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21སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

སློབ་ཚན་འདི་བསླབས་རྗེས་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

གཅིག  སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

སྐྱུར་དང་བུལ་ངོས་འཛིན་པ་དང། སྐྱུར་དང་བུལ་མཉམ་དུ་ལྕགས་རིགས་ལ་སོགས་དངོས་རྫས་འདྲ་མིན་རྫས་

འགྱུར་བྱས་ཚེ་འགྱུར་བ་ཅི་བྱུང།

གཉིས། སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཐུན་མོང་ཁྱད་ཆོས།

སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཐུན་མོང་ཁྱད་ཆོས་ཅི་དང་ཅི་ལྡན་པ།

གསུམ། སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཆེ་ཆུང།

སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ཇི་ལྟར་འཇལ་བ་དང། གར་སླའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཤ གས་ཚད་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཇི་

བྱས།

བཞི།   ཚྭ་ཡི་སྐོར། 

ཚྭ་ཡི་རིགས་འདྲ་མིན་དང། ཚྭ་ཡི་ཤ གས་ཚད། རྒྱུན་ཚྭའི་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

སྐྱུར། བུལ། ཚྭ། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།22
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 འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་ཟས་སྐྱུར་མོ་ཡིན་ཚེ། སྐྱུར་གྱི་རྫས་གཤིས་ལྡན་པ་དང། ཟས་ཁ་ཏིག་ཡིན་ཚེ། 

བུལ་གྱི་རྫས་གཤིས་ལྡན་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན། གལ་ཏེ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་སྐྱུར་མོའ་ིརིགས་ཟ་ཤ གས་ཆེ་དྲགས་

པའི་དབང་གིས་ཕོ་བར་ཚ་ཟུག་བརྒྱབ་ཚེ། ལིམ་བུའི་ཁུ་བ་དང་གསོབ་ཕྱེ་(baking powder)གཉིས་ལས་གང་སྟེར་ན་བཟང་

བ་ཡོད་དམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་གང་ཞིག་གདམས་ཏེ་ཚ་ཟུག་ཞི་བའི་བཅོས་ཐབས་བེད་སྤྱད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། སྐྱུར་དང་• 

བུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ནུས་མེད་བཟོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཞི་རུ་འཛིན་ཆོག

ང་ཚོས་བྲོ་བར་མ་བལྟས་པར་སྐྱུར་མོ་དང་ཁ་ཏིག་གང་ཡིན་བརྟག་དཔྱད་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དྲན་གསོས་ཀྱི་• 

འདུག་གམ།

 སྐྱུར་གྱི་བྲོ་བ་ནི་སྐྱུར་མོ་དང། རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་སྔོན་པོའ་ིཁ་དོག་དམར་པོར་བསྒྱུར་ཐུབ། འོན་ཀྱང། བུལ་གྱི་

བྲོ་བ་ནི་ཁ་ཏིག་དང། ཚོད་ཤོག་དམར་པོའ་ིཁ་དོག་སྔོན་པོར་བསྒྱུར་ཐུབ། ཚོད་ཤོག་ནི་རང་བྱུང་གི་སྟོན་རྫས་(indicator)

ཤིག་ཡིན། ཚོད་ཤོག་དང་འདྲ་བར་ལྒ་སེར་ཡང་སྟོན་རྫས་སུ་སྤྱོད་ཆོག རྒྱུན་གཏན་ལྒ་སེར་བླུགས་པའི་ཁ་ལག་གི་ཁུ་

བ་གྱོན་གོས་དཀར་པོའ་ིངོས་སུ་འཐོར་བ་དེ་ཆུ་རུ་སྦང་སྟེ། བུལ་གྱི་རྫས་གཤིས་ཅན་གྱི་ཡི་ཙི་བརྒྱབ་ནས་འཁྲུ་སྐབས། 

དེའི་ཁ་དོག་དམར་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད། ཡི་ཙི་བརྒྱབ་པའི་གྱོན་གོས་དེ་ཆུ་བཤལ་ལེགས་པར་བཏང་ཚེ། ལྒ་སེར་གྱི་ཚོན་

མདོག་བསྐྱར་དུ་སེར་པོར་འགྱུར་སྲིད།  དེ་བཞིན། དེང་སྐབས་བཟོས་པའི་བརྡ་སྟོན་ཡོ་ཆས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད། 

 སློབ་ཚན་འདི་ཡི་ནང་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་གྱིས་རྫས་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང། སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

གྱི་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་
བ།

༡། ཚོད་སྦུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བུལ་གྱི་

ཞུ་ཁུ་དང། སྐྱུར་གྱི་ཞུ་ཁུ། དེ་བཞིན་

ཆུ་གཙང་མ་བཅས་སོ་སོར་བླུགས་

རྗེས། ཚོད་ཤོག་དམར་པོ་གཅིག་

གིས་དེ་དག་མ་ནོར་བར་ངོས་འཛིན་

ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་ཚེ། ཇི་ལྟར་བྱས་

ཏེ་དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱེད་

ཐུབ་བམ།

	 རྡོ ་ དྲེ ག ་ ཞུ ་ཁུ ་

ནི་གྲོག་ཤིང་ལས་བྱུང་ཞིང།	

རྒྱུན་དུ་སྟོན་རྫས་སུ་སྤྱོད་པའི་

མདོག་མུ་མེན་ཅན་ཞིག་ཡིན།	

གྲགོ་ཤིང་ནི་ཤ་བལ་རྩི་ཤིང་གི་

རིགས་ཤིག་ཡིན།	 རྡོ་དྲེག་ཞུ་

ཁུའི་ནང་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་མ་

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

      ཤེས་

           སམ།

འདྲེས་ཚེ།	 རྡོ་དྲེག་ཞུ་ཁུའི་མདོག་མུ་མེན་རེད།	 རྡོ་དྲེག་ཞུ་ཁུ་དང་འདྲ་བའི་

རང་བྱུང་གི་སྟོན་རྫས་མང་པོ་ཡོད།	དཔེར་ན།	ལྒ་སེར་དང་ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་

གྱི་ལོ་མ་ལྟ་བུ།	འདི་ཚོའི་རིགས་ལ་སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་རང་བྱུང་སྟོན་རྫས་ཟེར།
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23སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

༢་༡ སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། Properties of Acid and Base

༢་༡་༡ ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་སྐྱུར་དང་བུལ། Acid and Base in Lab

