས་དེ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་དེ་དག་གི་ང་ོབ་ོས་ོསརོ་དབྱེ་ཐུབ་པ་འདུག་གམ། འཚག་ཤགོ་ཅིག་བླངས་

ནས་གོང་གི་བསྲེས་མ་དེ་ཚོགས།

 བྱེད་སྒོ་ ༢་༢ ནང་གི་བསྲེས་ཁུ་གཉིས་ཀ་སྤྱི་སྙོམས་སུ་འདྲེས་ནས་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་

ཐ་དད་དུ་དགར་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་ནའང། བསྲེས་ཁུ་གཉིས་པའོ་ིཚོན་མདགོ་དང་བཀྲག་མདངས་འདྲ་མཚུངས་

མིན། དེ་ནི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ངེས་མི་དགོས་པས་ཡིན། 

སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཚང་མ་ཞུ་ཁུ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུ་ཁུ་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་དང་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཞུ་ཁུའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ།
 

 རྒྱུན་ཚྭ་ཁེམ་བུ་གང་ཆུའི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་དུས་ཚོད་ཕྲན་ཙམ་སངོ་རྗེས་རྒྱུན་ཚྭ་དང་ཆུ་གཉིས་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་ཏེ་སོ་སོར་དགར་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཚྭ་གྲུབ་གཞིའི་རྩ་རྫས་གཉིས་ཏེ། བུལ་རྫས་

དང་ཚྭ་རླུང་གཉིས་པོ་ལྡོག་སྣེ་ཅན་ (polar) གྱི་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་ (molecule) གྱི་བྱེད་ནུས་འགོ་གྱེས་རྡུལ་ (ion) གྱི་ངོ་

བོ་རུ་གྱེས་ནས་ཆུའི་ནང་དུ་སྤྱི་སྙོམས་ཀྱིས་གྲམ་པས་ཡིན། རྒྱུན་ཚྭའི་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་ (composition) གཉིས་པོ་

ཆུའི་ནང་སོ་སོར་གྱེས་ནས་གྲམ་པའི་སྐབས། བུལ་རྫས་ཀྱི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ (last shell) ནང་གི་མོ་རྡུལ་

གཅིག་པུ་དེ་ཚྭ་རླུང་ལ་སྤྲད་ནས་བུལ་རྫས་རང་ཉིད་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་ (cation) རུ་གྱུར་བ་དང༌། ཚྭ་རླུང་དེ་གྱེས་རྡུལ་མོ་ 

(anion) རུ་གྱུར། དེའི་དབང་གིས་བུལ་རྫས་ཀྱི་གྱེས་རྡུལ་དེ་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་མོ་སྣེའི་ཕྱོགས་སུ་མཐུན་འདུས་བྱེད་པ་

དང༌། ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་དེ་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་ཕོ་སྣེའི་ཕྱོགས་སུ་མཐུན་འདུས་བྱས་ཏེ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་ཞུ་



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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ཁུ་དེ་གྲུབ། གལ་ཏེ་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ནས་ཆུ་རླངས་པར་མ་གྱུར་ཚེ། ཞུ་ཁུ་འདི་རང་དགར་ཁ་དབྱེ་མི་

ཐུབ། འདི་ལྟར་དངསོ་རྫས་རིགས་གཉིས་སམ་ཡང་ན་དུ་མ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ནས་ང་ོབ་ོགཅིག་ཏུ་སངོ་བའི་འདྲེས་

རྫས་ཤིག་གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཞུ་ཁུ་ (solution) ཟེར། 

 

 དངསོ་པ་ོགཞན་ཞིག་ཞུ་བར་བྱེད་པའི་དངསོ་རྫས་དེ་ལ་ཞུ་བྱེད་ (solvent) དང། གང་ཞུ་བྱའི་དངསོ་པ་ོདེ་

ལ་བཞུ་རྒྱུ་ (solute) ཟེར། ཞུ་བྱེད་ཀྱིས་བཞུ་རྒྱུ་བཞུས་པ་ལས་ཞུ་ཁུ་ (solution) གྲུབ།

ཞུ་ཁུའི་ཁྱད་ཆོས།Properties of Solution

ཞུ་ཁུ་ནི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན། B

ཞུ་ཁུའི་ནང་གི་བཞུ་རྒྱུའི་རྡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་ནི་ 1nm ལས་ཆུང་བ་ཡོད། B

ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཀྱང་བཞུ་རྒྱུའི་རྡུལ་མཐོང་དཀའ། B

འཚག་ཤོག་གིས་བཞུ་རྒྱུ་བཙག་མི་ཐུབ།  B

ཞུ་ཁུ་ནི་ངོ་བོ་བརྟན་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན་དབྱེ་འབྱེད་ཧ་ཅང་དཀའ། B

ཞུ་ཁུས་འདོ་ཟེར་ཕྱིར་ལྡོག་མི་ཐུབ། དེ་ནི་བཞུ་རྒྱུའི་རྡུལ་རྣམས་ཆེས་ཆུང་བས་ཡིན། B

ཞུ་ཁུའི་དབྱེ་བ། Types of Solution)

 ཞུ་ཁུ་ཞེས་པ་ནི་ཞུ་བྱེད་གཤེར་ཁུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བཞུས་པ་ལས་བརླན་

ཞིང་གཤེར་བའི་ཞུ་ཁུ་ཞིག་གྲུབ་དགོས་པ་འཆར་སྲིད་མདོ། ཞུ་བྱེད་ཡོད་དགུ་གཤེར་ཁུ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། ཞུ་

བྱེད་སྲ་གཟུགས་ཡིན་ཆོག་ལ་བཞུ་རྒྱུའང་སྲ་གཟུགས་ཡིན་ཆོག  དེས་ན་ཞུ་ཁུ་ཡིན་ན་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་

ངེས་པར་ཡིན་དགོས་མོད།  བརླན་གཤེར་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད།

 ཞུ་བྱེད་དང་བཞུ་རྒྱུའི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ནས་ཞུ་ཁུའི་ངོ་བོ་ཡང་མི་འདྲ་བ་གྲུབ་པ་གཤམ་གསལ།

སྲ་གཟུགས་དང་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ། དཔེར་ན།  རག་ལྟ་བུ་ནི་ཟངས་དང་ཏི་ཚའི་འདྲེས་རྫས་ཡིན། �

སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ། དཔེར་ན། ཚྭ་ཆུ་ལྟ་བུ། �

གཤེར་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ། དཔེར་ན། འ་ོཆུ་ལྟ་བུ། �

རླུང་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ། དཔེར་ན། རླངས་ཆུའི་བཏུང་བཅའ � ་ལྟ་བུ།

རླུང་གཟུགས་དང་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ། དཔེར་ན། ཁ་དབུགས་ལྟ་བུ། ཁ་དབུགས་ནི་ཞུ་བྱེད་ཟེ་རླུང་ �

ནང་བཞུ་རྒྱུ་འཚོ་རླུང་དང༌། གཉུག་རླུང༌། དེ་བཞིན་ཆུ་རླངས་བཅས་ནི་ཞུ་ཁུ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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སྤྱིར་འབོར་ཚད་མང་བའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དེ་ཞུ་བྱེད་དང་འབོར་ཚད་ཉུང་བའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དེ་བཞུ་

རྒྱུར་ངསོ་འཛིན་པ་ཡིན་ཡང་གངོ་གི་ཞུ་ཁུ་དབྱེ་སྲལོ་དེའི་ནང་སྔ་མ་རྣམས་བཞུ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཞུ་བྱེད་ཉིད་

དུ་ངེས་པ་ཡིན།

ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད།(Concentration of solution)

 ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་ནི་ཞུ་བྱེད་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ནང་དུ་བཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་འབརོ་ཇི་ཙམ་ཞུས་ཡདོ་མེད་དེ་ཡིན། 

ཡང་ན། ཞུ་བྱེད་དང་བཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་འབོར་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་བསྡུར་ཚད་དེས་ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་སྟོན། ཞུ་བྱེད་ནང་དུ་

བཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཙམ་མང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཞུ་ཁུ་དེ་གར་བ་དང༌། བཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཙམ་ཉུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཞུ་ཁུ་དེ་སླ་བ་ཡདོ། 

 དྲདོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་ཞུ་བྱེད་འབརོ་ཚད་ངེས་པ་ཞིག་གིས་བཞུ་རྒྱུ་མུ་མཐུད་ཞུ་བའི་ནུས་པ་

ཡོངས་སུ་ཟད་པའི་ཚེ། ཞུ་ཁུ་དེའི་ནང་དུ་བཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཙམ་བླུགས་ཀྱང་བཞུ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་བྱིང་བ་ཙམ་

ལས་ཞུ་མི་ཐུབ། འདི་ལྟར་བཞུ་རྒྱུ་སླར་སིམ་ནས་ཞུ་བའི་ནུས་པ་ཡངོས་སུ་འཛད་པའི་ཞུ་ཁུ་ཞིག་ལ་སིམ་རྫགོས་ཞུ་

ཁུ་ (saturated solution) ཟེར། གལ་ཏེ་ཞུ་བྱེད་འབོར་ཚད་ངེས་པ་དེས་དྲོད་ཚད་ངེས་ཅན་དེའི་ཐོག་བཞུ་རྒྱུ་སླར་

ཞུ་བའི་ནུས་པ་ད་དུང་འཛད་པར་མ་གྱུར་ཚེ། ཞུ་ཁུ་དེར་སིམ་ཞུ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ད་དུང་ཡང་ལྡན་ཡོད། འདི་ལྟ་

བུའི་ཞུ་ཁུ་ལ་སིམ་ལྡན་ཞུ་ཁུ་ (unsaturated solution) ཟེར། 

 སིམ་རྫགོས་ཞུ་ཁུས་སིམ་ཞུ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ནི་དྲདོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐགོ་འཛད་པ་ཙམ་ཡིན། གལ་

ཏེ་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུ་ཞིག་ཚ་པོ་བཟོས་ནས་དྲོད་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་ན། བཞུ་རྒྱུ་སླར་ཞུ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་བསྐྱར་

གསོ་བྱུང་ནས་སིམ་ལྡན་ཞུ་ཁུར་གྱུར་ཐུབ། འནོ་ཀྱང། དྲོད་ཚད་ངེས་མེད་སྤྲད་པ་ལས་བཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་ནུས་མུ་མཐུད་

དེ་འཕར་སྣནོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མེད།  དེ་བཞིན་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སིམ་རྫགོས་ཞུ་ཁུ་ཞིག་གི་དྲདོ་ཚད་ཉུང་འཕྲི་

བྱས་ནས་གྲང་མོ་བཟོས་ན།  ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཞུས་ཟིན་པའི་བཞུ་རྒྱུ་རྣམས་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་ཀྱིས་ཞུ་བྱེད་ལས་ལོགས་

སུ་ཐོན་ཐུབ། དེ་ནི་དྲོད་ཚད་ཉུང་འཕྲི་བྱས་པ་དེས་ཞུ་ནུས་ཞན་དུ་འགྲོ་བས་རེད། 

 དྲོད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་གདོས་ཚད་ 100g ཡོད་པའི་ཞུ་བྱེད་ཅིག་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུར་འགྱུར་

ཐུབ་པའི་བཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་འབརོ་ཞིག་ལ་བཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་ནུས་ཟེར། ཡང་ན། དྲདོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་ཞུ་ཁུ་ཞིག་

སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུར་མ་འགྱུར་བར་བཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཙམ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་འབོར་དེ་ལ་བཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་ནུས་(solubility) ཟེར། 

 ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་ནི་ཞུ་བྱེད་དང་བཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་འབོར་གྱི་རྟེན་ལྟོས་བསྡུར་ཚད་ཀྱིས་སྟོན་པ་ཡིན་རྐྱེན། 

ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་འཚོལ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ནི།   

ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད། =
ཞུ་རྒྱུའི་འབོར་ཚད། 

ཞུ་ཁུའི་འབོར་ཚད། 
          ཡང་ན།     =

ཞུ་རྒྱུའི་གདསོ་ཚད། 

ཞུ་བྱེད་ཀྱི་གདོས་ཚད། 
    

སྤྱིར་ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་འཚོལ་བའི་སྤྱི་འགྲསོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་ཀྱང་འདིར་བསླབ་པར་བྱ་བ་ནི་སྤྱི་འགྲསོ་གཉིས་