བྱེད་སྒོ།			༢་༡།	

	 ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་ཡང་ཚའི་སྐྱུར་(HCl)དང།	 མུ་འཚིའི་སྐྱུར།(H2SO4)	 ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར།(HNO3)	 མཚུར་སྐྱུར།(CH3COOH)	

བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན།(NaOH)	 དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན།	 [Ca(OH)2]	 དུག་སེལ་ཡང་འཚོ་ཅན།(KaOH)	 དཀར་གཡའ་ཡང་འཚོ་

ཅན།	 [Mg(OH)2]	 ཟེ་ཡི་ཡང་འཚོ་ཅན་(NH4OH)	 བཅས་སོ་སོའ་ིདཔེ་མཚོན་རེ་བླངས་ཏེ་ཤེལ་སྡེར་རེ་རེའི་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས།	 རྡོ་

དྲེག་དམར་པོ་(Red litmus) དང།	རྡོ་དྲེག་སྔོན་པོ།(Blue litmus)	ཧྥེ་ནོལ་ཐཱེ་ལཱེན།(Phenolphthalein)	ཟླ་ཡུམ་ལི་ཁྲིའི་(Methyl or-

ange) མདོག་བཅས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ་སྤྱད་དེ་གོང་གི་ཞུ་ཁུ་སོ་སོར་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས།	 གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་	 ༢་༡	

ནང་དུ་འགེངས་དགོས།	

རེའུ་མིག་ ༢་༡ བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་འགེངས་ཡུལ།

ཞུ་ཁུའི་དཔེ་མཚོན། རྡོ་དྲེག་དམར་པོའ་ིཞུ་ཁུ། རྡོ་དྲེག་སྔོན་པོའ་ིཞུ་ཁུ། ཧྥེན་ཐེན་གྱི་ཞུ་ཁུ། ཟླ་ཡུམ་ལི་ཁྲིའི་ཞུ་ཁུ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༢་༡ ནང་དུ་སྟོན་རྫས་དེ་དག་བེད་སྤྱད་དེ་ཞུ་ཁུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཚེ། 

སྟོན་རྫས་ཀྱི་ཚོན་མདོག་གྱུར་སྟེ་ཞུ་ཁུ་དེ་སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་སྟོན་ཐུབ། དེ་བཞིན་དངོས་རྫས་གཞན་

ཁག་ཅིག་དང་བུལ་སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་འདྲེས་ཚེ། དངོས་རྫས་དེའི་དྲི་འགྱུར་བའང་ཡོད། དྲི་འགྱུར་བའི་སྟོན་རྫས་བེད་སྤྱད་

དེ་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།			༢་༢།	

	 ཞིབ་མོར་གཙབས་པའི་ཙོང་དང་རས་འཛར་ཁ་ཤས་ཤིག་འགྱིག་ཁུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས།	 འགྱིག་ཁུག་གི་ཁ་དམ་པོར་

བསྡམས་ཏེ་འཁྱགས་སྒམ་ནང་དུ་མཚན་གཅིག་བཞག་དགོས།	 	 ཕྱི་ཉིན་རས་འཛར་གཉིས་ཕྱིར་བཏོན་ནས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དྲི་མ་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས།	 ས་ཁྲི་གཙང་མ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་བཀྲམ་སྟེ།	 རས་འཛར་གཅིག་གི་ངོས་སུ་ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་(HCl)དཀྱུས་

མའི་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་དང།	 གཞན་དེའི་ངོས་སུ་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་(NaOH)གྱི་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་བཏིག་དགོས།	 དེ་རྗེས་རས་འཛར་

གཉིས་པོ་ཆུ་བཤལ་ལེགས་པར་བཏང་ནས་དྲི་ལ་འགྱུར་མེད་བརྟག་དགོས།	 དེ་བཞིན་ཝེ་ནི་ལ་སླ་པོའ་ིདྲི་བཅུད་དང།	 ལི་ཤིའི་སྣུམ་བླངས་

ཏེ་དེ་གཉིས་སོ་སོའ་ིདྲི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས།	 ཚོད་སྦུག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་སླ་པོ་དང།	 ཚོད་སྦུག་

གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་སླ་པོ་རེ་བླངས་ནས།	 ཝེ་ནི་ལ་སླ་པོའ་ིདྲི་བཅུད་ཀྱི་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཁུ་

གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་བཏིག་རྗེས།	 ལེགས་པར་དཀྲུགས་སྟེ།	 དེ་གཉིས་སོ་སོའ་ིདྲི་འགྱུར་མིན་བརྟག་དཔྱད་གྱིས།	 དེ་བཞིན་ལི་ཤིའི་སྣུམ་གྱིས་

ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་དང་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་དཀྱུས་མའི་དྲི་ལ་ཁྱད་པར་བཟོ་མིན་བརྟག་དགོས།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།24

24

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༢ ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྟར་བྱས་ན། ཝི་ནི་ལ་དང། ཙོང། ལི་ཤི་གསུམ་ནས་དྲི་འགྱུར་སྟོན་རྫས་སུ་

སྤྱོད་ཆོག་པ་དེ་གང་རེད་འདུག་གམ། 

སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་པར་རྟོགས་ཕྱིར་བྱེད་སྒོ་འདྲ་མིན་སྤེལ་དགོས།

༢་༡་༢ ལྕགས་རིགས་དང་བུལ་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར། Reaction of Acid and Base With Metal

བྱེད་སྒོ།			༢་༣།	

ཐུགས་སྣང། དགེ་རྒན་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་འོག་བྱེད་སྒོ་འདི་སྤེལ་དགོས།	དཔེ་རིས་	༢་༡	ལྟར་མཁོ་ཆས་དེ་དག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ།	ཚོད་སྦུག་ཅིག་

འདྲེན་སྦུག

ཏི་ཚའི་རྡོག་པོ།

མུ་འཚིའི་སྐྱུར།

ཚོད་སྦུག

ཡང་རླུང་བྱུང་བ།
ཡང་ལཱ

ཡང་རླུང་འབར་བ།

ཡང་རླུང་ཁེངས་

པའི་ལྦུ་བ།

ཡི་ཙིའི་ཞུ་ཁུ།

དཔེ་རིས་ ༢་༡ ཏི་ཚ་དང་མུ་འཚིའི་སྐྱུར་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཡང་རླུང་འབྱུང་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཚུལ།

གི་ནང་དུ་མུ་འཚིའི་སྐྱུར་5ml	 དང་

ཏི་ཚའི་རྡོག་པོ་ཁ་ཤས་བླུགས།	 ཤེལ་

གཞོང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡི་ཙིའི་ཞུ་ཁུ་

ཞིག་བཟོས་རྗེས།				 ད པེ ་ རི ས ་

༢་༡	 ནང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་སྒྲིག་དགོས།	 ཏི་ཚ་དང་