ཁོ་ན་ཡིན།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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༡༽  ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞུ་ཁུའི་གདོས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།

                                                                           

                           =

ཞུ་རྒྱུའི་གདསོ་ཚད། 

ཞུ་ཁུའི་གདོས་ཚད། 
 X 100

༢༽  ཞུ་རྒྱུའི་གདོས་ཚད་དང་ཞུ་ཁུའི་བོངས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།                                                                             

                           =

ཞུ་རྒྱུའི་གདསོ་ཚད། 

ཞུ་ཁུའི་བོངས་ཚད། 
 X 100

དཔེར་བརྗོད། ༢་༡

 ཞུ་ཁུ་ཞིག་ནང་རྒྱུན་ཚྭ་ 40g དང༌། ཆུ་ 320g ཡོད། ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞུ་ཁུའི་གདོས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་

ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བེད་སྤྱད་ནས་ཞུ་ཁུ་དེའི་གར་ཚད་འཚོལ་དགོས།

འགྲོལ་བ། 

           བཞུ་རྒྱུའི་གདོས་ཚད། [ཚྭ།]=40g

           ཞུ་བྱེད་ཀྱི་གདོས་ཚད། [ཆུ།]=320g

ངེས་པ་ནི།

 ཞུ་ཁུ་གདོས་ཚད།  =བཞུ་རྒྱུའི་གདོས་ཚད། + ཞུ་བྱེད་ཀྱི་གདོས་ཚད།

                     =40g + 320g

                         =360g 

ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞུ་ཁུའི་གདོས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་རྩིས་འགྲོས་ནི།

                              ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད།  = 

ཞུ་རྒྱུའི་གདསོ་ཚད། 

ཞུ་ཁུའི་གདོས་ཚད། 
 X 100

                                                  = 40 / 360 X 100

                                                       = 11.1%

                                    དེར་བརྟེན།   ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་ནི་ 11.1%  ཡིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དཔེར་བརྗོད། ༢་༢

 ཞུ་ཁུ་ཞིག་ནང་ 50ml ཨ་རག་དང་ 150ml  ཆུ་བླུགས་ཡོད།  ཞུ་རྒྱུའི་གདོས་ཚད་དང་ཞུ་ཁུའི་བོངས་

ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བེད་སྤྱད་དེ་ཞུ་ཁུ་དེའི་གར་ཚད་དེ་འཚོལ་དགོས།

 འགྲོལ་བ།

        བཞུ་རྒྱུའི་བོངས་ཚད། [ཨ་རག ] = 50ml

        ཞུ་བྱེད་ཀྱི་བོངས་ཚད། [ཆུ།]    = 150ml

 ངེས་པ་ནི།

  ཞུ་ཁུའི་བོངས་ཚད། = བཞུ་རྒྱུའི་བོངས་ཚད། + ཞུ་བྱེད་ཀྱི་བོངས་ཚད།

                        =50ml + 150ml

                        =200ml

 ཞུ་རྒྱུའི་གདོས་ཚད་དང་ཞུ་ཁུའི་བོངས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་རྩིས་འགྲོས་ནི།

           ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད། = 
ཞུ་རྒྱུའི་གདསོ་ཚད། 

ཞུ་ཁུའི་བོངས་ཚད། 
 X 100

                                       = 50 / 200 X 100

                                       = 50 / 2

                                       = 25%

                           དེར་བརྟེན།   ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་ནི་ 25% ཡིན།

༢༽ མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། Heterogenous Mixture

 མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆའི་ནང་གི་དངསོ་རྫས་གང་དག་ང་ོབ་ོཐ་དད་དུ་དགར་རུང་བའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ལ་མི་

སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཟེར། ཡང་ན། འདྲེས་རྫས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་སོ་སོར་སྣང་

དུ་རུང་ཞིང་ཐ་དད་དུ་དགར་རུང་བ་ཞིག་ལ་མི་སྙམོས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། ཚྭ་དང་བྱེ་མའི་འདྲེས་

རྫས་ལྟ་བུ། ཆུ་དང་སྣུམ་གྱི་འདྲེས་རྫས་་ལྟ་བུ་ཡིན། 

 མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ནང་དུ་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་འདྲེས་རྫས་དེའི་

གདོས་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་སྤྱི་སྙོམས་ཀྱིས་གྲམ་པའི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན། ཚྭ་དང་བྱེ་མའི་འདྲེས་རྫས་ལྟ་བུ་ནི། 

ཚྭ་དང་བྱེ་མ་གཉིས་ཀ་གདོས་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་མིན། ཕྱོགས་འགར་ཚྭ་ཡི་རྡུལ་ཚོམ་མང་བ་དང༌། 

ཕྱོགས་འགར་བྱེ་མའི་རྡུལ་ཚོམ་མང་བ་ཡོད་ཅིང༌། བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་འདྲེས་རྫས་དེའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོ་



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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ཐ་དད་དུ་དགར་རུང་བ་ཤེས་ཐུབ། ཞུ་ཁུ་དང་བསྲེས་ལྕགས་མ་གཏགོས་དེ་བྱིངས་འདྲེས་རྫས་ཡདོ་ད་ོཅགོ་མི་སྙམོས་

པའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པ་ཡིན། ཉགོ་ཁུ་དང་ལྡིང་ཁུ་ནི་མི་སྙམོས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཞན་

ཡིན།

ཉོག་ཁུའི་མཚན་ཉིད།(Definition of Suspension)

 ཉགོ་ཁུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གང་གཏོར་བར་བྱ་བའི་ཆོས་སམ་དངོས་རྫས་དེ་ལ་འཐོར་ཆོས་ཟེར། གང་འཐོར་

ཆོས་གཏོར་སའི་གཞིའམ་ཡུལ་ལ་འཐོར་གཞི་ཟེར། དེས་ན། འཐོར་ཆོས་སྲ་གཟུགས་ཤིག་འཐོར་གཞི་གང་ཞིག་

གི་གདོས་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གཅིག་འགྱུར་གྱིས་འཐོར་ནས་ཉོག་པོར་གནས་པ་ཙམ་ལས་ཞུ་འགྱུར་མི་བྱེད་པའི་

མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ལ་ཉོག་ཁུ་ཟེར། དཔེར་ན། འདམ་ཁུ་ལྟ་བུ། འདམ་ཁུ་ནི་ཆུའི་ནང་འདམ་ས་ཞིབ་

མོ་རྣམས་གཅིག་འགྱུར་གྱིས་གྲམ་ནས་ཉོག་པོར་གྱུར་བ་ཙམ་ཡིན། འདམ་ཁུ་དེར་འགུལ་འཁྲུགས་མེད་པར་དུས་

ཡུན་ཅུང་ཙམ་བཞག་ན་དྭངས་སྙིགས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐངོ་ཐུབ། གལ་ཏེ་འཚག་ཤགོ་ཅིག་གིས་འདམ་ཁུ་དེ་བཙག་ན། 

འདམ་སྙིགས་རྣམས་ལོགས་སུ་དབྱེ་ཐུབ། 

ཉོག་ཁུའི་ཁྱད་ཆོས།(Properties of a Suspension)

ཉ• གོ་ཁུ་ནི་མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན།

ཉ• གོ་ཁུའི་ནང་དུ་གྲམ་པའི་རྡུལ་ཕྱེའི་ཚངས་ཐིགས་ནི་ 100nm ལས་ཆེ་བ་ཡོད།

ཉ• གོ་ཁུའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྱེ་རྣམས་མིག་དབང་རྗེན་པས་མཐོང་ཐུབ།

ཉ• གོ་ཁུས་གློག་འདོ་ཀྱི་ཟེར་རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་ཅིང༌། འདོ་ལམ་གསལ་པོར་མངོན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཉ• གོ་ཁུ་ཞིག་གཡ་ོའགུལ་མེད་པར་བཞག་ན་རྡུལ་ཕྱེ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བྱིང་ནས་དྭངས་སྙིགས་ས་ོསརོ་

གྱེས་པ་ཡིན།

ལྡིང་ཁུའི་མཚན་ཉིད།(Definition of Colloids)

 ལྡིང་ཁུ་ནི་ཞུ་ཁུ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན་མོད། ཞུ་ཁུ་དངོས་མིན། ལྡིང་ཁུའི་འཐོར་

ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱེ་དེ་དག་ནི་ཞུ་ཁུའི་ནང་གི་བཞུ་རྒྱུའི་

རྡུལ་ཕྱེ་ལས་ཆེ་བ་དང༌། ཉགོ་ཁུའི་འཐོར་ཆོས་ཀྱི་

རྡུལ་ཕྱེ་ལས་ཆུང་བ་ཡོད། དེས་ན། ལྡིང་ཁུ་ནི་མི་

སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་སྟེ་འཐོར་ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་

ཕྱེ་རྣམས་ཉགོ་ཁུ་དང་ཞུ་ཁུའི་བར་གནས་ཀྱི་ཆེ་ཚད་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། ངེད་ཚོའི་མིག་དབང་རྗེན་པར་

འདོ་ལམ་གསལ་

པོར་མངོན་པ། 

༼ཀ༽ ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུས་ཊིན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་མངོན་མི་ཐུབ།

༼ཁ༽ འ་ོམ་དང་ཆུའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱིས་ཊིན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་མངོན་ཐུབ། 

༼ཀ༽ ༼ཁ༽



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ལྡིང་ཁུ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་སྙམོས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་ང་ོབརོ་སྣང་སྲིད་མདོ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཤུ གས་ཚད་ཆེ་བའི་

ཕྲ་མཐངོ་ཆེ་ཤེལ་བེད་སྤྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན། ལྡིང་ཁུ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་མི་སྙམོས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཡིན་པ་རྟགོས་

ཐུབ། ལྡིང་ཁུས་གློག་འདོ་ཀྱི་ཟེར་རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་ཅིང༌། འདོ་ལམ་ཡང་གསལ་པོར་མངོན་པར་བྱེད། ལྡིང་ཁུས་

གློག་འདོ་ཀྱི་ཟེར་རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་ལ་ཊིན་ཌལ་ནུས་པ་ (tyndall effect) ཟེར། ལྡིང་ཁུའི་ནང་

འཐརོ་ཆསོ་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱེ་དེ་དག་འཐརོ་གཞིའི་གཏིང་དུ་རང་དགར་བྱིང་བའམ། ཡང་ན། རང་དགར་དྭངས་སྙིགས་མི་

འབྱེད།

ལྡིང་ཁུའི་ཁྱད་ཆོས།(Properties of Colloid)

ལྡིང་ཁུ་ནི་མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན།• 

ལྡིང་ཁུའི་ནང་གི་འཐོར་ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱེ་དེ་དག་ཆེས་ཕྲ་བས་ན་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ།       • 

ལྡིང་ཁུའི་ནང་གི་འཐོར་ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱེ་དེ་དག་གིས་གློག་འདོ་ཀྱི་ཟེར་རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་ཅིང༌། འདོ་• 

ལམ་མངོན་པར་བྱེད་ཐུབ།

ལྡིང་ཁུའི་འཐོར་ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱེ་དེ་དག་འཐོར་གཞིའི་གཏིང་དུ་བྱིང་མི་ཐུབ།• 

ལྡིང་ཁུའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ཚགས་བརྒྱབ་ནས་དབྱེ་བ་འབྱེད་མི་ཐུབ།• 

ལྟེ་ཕྲལ་ • (centrifuge) གསེད་སྦྱང་སྤྱད་ན་གཞི་ནས་ལྡིང་ཁུའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་དབྱེ་གསེས་

བྱེད་ཐུབ།

    ལྡིང་ཁུའི་འཐོར་ཆོས་དང་འཐོར་གཞིའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྟོས་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་གཤམ་གསལ། 