མུ་འཚིའི་སྐྱུར་ནས་བྱུང་བའི་རླུང་གཟུགས་དེ་ཡི་

ཙིའི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་བཏང་སྐབས།	ལྦུ་བ་བྱུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།	 གལ་ཏེ་ཡང་ལཱ་ཞིག་ལ་

མེ་སྤར་ཏེ་ལྦུ་བ་དེ་ཚོ་འཁྲིས་སུ་འཁྱེར་ཚེ།	 འགྱུར་

བ་གང་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ།

	 བྱེད་སྒོ་འདི་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་(HCl)

དང།	 ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར།(HNO3)	 མཚེ་རྐྱང་སོལ་

འཚོའི་སྐྱུར་(CH3COOH)བཅས་སོ་སོ་མཉམ་དུ་

ཡང་བསྐྱར་སྤེལ་དགོས།	

 བྱེད་སྒོ་༢་༣ ནང་དུ་ཏི་ཚ་དང་མུ་འཚིའི་སྐྱུར་གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་སྐབས། གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱུན་དུ་སྐྱུར་དང་ལྕགས་རིགས་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། ལྕགས་རིགས་དེས་ཡང་རླུང་ཕྱིར་ཕུད་རྗེས།  ཡང་རླུང་གི་གནས་

ས་བཟུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱུར་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཞན་དང་ལྕགས་རིགས་འདུས་ཏེ་ཚྭ་ཡི་འདུས་རྫས་ཤིག་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་

རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ནི་གཤམ་ལྟར་མཚོན་ཐུབ།

           སྐྱུར། +  ལྕགས་རིགས།  ཚྭ། + ཡང་རླུང།  

གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ནང་གི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་འབྲི་ཐུབ་པ་གྱིས།



25
25

25སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

བྱེད་སྒོ།			༢་༤།	

	 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཏི་ཚའི་རྡོག་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང།	བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་(NaOH)གྱི་ཞུ་ཁུ་	2ml	བླུགས་རྗེས།	ཚོད་

སྦུག་དེ་མེ་རུ་བསྲོས་ཏེ་ཚ་པོ་བཟོས།	དེ་ནས་གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༢་༣	གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟར་བྱེད་སྒོ་འདི་སྤེལ་དགོས།	བྱེད་སྒོ་འདི་དང་བྱེད་སྒོ་༢་

༣	གྱི་གྲུབ་འབྲས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་རྟོགས་པ་གྱིས།	

བྱེད་སྒོ་ ༢་༤ ཡི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

           2NaOH + Zn   Na2ZnO2 + H2  

འདིར་རྫས་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང། འདི་ལྟའི་གྲུབ་རྫས་ནི་ལྕགས་རིགས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་

འབྱུང་མི་ཐུབ། 

༢་༡་༣ ལྕགས་རིགས་སོལ་འཚུམ་ཅན་དང། ལྕགས་རིགས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་

སྐྱུར་དང་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཚུལ།

བྱེད་སྒོ།			༢་༥།	

	 ཚོད་སྦུག་གཉིས་ལ་མིང་ཀ་པ་དང་ཁ་

པ་ཐོགས།	 ཚོད་སྦུག་ཀ་པའི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་སོལ་

འཚུམ་ཅན་(NaCO3)	 0.5g	 དང།	 ཚོད་སྦུག་ཁ་

པའི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་	

(NaHCO3) 0.5g	 བླུགས།	 ཚོད་སྦུག་གཉིས་ཀའི་

ནང་དུ་ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་	 2ml	 རེ་བླུགས་

ཏེ་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་བྱུང་བརྟག་དཔྱད་གྱིས།	 རྫས་

འགྱུར་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་འབྱིན་པའི་རླུང་གཟུགས་

དེ་འདྲེན་སྦུག་བརྒྱུད་དེ་རྡོ་ཞོ་༼དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་

ཅན།༽ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་བཏང་ཚེ།	 གྲུབ་འབྲས་ཅི་བྱུང་

ལ་ཞིབ་འཇུག་གྱིས།	
དཔེ་རིས་༢་༢ དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གཏོང་བ།

འདྲེན་སྦུག

དཀར་ཤམ་ཡང་

འཚོ་ཅན་གྱི་

ཞུ་ཁུ།

ཚོད་སྦུག

ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་

དཀྱུས་མ།
བུལ་རྫས་སོལ་

འཚུམ་ཅན།

སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན།

ཁ་འདིགགདང་སྟེགས།

སྤྱང་ཟེར་ལྡུག་མ།

ཀ

བྱེད་སྒོ་ ༢་༥ ནང་དུ་བྱུང་བའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

ཚོད་སྦུག་ཀ་པ། Na2CO3(s) + 2HCl(aq)  2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།26
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ཚོད་སྦུག་ཁ་པ། NaHCO3(s) + 2HCl(aq)  2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)

རྡོ་ཞོའ་ིཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་འདི་གཉིས་ནས་བྱུང་བའི་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་བཏང་ཚེ། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་

བྱུང་ཐུབ།
Ca(OH)2(aq) + CO2(g)  CaCO3(s) + H2O(l) 

     (རྡོ་ཞོ་ཞུ་ཁུ།)     (བྱིང་འདུས་རྫས་དཀར་པོ།)

རྡོ་ཞོའ་ིཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་མང་པོ་བཏང་ཚེ། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་འབྱུང་སྲིད།

Ca(OH)2(aq) +H2O(l) + CO2(g)  Ca(HCO3)(aq)

           (ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཞུ་ཐུབ།)

 རྡོ་ཞོའ་ིརྡོ་(Lime stone)དང་རྡོ་ཐལ་དཀར་པོ། རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་བཅས་ནི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དཀར་ཤམ་སོལ་

འཚུམ་ཅན་གྱི་རིགས་ཡིན། ལྕགས་རིགས་སོལ་འཚུམ་ཅན་དང་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་གཉིས་སྐྱུར་དང་རྫས་འགྱུར་

བྱས་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ལྕགས་རིགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚྭ་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན། ཆུ་བཅས་བྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་

རྫས་འགྱུར་གཤམ་ལྟར་མཚོན་ཐུབ།

ལྕགས་རིགས་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནམ་ལྕགས་རིགས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན། + སྐྱུར།  ཚྭ། + སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན། + ཆུ།  

༢་༡་༤ སྐྱུར་དང་བུལ་ཕན་ཚུན་རྫས་འགྱུར། Reaction of Acid and Base

བྱེད་སྒོ།			༢་༦།	

	 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་དཀྱུས་མ་	2ml	བླུགས་རྗེས།	ཧྥེན་ཐེན་(phenolphthalein)ཐིགས་པ་

གཉིས་བཏིག་ན།	 	 ཞུ་ཁུའི་ཚོན་མདོག་ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།	 ཞུ་ཁུ་དེའི་ནང་དུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་སླ་པོ་ཞིག་གི་ཞུ་ཁུའི་ཐིགས་པ་

རེ་རེ་བཞིན་བཏིག་ཚེ།	 ཞུ་ཁུའི་ཚོན་མདོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད་དམ།	 ཧྥེན་ཐེན་བཏིགས་པའི་བུལ་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་སྐྱུར་

བླུགས་སྐབས།	ཧྤེན་ཐེན་ཚོན་མདོག་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།	གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུ་འདིའི་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་

གྱི་ཞུ་ཁུའི་ཐིགས་པ་བཏིག་ཚེ།	ཞུ་ཁུའི་ཚོན་མདོག་བསྐྱར་དུ་ཟིང་སྐྱ་རུ་འགྱུར་སྲིད་དམ།	འདི་ལྟར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་འདིའི་ནང་དུ་བུལ་སྐྱུར་གཉིས་ཕན་ཚུན་ནུས་མེད་བཟོ་རེས་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་ངང་ཚུལ་

མཐོང་ཡོད། རྫས་འགྱུར་དེའི་མཉམ་བྱ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

NaOH(aq) +HCl(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)

སྐྱུར་དང་བུལ་འདུས་ཏེ་ཚྭ་དང་ཆུ་བྱུང་བའི་རྫས་འགྱུར་ལ་བར་སྙོམས་རྫས་འགྱུར་(neutralisation reaction)ཟེར། བར་

སྙོམས་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

བུལ། + སྐྱུར།  ཚྭ། + ཆུ།



27
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27སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

༢་༡་༥ སྐྱུར་དང་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་གྱི་རྫས་འགྱུར། Reaction of Metallic Oxide with Acids

བྱེད་སྒོ།			༢་༧།	

	 མཆུ་ཕོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟངས་འཚོ་ལྡན་ཞིག་བླུགས་ནས།	 དལ་བུར་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱེད་བཞིན་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་སླ་པོ་ཞིག་

བླུགས་ན།	ཞུ་ཁུའི་ཚོན་མདོག་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་བྱུང་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།	ཟངས་འཚོ་ལྡན་ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ།

 བྱེད་སྒོ་༢་༧ ནང་དུ་ཟངས་འཚོ་ལྡན་རིམ་གྱིས་བཞུས་ཏེ་ཞུ་ཁུའི་ཁ་དོག་སྔོ་ལྗང་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ཐུབ། འདིར་

ཞུ་ཁུའི་ཁ་དོག་སྔོ་ལྗང་དུ་འགྱུར་དོན་ནི། རྫས་འགྱུར་འདིའི་ཁྲོད་དུ་ཟངས་དང་ཚྭ་རླུང་འདུས་ཏེ་ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་གྲུབ་

པས་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་མཉམ་བྱ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན། + སྐྱུར།  ཚྭ། + ཆུ།

བྱེད་སྒོ་༢་༧ གྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་བྲིས་ཏེ་སྙོམས་དགོས། འདིར་བུལ་དང་སྐྱུར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་བཞིན། ལྕགས་

འཚོ་ལྡན་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་རྫས་སུ་ཚྭ་དང་ཆུ་བྱུང་ཡོད་རྐྱེན།  ལྕགས་འཚོ་ལྡན་ནི་བུལ་འཚོ་ལྡན་གྱི་རིགས་

སུ་འདོད།

༢་༡་༦ ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་འཚོ་ལྡན་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར། Reaction of Non-metallic Oxide with Acids.

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༢་༥ ནང་དུ་དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གཉིས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་

མཐོང་ཡོད། བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན་དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱས་

པའི་གྲུབ་རྫས་སུ་ཚྭ་དང་ཆུ་བྱུང་ཡོད་རྐྱེན། ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་འཚོ་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན་ནི་སྐྱུར་ཡིན་པ་བརྗོད་ཐུབ། 

དྲི་
བ།

༡། ཞོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱུར་རིགས་རག་དང་ཟངས་ཀྱི་སྣོད་ཆས་ནང་དུ་རྒྱུན་རིང་འཇོག་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། སྐྱུར་དང་ལྕགས་རིགས་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། གྲུབ་རྫས་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

༣། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་འདུས་རྫས་ཀ་པ་དང་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། ལྦུ་སོབ་

བྱུང་བ་དེའི་ནང་གི་རླུང་གཟུགས་ཀྱིས་ཡང་ལཱ་ཡི་མེ་བསད་ཐུབ་ཡོད། གལ་ཏེ་རྫས་འགྱུར་འདིའི་གྲུབ་

རྫས་ཤིག་དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་ཡིན་ཚེ། རྫས་འགྱུར་འདིའི་སྙོམས་པའི་མཉམ་བྱ་འབྲི་དགོས།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།28
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༢་༢ སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས། Common Properties of Acid and Base

 གོང་གི་སྡེ་ཚན་ ༢་༡ ནང་དུ་སྐྱུར་ཚང་མའི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པ་ཡིན་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་

གཅིག་པ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྱེད་སྒོ་ ༢་༣ ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་དང་སྐྱུར་ཅི་འདྲ་ཞིག་རྫས་འགྱུར་བྱས་

ཀྱང་གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་བྱུང་ཡོད། ཡང་རླུང་ནི་སྐྱུར་ཚང་མར་ལྡན་པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱུར་གྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་ཡིན། འོ་ན། ཡང་རླུང་ལྡན་པའི་འདུས་རྫས་ཚང་མ་སྐྱུར་རིགས་ཡིན་སྲིད་དམ། ཡང་རླུང་ལྡན་པའི་

འདུས་རྫས་ཚང་མ་སྐྱུར་རིགས་ཡིན་མིན་རྟོགས་ཕྱིར་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༢་༨ སྤེལ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།			༢་༨།	

	 རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་དང།	 ཨ་རག	 ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར།	 མུ་