འཐོར་ཆོས། འཐོར་གཞི། རིགས། དཔེར་བརྗོད། 

གཤེར་གཟུགས། རླུང་གཟུགས། ཞུ་རླངས། སྨུག་པ། སྤྲིན་པ།

སྲ་གཟུགས། རླུང་གཟུགས། ཞུ་རླངས། དུ་བ། ཐལ་ཞག

རླུང་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། ལྦུ་སོབ། སྨར་བཞར་བྱུར་སྣུམ།

གཤེར་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། སྣུམ་ཁུ། འ་ོམ།

སྲ་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། ནུར་ཁུ། འདབ་རྫབ། ངོ་སྣུམ།

རླུང་གཟུགས། སྲ་གཟུགས། སྦུག་སོབ། ཆུ་འཇིབ་འགྱིག་སོབ།

གཤེར་གཟུགས། སྲ་གཟུགས། ནུར་པོ། ཕྱུར་བ། མར།

སྲ་གཟུགས། སྲ་གཟུགས། སྲ་ཞུ། ཕྲ་རྒྱན། དཀར་ཡོལ།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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བཞི་པ། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དབྱེ་གསེས་བྱེད་ཐབས།

 རང་བྱུང་གི་དངསོ་རྫས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་འདྲེས་རྫས་ཡིན་མདོ། ངེད་ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་རང་བྱུང་

འདྲེས་རྫས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་ནི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྣོན་དང་དངོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཅི་འདྲ་

ཞིག་བྱས་ཀྱང༌། རང་བྱུང་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་སོ་སོར་དབྱེ་གསེས་མ་བྱས་ན། ཐོན་བསྐྱེད་

དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བྱ་གཞག་གང་ལའང་བཀལོ་སྤྱདོ་བྱེད་དཀའ། དཔེར་ན། ངེད་ཚོའི་འཚོ་བའི་ནང་སྤྱདོ་སྒ་ོཆེ་

ཤསོ་སུ་གྱུར་པའི་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་གཏེར་ཁ་ནས་སྔགོ་འདནོ་བྱེད་སྐབས། རང་བྱུང་གི་ས་རྡ་ོདང་དེ་མིན་གྱི་རྩ་

རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལྷན་དུ་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་ཡོད་པ་ལས། སྤུས་གཙང་གི་ལྕགས་རིགས་

ཤིག་གཏན་ནས་མིན། དེར་བརྟེན་གནའ་རབས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུའང་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱི་ཐབས་

ཤེས་རབ་དང་རིམ་པ་སྤྱད་ནས་ལྕགས་རིགས་སྤུས་གཙང་གསེད་འདོན་བྱས་ཡོད། 

 དེང་སྐབས་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་ཕྱགོས་མཚུངས། འདྲེས་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ས་ོསའོ་ིདངསོ་

གཤིས་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ནས། ཕྱིའི་བྱེད་རྐྱེན་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཀོལ་ཏེ་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དབྱེ་གསེད་

བྱེད་པའི་བྱ་ཐབས་ཀྱང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད།

 དཔེར་ན། སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་(sublimation)དང༌། ཞུ་སྦྱང༌།(by solvent) བཙག་སྦྱང༌།(filtration)  ལྟེ་

བྱོལ་ (centrifugation) གསེད་སྦྱང།  དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར། (evaporation) ཞུན་དཀག་ (crystallisation) 

གསེད་སྦྱང། མདངས་རིས་ (chromatography) གསེད་སྦྱང།རླངས་འབེབས་ (distillation) གསེད་སྦྱང། ཆ་

འབྱེད་རླངས་འབེབས་ (fractional distillation) གསེད་སྦྱང། དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ། (separating funnel) 

 གངོ་གི་དབྱེ་གསེས་བྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་ནི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་མི་འདྲ་བ་ས་ོསའོ་ིདངསོ་གཤིས་

མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་ཡང༌།

སྲ་གཟུགས་དང་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་གསེད་འདོན།• 

སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་གསེད་འདོན།• 

གཤེར་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་གསེད་འདནོ་བྱེད་ཐབས་བཅས་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་• 

ཆ་མི་འདྲ་བ་ལ་གསེ་འདོན་བྱེད་ཐབས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་བཀོལ་བཞིན་ཡོད།

དྲི་བ་།ྣ

༡་  སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་དང་མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས་ནས་དཔེར་བརྗོད་རེ་ཞོག

༢་  ཉགོ་ཁུ་དང༌། ཞུ་ཁུ། ལྡིང་ཁུ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་བྲིས།

༣་  སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུ་ཞིག་བཟོ་ཕྱིར། དྲོད་ཚད་ 293K ཐོག་ཆུ་ 100g ནང་དུ་བུལ་རྫས་ཚྭ་ཅན་ 36g  

    ཞུས་ཡོད། དྲོད་ཚད་དེའི་ཐོག་གི་ཞུ་ཁུ་དེའི་གར་ཚད་འཚོལ་དགོས། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༡   སྲ་གཟུགས་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐབས།

 མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་ཀ་སྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་འདྲེས་རྫས་ཡདོ་ད་ོཅགོ་གཤམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་དེ་དག་

ལས་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་སྤྱད་ན་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཞུ་སྦྱང་། 3 (By using a suitable solvent)

སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར། 3 (By sublimation process)

ཁབ་ལེན་བཀོལ་བ། 3 (magnetic separation)

༡༽ ཞུ་སྦྱང་བྱེད་པ།(By using a suitable solvent) 

 གལ་ཏེ་འདྲེས་རྫས་ཤིག་གི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་ཀ་སྲ་གཟུགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྲ་གཟུགས་

གཉིས་པོའ་ིཞུ་ཚད་གཅིག་སྙོམས་མིན་ཚེ། ཞུ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་སྤྱོད་ཆོག  ཞུ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདིའི་

ནང་དུ་འསོ་ཤིང་འཚམ་པའི་ཞུ་བྱེད་ཅིག་བེད་སྤྱད་ནས་འདྲེས་རྫས་དེ་ཞུ་རུ་འཇུག་དགསོ། འདྲེས་རྫས་དེའི་མཉམ་

བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོའ་ིཞུ་ཚད་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ལ་ཞུ་འགྱུར་བྱེད་

མི་སྲིད། མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཅིག་ཞུས་རྗེས། གཞན་དེ་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་རང་སརོ་གནས་པ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་

ཁུ་དེ་འཚག་ཤོག་ཅིག་བརྒྱུད་ནས་བཙག་སྦྱང་བྱས་ན་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་པོ་སོ་སོར་དབྱེ་ཐུབ། བྱེད་སྒོ་ ༢་༤ 

སྤེལ་ནས་ཞུ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་དེ་དོན་ལ་གནས་མིན་ལྟོས། 

༢༽ སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར།(By sublimation process)

 སློབ་ཚན་གོང་མའི་ནང་དུ་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་གྱི་གོ་དོན་ལ་ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན། སྲ་

གཟུགས་ཤིག་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ང་ོབོར་ཐད་ཀར་འགྱུར་བའམ་རླངས་གཟུགས་ཤིག་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ང་ོབོར་ཐད་

འགྱུར་བྱེད་པར་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་ཞེས་ཟེར། 

བྱེད་སྒོ།   ༢་༤། 

 བྱེ་མ་དང་བྱེ་མ་ཀ་རའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་བཟོས། འདྲེས་

རྫས་དེའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་བྱེ་མ་ཀ་རའི་རྡགོ་བུ་རྣམས་མ་བཞུ་

བར་དུ་དཀྲུགས་དཀྲུགས་ཐོངས། གང་ཙམ་སོང་རྗེས་བྱེ་མ་ཀ་རའི་

རྡོག་བུ་ཆ་ཚང་བཞུས་ཟིན་ན་ཡང། བྱེ་མའི་རྡོག་བུ་རྣམས་སྔར་

བཞིན་གནས་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། དེའི་སྐབས་བྱེ་མ་ཡོད་པའི་བྱེ་མ་

ཀ་རའི་བཞུ་ཁུ་དེ་འཚག་ཤོག་བརྒྱུད་དེ་བཙག་སྦྱང་གྱིས། བཙག་

སྦྱང་བྱས་པའི་བྱེ་མ་ཀ་རའི་བཞུ་ཁུ་དེ་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་

གྱིས་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་བྱེ་མ་ཀ་རའི་རོྡག་བུ་རྣམས་སྔར་བཞིན་

ཞུན་དཀག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མིན་ལྟོས། 

འཚག་ཤོག

འཚག་ཤོག་

ལྟེབ་སྟངས། 

འཚག་ཤོག་སྙུང་

གཟུགས་མ།

ཤེལ་དབྱུག

སྙུང་གཟུགས་

འཚག་ཤོག་བླུགས་

པའི་ལྡུག་མ།

ཚོད་སྦུག

བཙག་ཁུ།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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 གལ་ཏེ་འདྲེས་རྫས་ཤིག་གི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཤསོ་ལ་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་བྱེད་པའི་

དངོས་གཤིས་ལྡན་ཞིང༌། གཞན་དེར་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་བྱེད་པའི་དངོས་གཤིས་ལྡན་མེད་ཚེ། འདྲེས་རྫས་དེ་

རིགས་ཀྱི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་པོ་དབྱེ་གསེས་བྱེད་པར་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་འདི་བེད་སྤྱོད་

ཆོག  བྱ་ཐབས་འདིའི་ནང།  འདྲེས་རྫས་དེ་མེ་རུ་བསྐྱོན་ནས་ཚ་བསྲེག་གཏང་ན། སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་གྱི་དངོས་

གཤིས་ལྡན་པའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་དེ་ཐད་ཀར་རླངས་འགྱུར་བྱས་ནས། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཞན་

དེ་ལས་ལགོས་སུ་དབྱེ་ཐུབ། རླངས་འགྱུར་བྱས་པའི་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆའི་རླངས་པ་དེ་འཁྱགས་སྦུག་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་

ཕྱིར་འདྲེན་ཚེ། སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་ཐུབ་ནས་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་པོ་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ། ཚོད་

ལྟའི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༥ སྤེལ་ནས་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐབས་དེ་དོན་ལ་གནས་མིན་ལྟོས།

༣༽  ཁབ་ལེན་བཀོལ་བ།(By using magnet)

 ཁབ་ལེན་གྱི་འཐེན་ནུས་ཀྱིས་ལྕགས་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་འདུ་སྦྱོར་བྱེད་ཐུབ། ཁབ་ལེན་ར་བ་ནི་ཁབ་ལེན་

གྱི་ནུས་པའི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ཡིན། ཁབ་ལེན་ར་བ་ (magnetic field) ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཚུད་ཀྱང༌། 

ཁབ་ལེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འདུས་ཏེ་སྦྱར་བ་ཡིན། 

 ཁབ་ལེན་གྱི་དངསོ་གཤིས་འདི་བེད་སྤྱད་ནས་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་འདྲེས་རྫས་

ལས་ལྕགས་རིགས་ལོགས་སུ་དབྱེ་ཐུབ། ཚོད་ལྟའི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༦ ནང་ཁབ་ལེན་བཀོལ་ནས་ལྕགས་རིགས་དང་

ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་འདྲེས་རྫས་ལས་ལྕགས་རིགས་དེ་ལོགས་སུ་དགར་ཐུབ་མིན་ལྟོས།

བྱེད་སྒོ།   ༢་༥། 

 སྡེར་མ་ཞིག་ནང་རྒྱུན་ཚྭ་ (NaCl) དང་ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་ 

(NH
4
Cl) གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་བཟོས། ཤེལ་གྱི་ལྡུག་མ་ཞིག་གི་

ལྡུད་ཁ་སྲིང་བལ་གྱི་བཀག་ནས་སྡེར་མ་དེའི་ཐགོ་ཁ་སྦུབ་སྟེ་ཁབོས། སྡེར་

མའི་འགོ་ཏུ་འབར་ཞུན་ཞིག་བཞག་ནས།

འདྲེས་རྫས་དེ་ཚ་པོ་བཟོས། དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་རྗེས་འདྲེས་རྫས་ལ་

འགྱུར་ལྡོག་གང་བྱུང་འདུག་ལྟོས། ལྡུག་མ་དེའི་ལྡུག་ཁའི་གཡས་གཡོན་

དུ་སྲ་གཟུགས་ཤིག་གསར་སྐྱེས་བྱུང་འདུག་གམ། གསར་སྐྱེས་བྱུང་བའི་

སྲ་གཟུགས་དེ་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་བྱས་པའི་ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་ཡིན་མིན་

བརྟག་དཔྱད་གྱིས། རྒྱུན་ཚྭ་དང་ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་གྱི་འདྲེས་རྫས་དེ་བསྲེས་

སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་གསེས་བྱས་འདུག་གམ།

སྲིང་བལ།

ཁ་སྦུབ་པའི་ལྡུག་མ།

སྲ་འགྱུར་བྱས་པའི་ཟེ་

ཡི་ཚྭ་ལྡན།(NH
4
Cl)

སྲ་འགྱུར་བྱས་པའི་ཟེ་

ཡི་ཚྭ་ལྡན།(NH
4
Cl)

འབར་ཞུན།

སྡེར་མ།ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་དང་

རྒྱུན་ཚྭའི་འདྲེས་རྫས།

བྱེད་སྒོ།   ༢་༦། 

 ལྕགས་ཕྱེ་ལྗིད་ཚད་ 100g ཞིག་དང། བྱེ་ཞིབ་ 100g གཉིས་མཉམ་

བསྲེས་བྱས་ནས་འདྲེས་རྫས་ཤིག་བཟསོ། འདྲེས་རྫས་དེའི་ནང་དུ་ཁབ་ལེན་ཞིག་ཕར་

དྲུད་ཚུར་དྲུད་བྱས་ནས་ཁབ་ལེན་ཐོག་འབྱར་བའི་ལྕགས་ཕྱེ་རྣམས་ལོགས་སུ་ཞོག  

མཐར་བྱེ་ཞིབ་ལས་ལོགས་སུ་དབྱེ་བའི་ལྕགས་ཕྱེའི་ལྗིད་ཚད་འཚོལ་དགོས།

བྱེ་ཞིབ། ལྕགས་ཕྱེ།

ཁབ་ལེན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༢   སྲ་གཤེར་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་དབྱེ་གསེད་བྱ་ཐབས།

 སྲ་གཤེར་གཉིས་ལྷན་དུ་འདུས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཤམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་དེ་དག་ལས་

གང་རུང་ཞིག་སྤྱད་ན་མཉམ་བསྲེས་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་གསེས་བྱེད་ཐུབ།

བཙག་སྦྱང༌། Ö (By filtration)

ཞུན་དཀག་གསེད་སྦྱང། Ö (By crystallisation)

ལྟེ་ཕྲལ་གསེད་སྦྱང༌།  Ö (By centrifugation)

མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་།  Ö (By chromatography)

དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར། Ö  (By evaporation)

རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང།  Ö (By distillation)

༡༽  བཙག་སྦྱང༌།(By filtration)

 

 བཙག་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི། རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་

ན།  ཇ་སྐོལ་བའི་སྐབས་སུ།   ཆུའི་ནང་དུ་ཇ་ལོ་དང་བྱེ་མ་ཀ་ར། འ་ོམ་བཅས་བླུགས་ནས་ཇ་གདུ་ཞིང༌། ཇ་འཁོལ་

རྗེས་ཇ་འཚག་གིས་ཇ་ལ་ོརྣམས་བཙགས་ཏེ་ཕྱིར་འདནོ་དགསོ། བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་བཙག་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་རེད། 

 གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་སྲ་གཟུགས་ཞུ་མི་ཐུབ་པར་རང་དགར་འདྲེས་ནས་ཡོད་པའམ། ཡང་ན། གྲམ་ནས་

ཡོད་ཚེ། བཙག་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་བེད་སྤྱད་དགོས། ཚོད་ལྟའི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༧ སྤེལ་ནས་བཙག་སྦྱང་གི་བྱེད་

ཐབས་དེ་ཇི་ཙམ་དོན་ལ་གནས་མིན་ལྟོས།

བྱེད་སྒོ།   ༢་༧། 

 སྲེག་ཕོར་ཞིག་ནང་ཞིབ་མོར་གཙབས་

པའི་ས་སྨྱུག་གི་ཕྱེ་མ་དང་ཆུ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་

ནས་འདྲེས་རྫས་ཤིག་གྲ་སྒྲིག་གྱིས། དེ་རྗེས་ལྡུག་

མ་ཞིག་ནང་འཚག་ཤོག་ཅིག་ལྟེབ་སྦྱར་བྱས་ཏེ་

གདང་སྟེགས་སྟེང་དཔྱོངས། ལྡུག་མའི་འགོ་ཏུ་

ཚགས་རྐྱན་སྟོང་པ་ཞིག་ཞོག ཕྱེ་མར་བཟོས་པའི་

ས་སྨྱུག་དང་ཆུའི་འདྲེས་རྫས་དེ་ལྡུག་མ་བརྒྱུད་

ནས་འཚོགས། ཚགས་རྐྱན་ནང་བབས་པའི་ཆུ་དེ་

ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ། འཚག་ཤོག་གིས་ས་སྨྱུག་

གི་ཕྱེ་མ་རྣམས་བཙག་འདུག་གམ།

བཞུ་མི་ཐུབ་པའི་

སྲ་གཟུགས་དང་

ཆུའི་འདྲེས་རྫས།

སྙུངས་གཟུགས་

འཚག་ཤོག

ལྡུག་མ།

ཆུ་གཙང་མ།

གདང་སྟེགས།

འཚག་ཤོག་ལྟེབ་སྟངས།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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༢༽  ཞུན་དཀག་གསེད་སྦྱང།(By crystallisation)

 ཞུན་དཀག་གསེད་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་ཆུའི་ནང་དུ་ཞུ་རུང་བའི་སྲ་གཟུགས་དབྱེ་གསེས་བྱེད་

ཆེད་དུ་སྤྱོད། བྱེད་ཐབས་འདིའི་ནང༌། ཐོག་མར་འདྲེས་རྫས་དེའི་ཞུ་ཁུ་ཞིག་བཟོས་ནས། ཞུ་མི་ཐུབ་པའི་སྙིགས་རོ་

རྣམས་བཙག་སྦྱང་བྱ་དགསོ། དེ་རྗེས་སྙིགས་མ་མེད་པའི་ཞུ་ཁུ་དེ་སིམ་རྫགོས་ཞུ་ཁུར་མ་འགྱུར་བར་རླངས་བསྲསོ་

གཏངོ་དགསོ། ༼ཞུ་ཁུ་ཚ་པ་ོདེའི་ནང་ཤེལ་དབྱུག་ཕྲ་མ་ོཞིག་དུས་ནས་དུས་སུ་བཅུག་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན། དུས་

ཚོད་ཕྲན་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཞུན་དཀག་གི་རྡགོ་བུ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཤེལ་དབྱུག་སྟེང་མཐངོ་ཐུབ། དེ་ནི་ཞུ་ཁུ་དེ་སིམ་

རྫོགས་ཞུ་ཁུར་གྱུར་བའི་རྟགས་ཡིན།༽

 ཞུ་ཁུ་དེ་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུར་གྱུར་རྗེས་དལ་བུར་གྲང་བསང་བཏང་ན། སྤུས་གཙང་གི་བཞུ་རྒྱུ་དེ་རིམ་

བཞིན་བདར་ཆགས་སུ་འགྱུར་ཐུབ། དེ་ནས་སླར་ཡང་བཙག་སྦྱང་ཞིག་བྱས་ན་སྤུས་གཙང་གི་བདར་ཆགས་དེ་དབྱེ་

གསེས་བྱེད་ཐུབ། ཚོད་ལྟའི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༨ སྤེལ་ནས་ཞུན་དཀག་གསེ་སྦྱང་དེ་ཇི་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མིན་ལྟོས། 

བྱེད་སྒོ།   ༢་༨། 

 ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་ (CuSO
4
) དང་འདམ་ས་བསྲེས་

མ་ 10g གྱི་ཞུ་ཁུ་ཞིག་བཟོས་ནས་བཙག་སྦྱང་གྱིས། དེ་རྗེས་ཞུ་

ཁུ་དེ་རླངས་བསྲོས་བཏང་ནས་གཤེར་ཁུ་རྣམས་རླངས་འགྱུར་

ཐུབ་པ་གྱིས། མཐར་ཞུ་ཁུ་དེ་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུར་གྱུར་རྗེས་གྲང་

བསང་བཏང་ན། མུ་ཟིའི་སྐྱུར་ཅན་གྱི་ཟངས་རྫས་རྣམས་རིམ་

བཞིན་ཞུན་དཀག་ཏུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ཐུབ། སླར་ཡང་བཙག་

སྦྱང་གི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ནས་ཞུ་ཁུའི་ནང་གི་ཞུན་དཀག་རྣམས་

ལོགས་སུ་དབྱེ་དགོས།

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་དང་

འདམ་སའི་འདྲེས་རྫས།

བཙག་སྦྱང་

བྱེད་བཞིན་པ།
རླངས་བསྲོས་

གཏོང་བཞིན་པ།

༣༽ ལྟེ་ཕྲལ་གསེད་སྦྱང༌། (By centrifugation)

 

 ས་རྡུལ་ཕྲ་མསོ་ཉགོ་པརོ་བྱས་པའི་གཤེར་ཁུའི་རིགས་ལ་འཚག་ཤགོ་བེད་སྤྱད་ནས་བཙག་སྦྱང་བྱེད་པ་ནི་

རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བྱེད་སྲོལ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཉགོ་ཁུ་ཕོན་ཆེན་

རིགས་བཙག་སྦྱང་བྱེད་སྟབས་བདེ་པ་ོཞིག་མིན།  དེས་ན། མྱུར་སྟབས་ཀྱིས་

གཙང་སེལ་བྱེད་དགསོ་པའི་ཉགོ་ཁུ་ཕནོ་ཆེན་རིགས་ལ་ལྟེ་བྱལོ་གསེ་སྦྱང་

གི་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་དགོས།  ལྟེ་བྱོལ་གསེ་སྦྱང་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྟེ་ལྡོག་ནུས་

པའི་ (centrifugal force) ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྟོས་པའི་གསེད་སྦྱང་བྱེད་སྲོལ་

ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང། ཉགོ་ཁུའི་དངོས་རྫས་དེ་ལྟེ་ཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ (centri-

fuge) ནང་དུ་བླུགས་ནས། མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོས་སྐོར་བ་བྱས་

ཚེ། རྡུལ་སྙིགས་རྣམས་འཁོར་མདའ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ལྟེ་ལྡོག་ཤུ གས།

ལྟེ་འདུས་ཤུ གས།

འཁོར་མདའ།

ལྟེ་ལྡོག་ཤུ གས།

ལྟེ་ལྡོག་ཤུ གས་བྱུང་རིས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དེའི་དབང་གིས། རྡུལ་སྙིགས་རྣམས་ཕྱགོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གཤེར་ཁུ་བྱིངས་ལས་ལགོས་སུ་དབྱེ་ཐུབ་པ་ཡིན། 

ལྟེ་ལྡོག་ཤུ གས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོག་ཁུ་གསེད་སྦྱང་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ལ་ལྟེ་བྱོལ་གསེད་སྦྱང་

ཞེས་ཟེར། ཡང་ན། དབུས་སམ་ལྟེ་བ་ནས་གྱེས་ཏེ་ཕྱིར་བྱལོ་ཐབས་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས་དབྱེ་གསེད་བྱུང་བས་ཡིན། 

 ལྟེ་བྱོལ་གསེད་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདིའི་ནང། རྡུལ་ཕྱེ་དང་གཤེར་ཁུ་བསྲེས་མ་དེ་ཚོད་སྦུག་ (test tube) 

ཅིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས། ཚོད་སྦུག་དེ་ལྟེ་ཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ (centrifuge) ནང་དུ་བླུགས་ནས། མགྱོགས་ཚད་

ཧ་ཅང་མཐོ་པོས་སྐོར་བ་བསྐོར་དགོས། དུས་ཚོད་གང་འཚམ་སོང་རྗེས།  རྡུལ་ཕྱེ་ཅུང་ལྕི་བ་རྣམས་ཚོད་སྦུག་གི་