འཚིའི་སྐྱུར་སོ་སོའ་ིཞུ་ཁུ་རེ་གྲ་སྒྲིག་གྱིས།	 གློག་སྨན་ཤ	གས་ཚད་	 6V	

ཅན་ཞིག་གི་སྣེ་སོ་སོར་གློག་སྐུད་རེ་དང་གསད་སྤར་གཅིག	 ཤེལ་

ཏོག་གཅིག་བཅས་དཔེ་རིས་	༢་༣	ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་མཐུད་རྗེས།	

མཉེན་ཤིང་གི་ཁ་འདིག་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་ལྕགས་གཟེར་གཉིས་འཛེར་ཏེ།	

གླགོ་སྐུད་ཀྱི་སྣེ་གཞན་དེ་གཉིས་ལྕགས་གཟེར་རེ་རེར་བསྡམས་དགསོ།	

ལྕགས་གཟེར་འཛེར་བའི་མཉེན་ཤིང་དེ་བསྲེགས་ཕརོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་

བཞག་སྟེ་དེའི་སྟེང་དུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་བླུགས་དགོས།	དེ་ནས།	

གསད་སྤར་དེ་སྤར་ཏེ་ཤེལ་ཏོག་གིས་གློག་འབར་མིན་ལྟོས།	དེ་བཞིན།	

རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་དང།	ཨ་རག	མུ་འཚིའི་སྐྱུར་བཅས་སོ་སོར་བྱེད་སྒོ་

ལོགས་སུ་སྤེལ་ཏེ་ཚང་མས་ཤེལ་ཏོག་འབར་ཐུབ་མིན་བརྟག་དགོས།

བསྲེགས་ཕོར།

ལྕགས་གཟེར།

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་

དཀྱུས་མ

མཉེན་ཤིང་གི་

ཁ་འདིག

གློག་སྨན་ 6V ཤེལ་ཏོག

གསད་སྤར།

དཔེ་རིས་	༢་༣	ཆུའི་ནང་དུ་སྐྱུར་གྱིས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པ།	

 གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་སྐྱུར་བེད་སྤྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཤེལ་ཏོག་འབར་སྲིད་ཀྱང། རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་དང། ཨ་

རག་གི་ཞུ་ཁུས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་པས་ན། ཤེལ་ཏོག་འབར་མི་ཐུབ། ཤེལ་ཏོག་འབར་བ་དེས་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་གློག་

རྒྱུ་བ་མཚོན། གློག་རྒྱུན་ནི་གྱེས་རྡུལ་གྱིས་བརྒྱུད་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱུར་གྱིས་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་

ཕོ་(H+)བཏང་བ་རྟོགས་ཐུབ། ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ནི་སྐྱུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་བྱེད་པོ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། བུལ་རྫས་

ཡང་འཚོ་ཅན་དང། དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན་ལྟ་བུའི་བུལ་གྱི་རིགས་བེད་སྤྱད་དེ་བྱེད་སྒོ་ ༢་༨ དེ་ཡང་བསྐྱར་སྤེལ་རྗེས་

བུལ་དང་སྐྱུར་དབར་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཇི་ཡོད་རྟོགས་པ་གྱིས།

༢་༢་༡ ཆུ་ཡི་ནང་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་འགྱུར་བ། Changes of Acid and Base in Water Solution

 སྐྱུར་གྱིས་གཤེར་ཁུ་ཁོ་ནའི་ནང་དུ་གྱེས་རྡུལ་གཏོང་བ་ཡིན་ནམ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ཏེ་སྐྱུར་གྱིས་གྱེས་

རྡུལ་གཏོང་བའི་རྒྱུད་ལམ་རྟོགས་པ་གྱིས། 
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29སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

བྱེད་སྒོ།			༢་༩།	

	 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་འཚོ་ལྡན་1g	

བླུགས་རྗེས།	 དེའི་ཐོག་ཏུ་མུ་འཚིའི་སྐྱུར་སྣོན་ཏེ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་

འབྱུང་མིན་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།	 མཉེན་ཤིང་ཞིག་གི་ནང་དུ་འདྲེན་

སྦུག་བརྒྱུས་ཏེ་ཚོད་སྦུག་གི་ཁ་བཀག་ན།	 འདྲེན་སྦུག་བརྒྱུད་དེ་

རླུང་གཟུགས་ཤིག་ཐོན་ཡོང་མིན་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།	གལ་ཏེ་འདྲེན་

སྦུག་ནས་རླུང་གཟུགས་ཐོན་བཞིན་མཆིས་ཚེ།	 རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་

སྐམ་རློན་མི་འདྲ་བ་རེ་སྤྱད་དེ་གནས་སྟངས་གང་གི་སྐབས་སུ་རྡོ་

དྲེག་ཚོད་ཤོག་གི་ཁ་དོག་འགྱུར་མིན་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།	

བྱེད་སྒ་ོའདིའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་གཤམ་གྱི་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་རྣམ་

པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་པོའ་ིརང་བཞིན་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༡།	ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་རླངས་པ་སྐམ་པོ།

༢།	ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་གྱི་རླངས་པ་རློན་པ།

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་

བླུགས་པའི་སྐམ་སྦུག

འདྲེན་སྦུག

རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག

མཉེན་ཤིང་ཁ་འདིག

ཚོད་སྦུག

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་

བླུགས་པའི་བསྙུངས་

གཟུགས་ཤེལ་དམ།

ཚོད་སྦུག

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།

དཔེ་རིས་ ༢་༤ ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་གྱི་རླངས་པ་མཁོ་སྐྲུན་བྱེད་ཚུལ།

ཐུགས་སྣང། 	 གནམ་གཤིས་བཞའ་ཚན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་གྱི་རླངས་པ་སྐམ་པོ་ཡོང་ཕྱིར།	 སྐམ་སྦུག་གམ་སྲུང་སྦུག་

བརྒྱུད་དེ་རླངས་པ་གཏོང་དགོས།	

 བྱེད་སྒོ་ ༢་༩ ནང་དུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་ཆུ་དང་ཕྲད་ཚེ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དང་བྲལ་བ་སྟོན་ཡོད། ཆུ་

མེད་ཚེ། ཡང་རླུང་གྱི་གྱེས་རྡུལ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་ལས་གྱེས་མི་ཐུབ། 

HCl + H2O  H3O
+ + Cl-

 ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ནི་གཅིག་པུར་གནས་མི་ཐུབ།  ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་ཆུ་དང་ཕྲད་ནས་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་ལས་བྲལ་རྗེས། ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་དང་འདུས་ཏེ་གནས་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཡང་རླུང་