གཏིང་དུ་བྱིངས་ནས། རྙགོ་མ་བྲལ་བའི་དྭངས་གཙང་གི་གཤེར་ཁུ་དེ་ལགོས་སུ་དབྱེ་ཐུབ། དེ་ནི། ལྟེ་ལྡགོ་ནུས་པའི་

བྱེད་རྐྱེན་འགོ་རྡུལ་ཕྱེ་རྣམས་འཁོར་མདས་འཛིན་པའི་ལྟེ་འདུས་ནུས་པ་ (centripetal force) ལས་བྱོལ་ཐབས་

བྱེད་པས་ཡིན། ལྟེ་འཁརོ་གསེ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི། འ་ོམ་ལས་འ་ོསྤྲི་ལགོས་སུ་དབྱེ་བའི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་བྱེད་

ཐབས་གཙོ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༩ སྤེལ་ནས། འ་ོམ་ལས་འ་ོསྤྲི་ལོགས་སུ་དབྱེ་ཐུབ་པ་གྱིས།

༤༽ མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང།(By chromatography)

 

 མདངས་རིག་གསེ་སྦྱང་ཞེས་པ་ནི། འབོར་ཚད་ཉུང་བའི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་བཞུས་པའི་སྲ་རྫས་རིགས་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང། མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་

འདི་ནི་སྲ་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིབཞུ་ནུས་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ནས། གསོག་འབྱར་(adsorption)གྱིས་རྐྱང་

འདེམ་བྱེད་པའི་རྩ་འཛིན་གཞི་རུ་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

མཆིས་ཀྱང། ཆེས་སྟབས་བདེ་ཤོས་ནི་མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་གི་ཤོག་བུ་བེད་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ཐབས་དེ་ཡིན།  

འཚག་ཤོག་གིས་ཀྱང་མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་གི་ཤོག་བུའི་གོ་ཆོད་ཐུབ། 

 ཚོན་མདགོ་མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོམཉམ་བསྲེས་བྱས་པ་ལས་ཚོན་མདགོ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཁག་ས་ོསརོ་དབྱེ་

འབྱེད་བྱེད་པའི་ཚོད་ལྟ་འདི་ནི་མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་གི་ཚོད་ལྟ་སྟབས་བདེ་ཤསོ་དེ་ཡིན། དེས་ན། བྱེད་སྒོ་ ༢་

༡༠ དེ་སྤེལ་ནས་སྣག་ཚ་ནག་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚོས་མདོག་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཙམ་བསྲེས་ཡོད་མིན་ལྟོས།

མདངས་རིག་གསེད་སྦྱང་འདི་ནི་རྫས་རིགས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། བཞུ་ཐིམ་བྱས་པའི་རྫས་

འབོར་ཉུང་ངུ་དེ་འདྲ་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཆེད་སྤྱོད།

བྱེད་སྒོ།    ༢་༩། 

 ཚོད་སྦུག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་དུ་འ་ོསྤྲི་ལྡན་པའི་འ་ོམ་ཕྱེད་ཙམ་རེ་བླུགས། ཚོད་སྦུག་

དེ་དག་ལྟེ་ཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ནང་དུ་བཅུག་ནས། ལྟེ་ཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གླགོ་སྒ་ོབཀར་ཏེ་དུས་

ཡུན་སྐར་མ་གཉིས་ཙམ་རིང་ཞོག  དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་འཕྲུལ་འཁརོ་ཨ་མས་མགྱགོས་ཚད་

ཧ་ཅང་མཐ་ོབའི་ཐགོ་འཁརོ་སྐྱདོ་བྱེད་པ་ཡིན། དེའི་དབང་གིས་འ་ོསྤྲི་དང་འ་ོམ་གཉིས་ས་ོསརོ་

ཕྱེ་ནས། འ་ོསྤྲི་འ་ོམའི་ཁ་རུ་གཡེང་བ་ཡིན།

གལ་ཏེ་ལྟེ་འཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་འ་ོམ་ལས་

སྣོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་འ་ོམ་དང་འ་ོསྤྲི་དབྱེ་བའི་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་གྱིས།

ལྟེ་ཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནང་དབྱིབས། 

འཁོར་སྐྱོད།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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མདངས་རིམ་སྦྱང་རིས་སྤྱོད་ཡུལ་གལ་ཆེན་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཚོན་ལྡན་རྫས་རིགས་དབྱེ་གསེས་ཆེད་སྤྱོད་པ། དཔེར་ན། ཚོས་  ? (dyes) དང་ཚོས་རྨེན།(pigment)

ཁྲིམས་དཔྱད་ཚན་རིག་  ? (forensic Science) གིས་ཉེས་དོན་བརྩད་ཕྱིར་སྤྱོད། 

རྫས་སྦྱོར་གྱི་གྲུབ་རྫས་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཆེད་དུ་སྤྱོད། ?

༥༽ དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར།(evaporation)

 དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི་གཤེར་ཁུ་ཞིག་གི་འཁལོ་ཚད་ལས་དམའ་བའི་དྲདོ་ཚད་ཐགོ་རླངས་

འགྱུར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་འདི་ནི། གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་བཞུས་པའི་སྲ་གཟུགས་ཤིག་དབྱེ་

གསེས་བྱེད་ཕྱིར་སྤྱདོ། དེ་ཡང། འདི་ལྟའི་དབྱེ་གསེས་བྱེད་ཐབས་ནི་སྲ་གཟུགས་ལས་གཤེར་གཟུགས་རླངས་འགྱུར་

མྱུར་བ་བྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་གཞི་རུ་འཛིན་པའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། 

 

 དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས། མཚོ་ཆུ་ལས་རྒྱུན་ཚྭ་ལེན་ཐུབ། དེ་ཡང། རྒྱ་མཚོའི་

ཆུ་ནི་ཚྭ་ཡི་བཞུ་ཁུ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཉི་འདོ་ཀྱི་དྲོད་ནུས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་རྣམས་རླངས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། རྒྱུན་

ཚྭ་རྡོག་བུ་རྣམས་སྲ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ་ ༢་༡༡ སྤེལ་ནས། སྣག་ཚ་ནག་པོའ་ིནང་གི་ཚོས་སྣ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།    ༢་༡༠། 

 འཚག་ཤགོ་ནར་མ་ོཞིག་གི་སྣེ་ནས་བར་ཐག་ 3cm གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཞ་སྨྱུག་གིས་ཐིག་རྒྱབོས། ཐིག་ཕྲེང་དེའི་དཀྱིལ་དེར་སྣག་ཚ་

ནག་པོ་ཐིགས་པ་གཅིག་གཏིགས། སྣག་ཚའི་ཐིགས་པ་དེ་སྐམ་རྗེས། ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བཀང་བའི་ཤེལ་བུམ་ཞིག་ནང་དཔྱངས་ནས་འཚག་ཤོག་

གི་སྣེ་འཛར་དེ་ཆུའི་ནང་ནུབ་ཏུ་ཆུག  འནོ་ཀྱང། ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སྣག་ཚའི་ཐིགས་པ་བཏིག་པའི་ཐིག་དེའི་ཐོག་ཆུ་མ་

སླེབས་པ་བྱེད་དགསོ། ད་གཟདོ་ཁྱདོ་ཀྱིས་ཡིད་འཇགོ་གིས་རྟགོ་ཞིབ་བྱས་ན། འཚག་ཤགོ་གིས་ཆུ་འཇིབ་ནས་འཚག་ཤགོ་ནང་ཆུ་དལ་བུར་

རྒྱུ་བ་མཐངོ་ཐུབ་ངེས། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སྣག་ཚའི་ཚོས་གཞི་ཡང་བཞུ་ནས་ཆུ་དང་ལྷན་དུ་འཚག་ཤགོ་ནང་རྒྱུ་བ་མཐངོ་ཐུབ། འཚག་ཤགོ་

གི་རྩེ་མརོ་ཆུ་མ་སླེབས་ཙམ་ལ་ཤེལ་བུམ་ནས་འཚག་ཤགོ་དེ་བཏནོ་ཏེ། འཚག་ཤགོ་སྟེང་ཚོན་མདགོ་མི་འདྲ་བའི་རིས་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་ཡདོ་

མེད་ལྟོས། 

འཚག་ཤོག

སྣག་ཚའི་

ཐིགས་པ།

ཐིག
ཆུ།

ཤེལ་བུམ།

འཚག་

ཤོག་གིས་

ཆུ་འཇིབ་

ལྷན་དུ་

ཚོས་བཞུ་

བའི་རྣམ་

པ།

སྣག་ཚ་ནག་

པོ་ལས་ཚོས་

སྣ་མི་འདྲ་

བ་ཁག་དབྱེ་

གསེད་བྱས་

རིས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༦༽ རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང།(By distillation)

 རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང་ཞེས་པ་ནི། གཤེར་ཁུ་རླངས་འགྱུར་བྱས་ནས་སྙིགས་མ་སེལ་བའི་བྱེད་ཐབས་

ཤིག་ཡིན། བྱེད་ཐབས་འདིའི་ནང་དུ་གཤེར་ཁུ་ཚ་པོ་བཟོས་ནས་རླངས་འགྱུར་བྱས་རྗེས་སླར་ཡང་གྲང་མོ་བཟོས་

ཏེ་གཤེར་འབེབས་བྱེད་པ་ཡིན། ཐབས་ལམ་འདི་ནི་གོང་གི་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་དང་ཕྱོགས་

མཚུངས་ནའང་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་ནང་དུ་རླངས་འགྱུར་བྱས་པའི་གཤེར་ཁུ་དེ་སླར་གཤེར་འགྱུར་བྱེད་མི་

ཐུབ་པར་ཡལ་འགྲོ་བ་ཡིན། འནོ་ཀྱང། རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང་ནང་དུ་རླངས་འགྱུར་བྱས་པའི་གཤེར་ཁུ་དེ་

ཡལ་མི་འགྲོ་བ་མ་ཟད། མཁོ་མེད་ཀྱི་སྙིགས་མ་བསྐྱུར་ཏེ་རང་འཇགས་གཤེར་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ།

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༢་༡༡། 

 སྲེག་ཕོར་ཞིག་ནང་ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བཀང་རྗེས། རྐང་གསུམ་སྟེགས་བུའི་ཐོག་ཏུ་སྐྱོན། 

སྡེར་མ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྣག་ཚ་ནག་པོ་ཕྲན་ཙམ་བཏིག་ནས་སྲེག་ཕོར་དེའི་ཁ་རུ་ཞོག དེའི་

འགོ་ཏུ་འབར་ཞུན་ཞིག་ལ་མེ་ཁ་སྒྲནོ་ནས། སྲེག་ཕརོ་ནང་གི་ཆུའི་དྲདོ་ཚད་ཇེ་མཐརོ་གཏངོ་

དགསོ། འདི་ནི་སྲེག་ཕརོ་ནང་གི་ཆུའི་རླངས་པས་སྣག་ཚའི་དྲདོ་ཚད་མཐ་ོརུ་བཏང་ནས་དྲདོ་

བསིལ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་དགསོ་པས་ཡིན། དནོ་དངསོ་ཐགོ་སྣག་ཚའི་འཁལོ་ཚད་ལས་དམའ་

བའི་དྲདོ་ཚད་ཐགོ་སྣག་ཚ་དེ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། ཁྱདོ་ཀྱིས་ཞིབ་བལྟ་བྱས་ན། སྣག་

ཚ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་པའི་རླངས་པ་མཐོང་ཐུབ།སྣག་ཚའི་བཞའ་རླན་ཚང་མ་རླངས་

འགྱུར་བྱས་ནས་སྐམ་པོར་གྱུར་མཚམས་སུ། འབར་ཞུན་གྱི་མེ་བསད་ནས་སྡེར་མའི་ནང་གི་

སྣག་ཚ་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་གྱིས། 

རླངས་པ།

སྣག་ཚ།

སྡེར་མ།

སྲེག་ཕོར།

ཆུ།

རྐང་གསུམ་

སྟེགས་བུ།

འབར་ཞུན།

བྱེད་སྒོ།    ༢་༡༢

  ཚྭ་ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བླུགས་པའི་ཤེལ་བུམ་ཞིག་གི་ཁ་

འདིག་ནང་ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཤིག་བཅུག་ནས། གཡས་ཀྱི་

རི་མ་ོཇི་བཞིན་ཡ་ོཆས་རྣམས་ག་ོསྒྲིག་གྱིས། དེ་རྗེས་འབར་

ཞུན་ལ་མེ་བསྒྲོན་ནས། ཚྭ་ཆུ་དེ་ཚ་པོ་བཟོས། ཚ་འཇལ་ཡོ་

ཆས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་སྟོན་རིམ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ནས། ཚ་ཚད་

ལམ་སེང་འཕར་དུ་མི་འཇུག་པར་རིམ་བཞིན་ཇེ་མཐོར་

གཏོང་དགོས། ཚྭ་ཆུ་འཁོལ་ནས་རླངས་འགྱུར་བྱས་རིམ་

བཞིན། གཤེར་འབེབས་སྦུག་ཕྲན་ནང་འཛུལ་ཏེ། གཤེར་

ཁུའི་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་ཐུབ། 

ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས།

ཤེལ་བུམ།

ཆུ་འདོན་ཁུང།

ཆུ་གཏོང་ཁུང།

རྐང་གསུམ་སྟེགས་བུ།

གདང་སྟེགས།

ཚྭ་ཆུ་བསྲེས་མ།

འབར་ཞུན།

ཆུ།



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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༣  གཤེར་ཁུ་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐབས།

སྤྱིར་བཏང་གཤེར་ཁུ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མའི་འདྲེས་རྫས་ཀྱི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་ (compositon) སོ་སོར་དབྱེ་

གསེད་བྱེད་པ་ལ། གཤམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག་སྤྱོད་དགོས།

ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང། � (Fractional distillation)

དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ། � (separating funnel)

 གཤེར་ཁུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་ཕན་ཚུན་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ཚེ། ངོ་བོ་མི་འདྲ་

བའི་འདྲེས་རྫས་རིགས་གཉིས་གྲུབ་ཐུབ། དེ་ཡང། དང་པོ། བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་ཕན་ཚུན་གྱི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་

ནས། བང་རིམ་དབྱེ་མཚམས་མེད་པར་གཞི་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་རིམ་མེད་ (miscible) གཤེར་ཁུ་དང། གཉིས་

པ། བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་ཕན་ཚུན་གྱི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་མི་ཐུབ་པར་བང་རིམ་དབྱེ་ཁ་གསལ་བའི་རིམ་ལྡན་ (im-

miscible) གཤེར་ཁུ་ཡིན། ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང་བེད་སྤྱད་ནས་རིམ་འདྲེས་གཤེར་ཁུ་བསྲེས་མའི་

བསྲེ་སྦྱརོ་རྒྱུ་ཆ་ས་ོསརོ་དབྱེ་བ་དང། དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ་བེད་སྤྱད་ནས་རིམ་གསལ་གཤེར་ཁུ་བསྲེས་མའི་བསྲེ་

སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་ཐུབ། 

༡༽ ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང།(Fractional Distillation)

 

 ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེ་སྦྱང་ཞེས་པ་འདི་ནི། རིམ་འདྲེས་གཤེར་ཁུའི་བསྲེ་སྦྱརོ་རྒྱུ་ཆ་ས་ོསརོ་དབྱེ་

བའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ཐབས་ཚུལ་འདིའི་ནང་དུ་ཆ་འབྱེད་གཞུང་སྦུག་བེད་སྤྱད་ནས་འཁོལ་ཚད་མི་འདྲ་

བའི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ཡིན། ཆ་འབྱེད་གཞུང་སྦུག་ཅེས་པ་ནི་ཚ་ཚད་མཐོ་དམན་རིམ་པར་

དབྱེ་བའི་སྦུག་མདངོ་ཞིག་ཡིན། སྦུག་མདངོ་དེའི་གཏིང་དུ་ཚ་ཚད་མཐ་ོཤསོ་དང། ཁ་རུ་ཚ་ཚད་དམའ་ཤསོ་ཡདོ། 

སྟབས་བདེའི་ཆ་འབྱེད་གཞུང་སྦུག་ཅིག་ཡིན་ཚེ། ཤེལ་རིལ་བླུགས་པའི་ཤེལ་གྱི་སྦུག་མདོང་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཆོག

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒ་ོ ༢་༡༣ དེ་སྤེལ་ནས་ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས།

ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེད་སྦྱང་གི་བེད་སྤྱོད།

རིམ་འདྲེས་གཤེར་ཁུ་བསྲེས་མའི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཆེད་སྤྱོད། B

གཏེར་སྣུམ་ལས་ས་སྣུམ་དང་རྡོ་སྣུམ་ལ་སོགས་པའི་སྣུམ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཁག་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཆེད་སྤྱོད། B

རླུང་ཁམས་ལས་རླུང་རིགས་ཁག་སོ་སོར་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཆེད་སྤྱོད། B



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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བྱེད་སྒོ།   ༢་༡༣ 

 ཐགོ་མར་ཨ་རག་དང་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་འཁལོ་ཚད་དབར་ལ་ཁྱད་

པར་ཡོད་མེད་དང། སོ་སོའ་ིའཁོལ་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་འཚོལ། དེ་

ནས་མང་ཉུང་ཆ་ཚད་ངེས་པའི་ཨ་རག་དང་ཆུ་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་

ནས་ཤེལ་བུམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས། གཡས་ཀྱི་རི་མོ་ཇི་བཞིན་ཡོ་

ཆས་རྣམས་ག་ོསྒྲིག་གྱིས། ཨ་རག་དང་ཆུ་གཉིས་ནི་རིམ་འདྲེས་གཤེར་ཁུ་

ཡིན་རྐྱེན། ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་རིམ་འདྲེས་གཤེར་ཁུའི་

འདྲེས་རྫས་ཤིག་གྲུབ་པ་ཡིན། འབར་ཞུན་ལ་མེ་བསྒྲོན་ནས། ཆ་འབྱེད་

གཞུང་སྦུག་གི་ཁ་འདིག་དབར་བཅུག་པའི་ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་དྲོད་

ཚད་སྟནོ་རིམ་ལ་ཡིད་འཇགོ་གཟབ་ནན་གྱིས། དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་མང་དུ་

ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་སྟོན་རིམ་ཇེ་མཐོར་

འགྲོ་བ་ཡིན་པས། ཨ་རག་དང་ཆུ་གཉིས་འཁོལ་བའི་དྲོད་ཚད་རིམ་

པ་བཞིན་སླེབས་ངེས་ཡིན། ཨ་རག་དང་ཆུ་གཉིས་སོ་སོའ་ིའཁོལ་ཚད་

སླེབས་སྐབས། གཤེར་འབེབས་སྦུག་ཕྲན་འགོ་ཏུ་འཚག་རྐྱན་མི་འདྲ་

བ་རེ་ཞོག  ཤེལ་བུམ་ནང་གི་འདྲེས་རྫས་སྐམ་ཐག་ཆོད་རྗེས། འཚག་

རྐྱན་ནང་རླངས་འབེབས་བྱས་ནས་དབྱེ་གསེས་བྱས་པའི་ཆུ་དང་ཨ་རག་

གཉིས་ཀྱི་ཐོག་མའི་མང་ཉུང་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མིན་ལྟོས།

ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས།

ཆ་འབྱེད་གཞུང་སྦུག

ཤེལ་རིལ།

ཆུ་འདོན་ཁུང།

གཤེར་འབེབས་

སྦུག་ཕྲན།

ཆུ་ལྡུད་ཁུང།

འཚག་རྐྱན།

རྐང་གསུམ་སྟེགས་བུ།

ཨ་རག་དང་ཆུ་

བསྲེས་མ།

འབར་ཞུན།

ཤེལ་བུམ།

ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་རླུང་ཁམས་ལས་རླུང་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་

སོ་སོར་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

 རླུང་ཁམས་ནི་རླུང་གཟུགས་འདྲ་མིན་འདུས་པའི་

སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་

རླུང་གཟུགས་རྣམས་བང་རིམ་དབྱེ་ཁ་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་ནས་ཡདོ། རྒྱུན་གཏན་ཆ་འབྱེད་རླངས་འབེབས་གསེད་

སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་ང་ོབ་ོམི་འདྲ་བའི་རླུང་གཟུགས་

རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ཡིན། གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་དེ་ནི་ངོ་བོ་

མི་འདྲ་བའི་རླུང་གཟུགས་རྣམས་ས་ོསརོ་དབྱེ་བའི་ག་ོརིམ་དེ་

ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རླུང་ཁམས་ལས་འཚོ་རླུང་དབྱེ་གསེས་

བྱེད་དགོས་ཚེ། རྒྱུན་གཏན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཉུང་འཕྲི་བྱས་ནས། 

རླུང་ཁམས་གྲང་མོ་བཟོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གནོན་ཚད་

སྤར་ནས་གནོན་བཙིར་བྱེད་དགོས། མཐའ་མ་གཤེར་འགྱུར་

བྱས་པའི་རླུང་གཟུགས་དེ་ཆ་འབྱེད་གཞུང་སྦུག་ནང་བླུགས་

ནས་དལ་བུར་ཚ་པོ་བཟོས་ཚེ། དྲོད་ཚད་རིམ་པ་འདྲ་མིན་

ཐོག་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིའཁོལ་ཚད་མི་

འདྲ་བར་ལྟོས་ནས་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ། 

རླུང།

གཤེར་ཁུ།

དྲདོ་ཚད་ཉུང་འཕྲི་དང་གནནོ་ཚད་སྣནོ་སྤར་

བྱས་ནས་གནོན་བཙིར་གྱིས། 

ཆ་འབྱེད་གཞུང་སྦུག་ནང་དུ་དྲདོ་རིམ་བཞིན་

སྤྲད་ནས་ཚ་པོ་བཟོས།

དྲོད་ཚད་འདྲ་མིན་ཐོག་རླུང་གཟུགས་རེ་རེ་

བཞིན་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་ངེས། 

འཚོ་རླུང། གཉུག་རླུང། ཟེ་རླུང།

འཁོལ་ཚད། (oC) -183 -186 -196

རླུང་ཁམས་ཀྱི་བབརྒྱ་

ཆ།

20.9 0.9 78.1



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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༢༽ དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ།(separating funel)

 

 རིམ་གསལ་གཤེར་ཁུའམ། ཡང་ན། ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་མི་ཐུབ་པར་བང་རིམ་དབྱེ་མཚམས་གསལ་

བའི་གཤེར་ཁུ་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་དབྱེ་གསེས་བྱེད་དགསོ་ཚེ། དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ་བེད་སྤྱདོ་དགསོ་པ་ཡིན། 

དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ་ཞེས་པ་འདི་ནི་དམིགས་གསལ་གྱི་ལྡུག་མ་ཞིག་ཡིན། ལྡུག་མ་འདི་ནི་རིམ་གསལ་གཤེར་ཁུ་

གཉིས་ཀྱི་སྟུག་ཚད་མི་འདྲ་བར་ལྟསོ་ནས་དེ་གཉིས་ས་ོསརོ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ང་ོབ་ོལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། ལྡུག་མ་

དེའི་ལྡུད་ཁ་ན་འགོག་བྱེད་མདེའུ་མིག་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་གཤེར་ཁུ་གཏོང་འགོག་གི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒ་ོདེ་སྤེལ་ནས་དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མའི་བྱེད་ཐབས་དེས་རིམ་གསལ་གཤེར་ཁུ་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་་