གསུམ་གྱི་འཚོ་ལྡན་གྱེས་རྡུལ་(H3O
+)གྱི་རྣམ་པར་གནས་པའམ། ཡང་ན། ཞུ་ཁུ་ཅན་གྱི་ཡང་རླུང་གྱི་གྱེས་རྡུལ་[H+(aq)]

གྱི་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན། 
H+ + H2O  H3O

+

 སྐྱུར་དང་ཆུ་ཕྲད་ཚེ། སྐྱུར་གྱིས་ཡང་རླུང་གསུམ་གྱི་འཚོ་ལྡན་གྱེས་རྡུལ་(H
3
O+)ལམ། ཡང་ན། ཞུ་ཁུ་ཅན་གྱི་ཡང་

རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་[H+(aq)]སྤྲོད་པ་ཡིན། འོ་ན། བུལ་དང་ཆུ་ཕྲད་ཚེ། འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ།

NaOH(s)  
H

2
O

 Na+(aq) + OH-(aq)

KOH(s)  
H

2
O

 K+(aq) + OH-(aq)

 
Ma(OH)2(s)  

H
2
O

 Na+(aq) + OH-(aq)



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།30

30

 བུལ་དང་ཆུ་ཕྲད་ཚེ་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་གྱེས་རྡུལ་སྤྲོད་

པ་ཡིན། ཆུའི་ནང་དུ་བཞུ་ཐུབ་པའི་བུལ་གྱི་རིགས་ལ་བ་ཚྭ་

(Alkalis)ཟེར། 

 ད་བར་ཚོད་ལྟ་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང། སྐྱུར་ཚང་མས་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་དང། བུལ་ཚང་

མས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་གྱེས་རྡུལ་སྤྲོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཡོད་

རྐྱེན། སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གྱི་ནུས་པ་བར་སྙོམས་

བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཐུབ།

སྐྱུར། + བུལ།  ཚྭ། + ཆུ།

H X + M OH  MX + HOH

H+(aq) + OH-(aq)  H2O(l) 

	 བུལ་ཚང་མ་ཆུའི་

ནང་དུ་བཞུ་མི་ཐུབ་ཀྱང།	བུལ་

གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་བ་

ཚྭ་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུ་ཐུབ།	དེས་

ན།	 བུལ་ཡིན་ན་བ་ཚྭ་ཡིན་མི་

སྲིད་ཀྱང།	བ་ཚྭ་ཡིན་ན།	བུལ་

ཡིན་པར་ངེས་པ་ཡིན།	

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

      ཤེས་

           སམ།

བུལ་དང་བ་ཚྭ་ནི་རེག་ན་འཇམ་དབྱིག་དབྱིག་བྱེད་ལ།	ཟས་

ན་ར་ོསྐ་ཞིང།	བཙའ་གཡའི་ངར་ཤ	གས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན།	

རེག་ཐུག་བྱེད་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།

ཆུ་མཉམ་དུ་བུལ་ལམ་སྐྱུར་བསྲེས་ཚེ་གང་འབྱུང་མིན་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ཏེ་ལྟོས།

	 ཆུ་	 10ml	 བླུགས་པའི་བསྲེགས་ཕོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་མུ་འཚིའི་སྐྱུར་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་གཏིག་

ནས་ཡུན་ཙམ་རིང་བསྲེགས་ཕོར་དེ་གཟབ་ནན་གྱིས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་རྗེས།	 བསྲེགས་ཕོར་གྱི་ཞབས་

ར་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།	 བསྲེགས་ཕོར་གྱི་དྲོད་ཚད་

ལ་འགྱུར་བྱུང་འདུག་གམ།	 རྫས་འགྱུར་འདི་དྲོད་བསྐྱེད་རྫས་འགྱུར་རེད་དམ།	 ཡང་ན།	 དྲོད་གཟན་རྫས་

འགྱུར་རེད།	

	 བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་བེད་སྤྱད་དེ་བྱེད་སྒོ་ཡང་བསྐྱར་སྤེལ་རྗེས།	 དེ་གཉིས་དབར་གྱི་ཁྱད་

པར་ངེས་པ་བྱེད་དགོས།	

དཔེ་རིས། ༢་༥ སྐྱུར་དང་བུལ་

བླུགས་པའི་སྣོད་ངོས་སུ་བཀོད་

པའི་ཉེན་བརྡའི་རྟགས། 

བྱེད་སྒོ།			༢་༡༠།	

 ཆུ་མཉམ་དུ་བུལ་ལམ། ཡང་ན། སྐྱུར་བསྲེས་པའི་རྫས་འགྱུར་ནི། དྲོད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕྱིར་སྤྲོད་པའི་དྲོད་བསྐྱེད་

རྫས་འགྱུར་ཞིག་ཡིན། ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར་རམ། ཡང་ན། མུ་འཚིའི་སྐྱུར་མཉམ་དུ་ཆུ་བསྲེ་སྐབས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། རྒྱུན་དུ་

ཆུ་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱེད་ཀྱིན་སྐྱུར་བླུགས་དགོས་པ་ལས། སྐྱུར་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ཚེ། དྲོད་ཤ གས་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་བྱུང་སྟེ། སྐྱུར་

ཕྱིར་འབྱིན་སྲིད་ལ། སྐྱུར་བླུགས་སྣོད་ལ་གས་ཆགས་ཀྱང་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། བྱེད་སྒོ་

༢་༡༠ ནང་གི་དཔེ་རིས་༢་༥ ནི་བུལ་དང་སྐྱུར་གྱིས་རྨས་སྐྱོན་བཟོ་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།

 ཆུ་མཉམ་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་བསྲེ་སྐབས་ཞུ་ཁུ་དེའི་བོངས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རེར་གྱེས་རྡུལ་(H3O
+/OH-)གྱི་གར་

ཚད་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ལ་སླ་སྦྱོར་ཟེར་བ་དང། སྐྱུར་དང་བུལ་ལ་སླ་སྦྱོར་བྱས་རྫས་ཟེར། 



31
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31སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

དྲི་
བ།

༡། འདུས་རྫས་ HCl དང། HNO
3
 ལ་སོགས་པས་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་སྟོན་ཡང། ཨ་

རག་དང་རྒུན་འབྲུམ་མངར་བཅུད་ལྟ་བུས་སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། སྐྱུར་གྱི་ཞུ་ཁུས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་གྱི་རླངས་པ་སྐམ་པོས་རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་གི་ཚོན་མདོག་མི་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ནམ།

༤། སྐྱུར་སླ་སྦྱོར་བྱེད་སྐབས། སྐྱུར་ནང་དུ་ཆུ་མི་བླུགས་པར་ཆུའི་ནང་དུ་སྐྱུར་བླུགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་ནམ།

༥། སྐྱུར་གྱི་ཞུ་ཁུ་སླ་སྦྱོར་བྱེད་སྐབས་ཡང་གསུམ་འཚོ་རླུང་(H
3
O+)གི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་ལ་འགྱུར་

བ་གང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་དམ།

༦། བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་བུལ་མང་པོ་ཞུ་རུ་བཅུག་ཚེ། ཡང་འཚོ་ཅན་(HO
 
-)གྱི་གྱེས་

རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་གང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་དམ།

༢་༣ སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཤུགས་ཚད། How Strong are Acid and Base Solution?

 སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྐབས་སྟོན་ཆས་ཇི་ལྟར་སྤྱད་དེ་དབྱེ་བ་ཇི་ལྟར་འབྱེད་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་

བཞིན། སྡེ་ཚན་གོང་མ་དེའི་ནང་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་སླ་སྦྱོར་བྱེད་ཐབས་དང། གྱེས་རྡུལ་ H+ དང་ OH- གཉིས་ཀྱི་གར་

ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། བྱས་ན། ཞུ་ཁུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འདི་ལྟའི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་

པ་དང། སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཤེས་སྲིད་དམ། དེའི་ཕྱིར། སྤྱི་ཁྱབ་སྟོན་ཆས་(universal indicator)

སྤྱོད་དགོས། སྤྱི་ཁྱབ་སྟོན་ཆས་ནི་སྟོན་ཆས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ཁྱབ་

སྟོན་ཆས་ཀྱིས་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཚོན་མདོག་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་རེ་སྟོན་པ་

ཡིན།

 ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་འཇལ་བའི་ཚད་གཞི་ལ་པཱི་ཨེཆུ་ཚད་གཞི་

ཟེར་ཞིང། མཚོན་རྟགས་སུ་ཨིན་ཡིག་pHའབྲི། འདིར་ཨིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་པཱི་(p)ཡིས་ˊཔོ་ཊེན་ཛ་`(potenz)ཞེས་པ་

མཚོན། པོ་ཊེན་ཛ་ཞེས་པ་ནི་འཇར་མན་གྱི་སྐད་ཡིན་ཞིང། དོན་དུ་ཤ གས་ཚད་ལ་གོ། pHཚད་གཞི་ཡིས་pHགྲངས་ཀླད་

ཀོར་ནས་བཅུ་བཞི་བར་འཇལ་ཐུབ། རྒྱུན་གཏན་pHགྲངས་ཀླད་ཀོར་ནི་སྐྱུར་དང། གྲངས་བཅུ་བཞི་ནི་བུལ་ཡིན། pHཞེས་

པ་ནི་དོན་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་ཞུ་ཁུའི་རང་བཞིན་སྟོན་པའི་ཨང་གྲངས་ཤིག་ཡིན་པ་སེམས་ན་ཆོག ཡང་གསུམ་འཚོ་རླུང་

(H3O
+)གི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་ཇི་ཙམ་མཐོ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་pHཡིས་གྲངས་དམའ།

བར་གནས་ཞུ་ཁུ་ཡིན་ཚེ་pH གྲངས་7 དང། སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ཚེ། pHགྲངས་བདུན་ལས་ཉུང།  pH གྲངས་7 ནས་ 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།32

32

14 བར་འཕར་ཚེ། ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་གྱེས་རྡུལ་(OH-)གྱི་གར་ཚད་འཕར་བ་མཚོན། གྱེས་རྡུལ་OH- ཡི་གར་ཚད་ཇི་ཙམ་

འཕར་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་ཡིན། རྒྱུན་དུ་pHཡི་ཚད་འཇལ་ཕྱིར་ཤོག་བུའི་ངོས་སུ་སྤྱི་ཁྱབ་

སྟོན་ཆས་ཀྱིས་ཚོས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། གཤམ་གྱི་རི་མོ་ ༢་༦ གིས་སྤྱི་ཁྱབ་སྟོན་ཆས་ཀྱིས་ཚོས་བརྒྱབ་པའི་ཤོག་བུ་མཚོན།

140
སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ། བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ།བར་གནས།

7

གྱེས་རྡུལ་ H+ གར་ཚད་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།གྱེས་རྡུལ་ H+ གར་ཚད་མང་དུ་འགྲོ་བ།

དཔེ་རིས་ ༢་༦ གྱེས་རྡུལ་ H+ དང་ OH- གར་ཚད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ pH ཡི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཚུལ།

བྱེད་སྒོ།			༢་༡༡།	

	 གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་	༢་༢	ནང་དུ་སྤྲད་པའི་ཞུ་ཁུ་དེ་དག་གི་	pH	འཚོལ་རྗེས།	བྱུང་འབྲས་རྣམས་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་དངོས་རྫས་

སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་གང་ཡིན་ངོས་ཟིན་པ་གྱིས།	

རེའི་མིག་ ༢་༢།

ཁ་གྲངས། ཞུ་ཁུ། pH ཤོག་བུའི་ཚོན་མདོག pH ཐོབ་གྲངས། དངོས་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན།

༡ མཆིལ་མ།(ཁ་ལག་གི་སྔོན།)

༢ མཆིལ་མ།(ཁ་ལག་གི་རྗེས་)

༣ ལིམ་བུའི་ཁུ་བ།

༤ རླངས་བསྲེས་བཏུང་ཆ།

༥ གུང་ལ་ཕུག་གི་ཁུ་བ།

༦ འཚིག་ཇ།

༧ ལྡུམ་སྒོང་གི་ཁུ་བ།

༨ རྐ་ལའི་ཆུ།

༩ བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན། 1m

༡༠ ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར། 1m



33
33

33སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

འཇུ་ཁུ། ལིམ་བུའི་ཁུ་བ། ལྷད་མེད་ཆུ། དཀར་གཡའ་ཅན་

གྱི་འོ་མ།

བུལ་རྫས་ཡང་

འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

དཔེ་རིས། ༢་༧ pH ཤོག་བུའི་ངོས་སུ་རྒྱུན་གཏན་དངོས་རྫས་ཁག་གཅིག་གི་ pH སྟོན་པ།(ཚོན་ཁྲ་དེ་དག་གི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་མིན)

 སྐྱུར་གྱི་ཤ གས་ཚད་ནི་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་(H+)གྱི་གྲངས་འབོར་དང། བུལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ནི་ཡང་འཚོ་ཅན་