དེ་དབྱེ་གསེས་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལྟོས།

རླུང་ཚ་པོ།
ཆུ་འདོན་ཁུང།

གནོན་བཙིར་བྱས་པའི་རླུང་གྲང་མོ།

དབྱེ་གསེས་བྱེད་གནས།

གཤེར་འགྱུར་བྱས་པའི་རླུང། ཟེ་རླུང་འདྲེན་ཁུང།

གཉུག་རླུང་འདྲེན་ཁུང།
གཤེར་བྱས་པའི་འཚོར་རླུང།

འཚོ་རླུང་འདྲེན་ཁུང།
ཆུ་འཁྱགས་

ལྡུད་ཁུང།

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་

གྱི་འཁྱགས་སྐམས་ཕྱིར་

འདོན་ཁུང།

རླུང་གནོན་

བཙིར་བྱེད་

གནས།

རླུང་ལྡུད་ཁུང།

རླུང་ཁམས་ལས་རླུང་གཟུགས་སོ་སོར་དབྱེ་ཚུལ།

བྱེད་སྒོ།    ༢་༡༤། 

 ས་སྣུམ་དང་ཆུ་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ནས། དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་བླུགས། དུས་ཚོད་གང་ཙམ་བཞག་རྗེས་དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མའི་འགོག་བྱེད་

མདེའུ་མིག་དེ་ཕྱེས་ནས། དྭངས་སྙིགས་འབྱེད་པའི་ཆུ་དེ་འཚག་རྐྱན་ནང་ལ་འབབ་

ཏུ་ཆུགས། ས་སྣུམ་གྱི་བང་རིམ་དེ་འགོག་བྱེད་མདེའུ་མིག་གི་ཐག་ཉེར་སླེབས་སྐབས། 

འགོག་བྱེད་མདེའུ་མིག་སྒྲིམ་སྟེ་འཚག་རྐྱན་ནང་དུ་ས་སྣུམ་ཐིགས་སུ་མ་ཆུག

དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ།

ས་སྣུམ།

ཆུ།

འགགོ་བྱེད་མདེའུ་མིག

གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་གི་འཐུང་ཆུ་གཙང་སེལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།  

 རྒྱུན་གཏན་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་གི་འཐུང་ཆུ་ནི་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི་ནས་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་

ཡིན། འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞིའི་ནང་སྙིགས་གསོག་དང། དྭངས་འབྱེད། ལྗིད་སྦྱང། བཙག་སྦྱང། ཚྭ་སྦྱོར་བཅས་ཀྱི་

ལས་སྣོན་བྱས་ནས་འཐུང་ཆུ་གཙང་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཆུ་ཁུངས།
སྙིགས་གསོག་ཆུ་མཛོད། ལྗིད་སྦྱང་ཆུ་མཛོད།

ཆུ།

བྱེ་ཞིབ།

བྱེ་རགས། གསེག་མ།
ཚྭ་སྦྱོར་ཆུ་མཛོད།

བཙག་སྦྱང་ཆུ་མཛོད།

ཁྱིམ།

འཐུང་ཆུ་གཙང་སེལ་གྱི་ལས་སྣོན་བྱེད་རིམ།

དེ་ཡང། ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁརོ་གྱིས་སྙིགས་གསགོ་ཆུ་མཛོད་དུ་ཆུ་འདྲེན་པ་དང། སྙིགས་གསགོ་ཆུ་མཛོད་ནང་

བྱེ་ཞིབ་དང། སྙིགས་རོ་རྣམས་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེ་རྗེས། སྟེང་གི་ཆུ་དྭངས་མ་རྣམས་ལྗིད་སྦྱང་ཆུ་མཛོད་ནང་འདྲེན་

ཆོག  ལྗིད་སྦྱང་ཆུ་མཛོད་ནང་ལྕེ་མྱང་ཚྭ་ (alum) འདེབས་དགོས། ལྕེ་མྱང་ཚྭས་ཉོག་པོར་གནས་པའི་འདམ་སའི་

རྡུལ་དང་འབྱར་འགྲོ་བའི་དབང་གིས། འདམ་སའི་རྡུལ་གྱི་ལྗིད་ཁོག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཆུའི་གཏིང་དུ་བྱིང་བ་དང། 

ཆུའི་ཉོག་མ་དྭངས་བར་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་ཆུ་རྣམས་བཙག་སྦྱང་ཆུ་མཛོད་ནང་འདྲེན་ནས་བཙག་སྦྱང་བྱེད་

དགསོ། བཙག་སྦྱང་ཆུ་མཛོད་ནི། སྟེང་དུ་བྱེ་ཞིབ་དང། བར་དུ་བྱེ་རགས། འགོ་ཏུ་གསེག་མ་བཅས་བང་རིམ་གསུམ་

ལྡན་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཅིག་ཡིན། ཆུ་མཛོད་འདིས་སྙིགས་མ་ལྷག་རོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཙང་སེལ་བྱེད་ཐུབ། དེ་

ནས་ཆུ་ལ་ཚྭ་སྦྱོར་བྱས་ནས་ནད་འབུ་ཕྲ་སྲིན་རྣམས་གཙང་གསོད་བྱས་ཚེ། ད་གཟོད་གཞི་ནས་འཐུང་ཆུ་གཙང་

སེལ་གྱི་ལས་སྣོན་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། 

འདྲེས་རྫས། འདུས་རྫས།

རྩ་རྫས་སམ་འདུས་རྫས་གང་རུང་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ་

ཙམ་ལས་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་མེད། 

རྩ་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ནས་འདུས་

རྫས་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ།

འདྲེས་རྫས་ལ་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་འབོར་ཚད་མ་ངེས། བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་འབོར་ཚད་ངེས་པ་ཡིན།

བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་རང་སོར་

གནས་ཐུབ། 

བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལས་ཐ་

དད་པའི་དངོས་རྫས་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ།

གཟུགས་རགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲེ་སྦྱརོ་རྒྱུ་ཆ་རྣམ་

སོ་སོར་དབྱེ་ཐུབ།

རྫས་སྦྱོར་དང་གློག་རྫས་སྦྱོར་འགྱུར་ཁོ་ནས་བསྲེ་སྦྱོར་

རྒྱུ་ཆ་དབྱེ་གསེས་བྱེད་ཐུབ། 



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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དྲི་བ་།ྣ

རིམ་འདྲེས་གཤེར་ཁུ་ས་སྣུམ་དང་རྡོ་སྣུམ་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་རྫས་ཇི་ལྟར་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ་བམ།1. 

གཤམ་གྱི་འདྲེས་རྫས་དེ་ཚོའི་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐབས་བྲིས།2. 

འ་ོམ་ནས་མར། Ö

རྒྱ་མཚོ་ལས་ཚྭ། Ö

ཚྭ་ནས་ག་བུར། Ö

ཞུན་དཀག་གསེ་སྦྱང་གིས་འདྲེས་རྫས་གང་ཞིག་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཐུབ་བམ།3. 

དངོས་རྫས།

༼སྲ་གཟུགས། གཤེར་གཟུགས། རླུང་གཟུགས།༽

འདྲེས་རྫས།སྤུས་གཙང་གི་དངསོ་རྫས།

རྩ་རྫས། འདུས་རྫས། སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས། མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས།

ཁྱད་ཆོས་མི་གཅིག་

པའི ་དངོས་རྫས་མི ་

འདྲ་བར་བགོ་མི་ཐུབ། 

དཔེར་ན། ཟངས། 

འཚོ་རླུང། ལྕགས། 

ཡང་རླུང། དངུལ་ཆུ་

ལྟ་བུའ།ོ 

བསྲེ ་སྦྱོ ར ་རྒྱུ ་ཆའི ་

འབོར་ངེས་པ་ཡིན། 

གློག་རྫས་སྦྱོར་འགྱུར་

གྱིས ་རྒྱུ ་ཆ ་སོ ་སོར ་

དབྱེ་ཐུབ། དཔེར་ན། 

ཆུ། སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན་ལྟ་བུའ།ོ

གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་

གྲམ་སྟེ་ངོ་བོ་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པ་ཡིན།

དཔེར་ན། ཆུ་དང་བྱེ་

མ་ཀ་ར།  ཚྭ་དང་ཆུའི་

ཞུ་ཁུ་ལྟ་བུའ།ོ

གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་

གྲམ་མ་ཐུབ་པར་བསྲེ་

སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་ངོ་བོ་སོ་

སོར་སྣང་བ་ཡིན། 

དཔེར་ན། བྱེ་མ་དང་

ཕྱུ་ར། བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་

ཚྭ་ལྟ་བུའ།ོ

དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་དབྱེ་བའི་རིམ་རིས་དང་དཔེར་བརྗོད། 
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སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

སྤུས་གཙང་གི་དངསོ་རྫས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། རྩ་རྫས་དང་འདུས་རྫས་གང་• 

རུང་ཡིན་ཆགོ  རྩ་རྫས་ནི་ཁྱད་ཆསོ་མི་གཅིག་པའི་དངསོ་རྫས་མི་འདྲ་

བའི་ངོ་བོར་བགོ་མི་ཐུབ། འདུས་རྫས་ནི་དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

སམ་དུ་མ་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། རྫས་སྦྱོར་དང་

གློག་རྫས་སྦྱོར་འགྱུར་གྱིས་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་ཐུབ།

འདུས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ནི་འདུས་རྫས་དེ་ཉིད་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་བསྲེ་• 

སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡིན།

འདྲེས་རྫས་ཡིན་ཚེ། བསྡུར་འབོར་མ་ངེས་པའི་དངོས་རྫས་རིགས་གཉིས་སམ་དུ་མ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་• 

པ་ཞིག་ཡིན།

འསོ་འཚམ་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ཚེ། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་ཐུབ།• 

ཞུ་ཁུ་ནི་དངསོ་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པའི་གཉིས་མེད་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན། ཞུ་བྱེད་• 

ནི་ཞུ་ཁུའི་གྲུབ་ཆ་མང་བ་དེ་དང། བཞུ་རྒྱུ་ནི་ཞུ་ཁུའི་གྲུབ་ཆ་ཉུང་བ་དེ་ཡིན།

ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་ནི་ཞུ་བྱེད་ཀྱི་བོངས་ཚད་ཚད་གཞི་རྐྱང་པ་ཞིག་ནང་བཞུ་རྒྱུའི་འབོར་ཇི་ཙམ་ལྡན་• 

མིན་དེ་ཡིན།

མིག་གིས་ཟིན་ཐུབ་པ་གང་ཞིག་ཞུ་བྱེད་ཅིག་ནང་བཞུ་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕྱེ་ཡིས་ཉོག་ཁུ་ཞེས་པའི་• 

གཉིས་སྣང་འདྲེས་རྫས་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན།

ལྡིང་ཁུ་ཞེས་པ་ནི་གཉིས་སྣང་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན། ལྡིང་ཁུའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྱེ་རྣམས་ཆེས་ཕྲ་བས་མིག་• 

གིས་ཟིན་དཀའ་རུང། འདོ་རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་ཐུབ། གང་འཐོར་བར་བྱ་བའི་ཆོས་སམ་དངོས་རྫས་ལ་

འཐོར་ཆོས་དང་གར་འཐོར་བར་བྱ་བའི་གཞི་དེ་ལ་འཐོར་གཞི་ཞེས་བྱ། 



སློབ་ཚན་ག།ཉིས་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་ག།ཞག། ༼༢༽
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༡།  གཤམ་གྱི་འདྲེས་རྫས་དེ་ཚོ་བྱེད་ཐབས་གང་ཞིག་སྤྱད་ནས་དབྱེ་གསེད་བྱེད་དགོས་མིན་ལྟོས།

ཆུ་དང་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ལས་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་དབྱེ་རྒྱུ།i. 

ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་དང་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་འདྲེས་རྫས་ལས་ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་དབྱེ་རྒྱུ།ii. 

འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མའི་སྣུམ་ནང་ལྷུང་པའི་ལྕགས་ཀྱི་དུམ་བུ་ཆུང་ངུ་།iii. 

མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་ནས་བྱུང་བའི་ཚོས་རྨེན་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱུ།iv. 

འ་ོམ་ནས་མར།v. 

ཆུ་ནས་སྣུམ།vi. 

ཇ་ནས་ཇ་ལོ།vii. 

བྱེ་མ་ནས་ལྕགས་གཟེར།viii. 

ཆུ་ཉོག་ནས་འདམ་སའི་ཕྲ་རྡུལ།ix. 

༢།  གཤམ་གྱི་ཚིག་རྣམས་བེད་སྤྱད་དེ་ཇ་བཟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་བྲིས། 2.

 ཞུ་ཁུ། ཞུ་བྱེད། བཞུ་རྒྱུ། བཞུ་བ། ཞུ་ཐུབ་པ། ཞུ་མི་ཐུབ་པ། བཙག་སྦྱང། སྙིགས་རོ།

༣།  སྒྲོལ་མས་དྲོད་ཚད་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཞུ་ནུས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ 

     པའི་གྲངས་ཐོབ་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ལྟར་རྙེད་ཡོད། ཁོ་མོས་ཆུ་ 100g ཞིག་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུར་འགྱུར་ 

     ཕྱིར་དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་གྷ་རམ་ཇི་ཙམ་འདེབས་དགོས་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོད།

བཞུས་པའི་དངོས་རྫས།

དྲོད་ཚད། (K)

283 293 313 333 353

ཞུ་ནུས། 

དུག་སེལ་ཟེ་ཡི་ཅན། (Potassium nitrate) 21 32 62 106 167

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན། (Sodium chloride) 36 36 36 37 37

དུག་སེལ་ཚྭ་ལྡན། (Potassium chloride) 35 35 40 46 54

ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན།(Ammonium chloride) 24 37 41 55 66

གོང་གི་རེའུ་མིག་ལ་བལྟས་ནས་ལན་འདེབས་དགོས།

དྲོད་ཚད་ 313K ཐོག་ཆུ་ 50g ཞིག་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུར་འགྱུར་ཕྱིར་དུག་སེལ་ཟེ་ཡི་ཅན་གྱི་i. 

གདོས་འབོར་ཇི་ཙམ་དགོས་སམ།

སྦྱོང་ཚན་།ྣ
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སྒྲོལ་མས་དྲོད་ཚད་ 353K ཐོག་ཆུ་ 100g ནང་དུག་སེལ་ཚྭ་ལྡན་བཏབ་སྟེ་སིམ་རྫོགས་ཞུ་ii. 

ཁུར་ གྱུར་རྗེས། རྒྱུན་གཏན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཐོག་གྲང་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཞུ་ཁུ་དེ་གྲང་མོ་ཆགས་

སྐབས་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

དྲོད་ཚད་ 293K ཐོག་དངོས་རྫས་སོ་སོའiii. ་ིཞུ་ནུས་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་འཚོལ། དྲོད་ཚད་དེའི་ཐོག 

དངོས་རྫས་གང་ཞིག་ཞུ་ནུས་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག་གམ།

དྲདོ་ཚད་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པ་དེས་དངསོ་རྫས་ཀྱི་ཞུ་ནུས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་བཟསོ་འདུག་གམ།iv. 

༤།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་དེ་དག་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཕྲིས།

སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུ། �

སྤུས་གཙང་དངོས་རྫས། �

ལྡིང་ཁུ། �

ཉ � གོ་ཁུ།

༥།  གཤམ་གྱི་འདྲེས་རྫས་དེ་དག་ཆ་མཉམ་པ་དང་མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་གང་ཡིན་དབྱེ་བ་ཕྱེས།

  བུལ་ཆུ།    རླུང།   ས།     ཚུའུ།     བཙག་པའི་ཇ།

༦།  ཚོན་མདོག་མེད་པའི་གཤེར་ཁུ་ཞིག་ཁྱོད་ལ་སྤྲད་ཚེ། ཁྱོད་ཀྱིས་གཤེར་ཁུ་དེ་ཆུ་གཙང་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་བམ།

༧།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་གང་ཞིག་སྤུས་གཙང་གི་དངོས་རྫས་ཡིན་ནམ།

འཁྱགས་པ། Ö

འ་ོམ། Ö

ལྕགས། Ö

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར། Ö

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན། Ö

དངུལ་ཆུ། Ö

ས་ཕག Ö

ཤིང། Ö

རླུང Ö

༨།  གཤམ་གྱི་འདྲེས་རྫས་ལས་ཞུ་ཁུ་གང་དག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས།

ས། �

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ། �

རླུང། �

སོལ་བ། �

བུལ་ཆུ། �
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༩།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་དེ་དག་ལས་གང་ཞིག་གིས་ཊིན་ཌེལ་ནུས་པ་བསྟན་ཐུབ་བམ།

ཚྭ་ཡི་ཞུ་ཁུ། 3

འ་ོམ། 3

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ། 3

བག་ཕྱེའི་ཞུ་ཁུ། 3

༡༠།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་དེ་དག་རྩ་རྫས་དང། སྡེབ་རྫས། འདྲེས་རྫས་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་གྱིས་

བུལ་རྫས། ?

ས། ?

བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཞུ་ཁུ། ?

དངུལ། ?

དཀར་ཤམ་སོལ་འཚི་ཅན། ?

ཊིན། ?

ཤེལ་རྫས། ?

རྡོ་སོལ། ?

རླུང། ?

འདག་རྫས། ?

ན་རླུང། ?

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན། ?

ཁྲག ?

༡༡།  གཤམ་གྱི་བྱ་ལས་གང་ཞིག་གིས་རྫས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་མཚོན་ནམ།

རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ། Ö

ལྕགས་ལ་བཙའ Ö ་བརྒྱབ་པ།

ལྕགས་ཕྱེ་དང་བྱེ་མ་སྲེ་བ། Ö

ཁ་ལག་བཟོ་བ། Ö

ཟས་འཇུ་བ། Ö

ཆུ་འཁྱགས་པར་འགྱུར་བ། Ö

འབར་བཞིན་པའི་ཡང་ལཱ། Ö



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

54

ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

ལྕགས་རིགས། metal
རྡུང་རུང་ཞིང་བསྣར་འགུགས་བྱེད་ཆོག་ལ། དྲོད་གློག་

བརྒྱུད་འཁྲིད་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་ཤིག

ལྕགས་རིགས་མ་

ཡིན་པ།
non-metal

སྣུན་འགུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྲལ་ཞིང་དྲོད་དང་གློག་

བརྒྱུད་འཁྲིད་མི་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་ཤིག

ཆསོ་མཐུན་ལྕགས་

རིགས།
metalloid

ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པ་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བར་གནས་ཀྱི་རྩ་རྫས།

འདུས་རྫས། compound

བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་ངེས་

པའི་རྩ་རྫས་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་སྡེབ་སྦྱོར་བྱས་

ནས་དངསོ་རྫས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགསར་པ་ཞིག་གྲུབ་པར་བརྗདོ།

སྙོམས་པའི་འདྲེས་

རྫས།

homogeneous mix-

ture

དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་ཕན་

ཚུན་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་འདྲེས་རྫས།

མི་སྙོམས་པའི་

འདྲེས་རྫས།

heterogeneous mix-

ture

དངོས་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རང་

བཞིན་གྱིས་གྲམ་ཏེ་འདྲེས་པའི་ངང་ཚུལ།

ལྡོག་སྣེ་ཅན། polar
ཕན་ཚུན་ལྡོག་པའི་གློག་ཁུར་ཏེ། སྣེ་གཉིས་སུ་གློག་

ཁུར་ཕོ་མོ་གཉིས་ལྡན་པའི་རྡུལ།

གྱེས་རྡུལ། ion

མ་རྡུལ་རྐྱང་པའམ། ཡང་ན། མཉམ་འདུས་མ་རྡུལ་དུ་

མའི་གློག་རྡུལ་བོར་བའམ། ཡང་ན། གློག་རྡུལ་འཕར་

མ་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་གློག་ཁུར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་

རྡུལ། 

ཞུ་བྱེད་ solvent བཞུ་རྒྱུ་ཞུ་བར་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས།

བཞུ་རྒྱུ། solute བཞུ་བྱེད་ཀྱིས་ཞུ་བའི་དངོས་རྫས།
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བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

ཞུ་ཁུ། solution བཞུ་བྱེད་ཀྱིས་བཞུ་རྒྱུ་བཞུས་ཏེ་གྲུབ་པའི་དངོས་རྫས།

ཞུ་ནུས། solubility

དྲོད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་ཞུ་ཁུ་ཞིག་སིམ་

རྫོགས་ཞུ་ཁུར་མ་འགྱུར་བར་དུ་བཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཙམ་བཞུས་

པའི་རྒྱུ་འབོར།

སིམ་རྫོགས་ཞུ་ཁུ། saturated solution
བཞུ་རྒྱུ་སླར་སིམ་ནས་སླར་ཞུ་བའི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་

འཛད་པའི་ཞུ་ཁུ།

སིམ་ལྡན་ཞུ་ཁུ།
unsaturated solu-

tion
བཞུ་རྒྱུ་སླར་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཞུ་ཁུ།

སྲ་རླངས་ཐད་

འགྱུར།
sublimation

སྲ་གཟུགས་ཤིག་ཐད་ཀར་རླངས་འགྱུར་བྱེད་པའམ། 

ཡང་ན། རླངས་གཟུགས་ཤིག་ཐད་ཀར་སྲ་འགྱུར་བྱེད་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

ཞུ་སྦྱང། solvent

ཞུ་ཚད་མི་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་དུ་

མའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་བཞུས་ནས་གཙང་སེལ་བྱེད་

ཐབས་ཤིག

བཙག་སྦྱང། filtration

དངོས་རྫས་མི་འདྲ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་དུ་མའི་འདྲེས་

རྫས་ཀྱི་བསྲེས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་སོ་སོར་བཙག་ཏེ་སྙིགས་མ་

སེལ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག

ལྟེ་བྱོལ། centrifugation
ལྟེ་འཕྲལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཁོར་མདའ་འམ་ལྟེ་བ་ནས་

བྱོལ་ཐབས་བྱེད་པ་སྟེ། ཁ་གྱེས་ཐབས་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

ཞུན་དཀག crystallization
སྲ་གཟུགས་ཤིག་བཞུས་རྗེས་གཙང་སེལ་བྱས་ཏེ་སླར་

སྲ་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག
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མདངས་རིས། chromatography

འཇིབ་འབྱར་བྱེད་ཐུབ་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་བེད་སྤྱད་

དེ་འདྲེས་རྫས་ཤིག་གི་གྲུབ་ཆའི་ཚོན་མདངས་སོ་སོར་

དགར་བའི་རིམ་པ་ཞིག  ཡང་ན། འདྲེས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་

ཆ་ས་ོསརོ་དགར་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག

རླངས་འབེབས། distillation

གཤེར་ཁུ་ཞིག་ཚ་པོ་བཟོས་ཏེ་རླངས་འགྱུར་བྱས་པའི་

རླངས་པ་གྲང་མོ་བཟོས་ཏེ་སླར་གཤེར་འབེབས་བྱེད་

ཚུལ་ཞིག

ཆ་འབྱེད་རླངས་

འབེབས།
fractional distillation

གཤེར་ཁུ་ཞིག་ཚ་པ་ོབཟསོ་རྗེས་ཆ་ཤས་ས་ོསརོ་དབྱེ་ཏེ་

རླངས་པ་གཤེར་འགྱུར་བྱེད་ཚུལ་ཞིག

དབྱེ་འཚག་ལྡུག་མ separating funnel
རིམ་གསལ་གཤེར་ཁུ་དབྱེ་གསེད་བྱེད་ཆེད་དུ་སྤྱོད་

པའི་ལྡུག་མ་ཞིག

ཉགོ་ཁུ། suspension

དངསོ་རྫས་ཤིག་དངསོ་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་གདསོ་ཚད་

ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གཅིག་འགྱུར་གྱིས་གྲམ་ནས་ཉོག་མར་

གནས་པ་ཙམ་ལས་ཞུ་འགྱུར་མི་བྱེད་པའི་འདྲེས་རྫས་

ཤིག

ལྡིང་ཁུ། colloids

མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་སྟེ་འཐོར་ཆོས་ཀྱི་རྡུལ་

ཕྱེ་རྣམས་ཉགོ་དང་ཞུ་ཁུའི་བར་གནས་ཀྱི་ཆེ་ཚད་ལྡན་

པ་ཞིག

འཐོར་ཆོས། 
དངོས་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གང་གཏོར་བར་བྱ་བའི་ཆོས་

སམ་དངོས་རྫས། 

འཐོར་གཞི། འཐོར་ཆོས་གཏོར་སའི་གཞིའམ་ཡུལ། 