གྱི་གྱེས་རྡུལ་(OH-)གྱི་གྲངས་འབོར་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གར་ཚད་གཅིག་པའི་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དང། མཚུ་སྐྱུར་

མཱོལ་རེ་བླངས་ཚེ། སྐྱུར་འདི་གཉིས་སོ་སོའ་ིནང་གི་གྱེས་རྡུལ་ H+ ཡི་གྲངས་འབོར་མཚུངས་མི་སྲིད། གྱེས་རྡུལ་ H+ ཡི་

གྲངས་འབོར་མང་བའི་སྐྱུར་དེ་ནི་སྐྱུ ར་ཤ གས་ཆེ་བ་དང། གྱེས་རྡུལ་ H+ ཡི་གྲངས་འབོར་ཉུང་བའི་སྐྱུར་དེ་ནི་སྐྱུ ར་ཤ གས་

ཆུང་བར་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དང་མཚུར་སྐྱུར་གཉིས་གང་གི་སྐྱུ ར་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད་དམ།

༢་༣་༡ པཱི་ཨེཆུ་(pH)ཡི་གལ་གནད། Importance of pH

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་པཱི་ཨེཆུ་ཚོར་ལེན་བྱེད་ཐུབ་བམ།

 ངེད་ཚོའི་ལུས་པོས་པཱི་ཨེཆུ་(pH)གྲངས་ 7.0 ནས་གྲངས་ 7.8 བར་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་

ནི་པཱི་ཨེཆུ་ཡི་འགྱང་ཚད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཚོ་བ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ཆར་ཆུའི་པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ 5.6 ལས་ཉུང་བ་བྱུང་

ཚེ། ཆར་ཆུ་དེ་ལ་སྐྱུར་ཆར་ཟེར་ཞིང། རྒྱུག་ཆུ་དང་འདྲེས་ཚེ། རྒྱུག་ཆུའི་པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། ཆུར་

གནས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། 

ལྡུམ་རའི་ས་ཡི་པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 

 རྩི་ཤིང་ལེགས་པོ་སྐྱེ་དགོས་ན། རྩི་ཤིང་བཏབ་ཡུལ་ས་ཡི་པཱི་ཨེཆུ་(pH)གྲངས་ཏག་ཏག་རན་པོ་ཞིག་ཡིན་

དགོས། ས་འདྲ་མིན་གྱི་དཔེ་མཚོན་བླངས་ཏེ་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་༢་༡༢ ནང་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་བཞིན། ས་དེ་དག་གི་

པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་འཚོལ་རྗེས། ས་ཡི་པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡིན་ན། རྩི་ཤིང་ལེགས་ཤོས་སྐྱེ་བ་རྟོགས་ཐུབ་པ་དགོས། 

བྱེད་སྒོ།			༢་༡༡།	

	 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ས་གྷ་རམ་གཉིས་དང་ཆུ་	5ml	བླུགས་རྗེས།	དཀྲུག་དཀྲུག་ལེགས་པར་བཏང་སྟེ་འཚག་བརྒྱབ་དགོས།	

འཚག་བརྒྱབ་པའི་ཆུ་དེ་ཚོད་སྦུག་གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས།	སྤྱི་ཁྱབ་སྟོན་ཆས་ཀྱི་ཤོག་བུ་བེད་སྤྱད་དེ་ས་དེའི་pHགྲངས་ག་ཚོད་

ཡིན་པ་འཚོལ་དགོས།	ས་གཤིན་པོ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཚེ།	ས་དེའི་pHགྲངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡིན་དགོས་སམ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།34

34

ངེད་ཚོའི་འཇུ་བྱེད་མ་ལག་ནང་གི་པཱི་ཨེཆུ།

 ངེད་ཚོའི་ཕོ་བས་ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་བཟོས་ཏེ་ངེད་ཚོས་ཟོས་པའི་

ཟས་འཇུ་བ་ཡིན། ཕོ་བའི་ནང་དུ་ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཡིན་

ཡང། ཕོ་བར་གནོད་མི་བྱེད། འོན་ཀྱང། ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱུར་བཟོས་

ཚེ། ཕོ་བར་ཚ་ཟུག་གི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུལ་

གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྫས་བེད་སྤྱད་ཚེ་ཚ་ཟུག་འགོག་ཐུབ། འདི་ལྟའི་རྫས་

ལ་སྐྱུར་ཐུབ་རྫས་(antacids)ཟེར། སྐྱུར་ཐུབ་རྫས་ཀྱིས་སྐྱུ ར་ཤ གས་ཆུང་དུ་

གཏོང་བ་ཡིན། དཔེར་ན། དཀར་གཡའ་ཡང་འཚོ་ཅན་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུན་དུ་སྐྱུར་

ཐུབ་རྫས་སུ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་དང་སོ་རུལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

 རྒྱུན་དུ་ངེད་ཚོའི་ཁ་ནང་དུ་པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ 5.5 ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཚེ། སོ་རུལ་འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན། དཀར་ཤམ་

འོད་འཚི་ཅན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སོ་རྩི་དེ་ནི་ངེད་ཚོའི་གཟུགས་པོའ་ིདངོས་རྫས་མཁྲེགས་ཤོས་དེ་ཡིན་རྐྱེན། ཆུའི་ནང་དུ་བཞུ་

མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང། ངེད་ཚོའི་ཁ་ནང་གི་པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ 5.5 ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཚེ། སོ་རྩི་དེ་རུལ་ཟད་དུ་འགྲོ་འགོ་བརྩམས་

པ་ཡིན། དེ་ཡང། ངེད་ཚོས་ཟས་ཟོས་རྗེས། ཁ་འཁྲུ་གཙང་སེལ་མ་བྱས་ཚེ། ངེད་ཚོའི་ཁ་ནང་གི་ཕྲ་སྲིན་ཚོས། ཀ་ར་

(sugar)དང། བསིང་ཕྱེ་(starch)ལྟ་བུའི་ཟས་སྙིགས་ཟོས་རྗེས་སྐྱུར་གཏོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། ངེད་ཚོའི་ཁ་ནང་དུ་སྐྱུ ར་ཤ གས་ཇེ་

ཆེར་སོང་སྟེ། སོ་རུལ་བའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་བ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་སོ་བཀྲུ་སྐབས། སོ་སྨན་བེད་སྤྱོད་པ་དེ་ནི། བུལ་

གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་རྐྱེན། ཁ་ནང་གི་སྐྱུ ར་ཤ གས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ། 

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་རྫས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཚུལ།

 སྦྲང་མས་སོ་བརྒྱབ་ནས་སྐྲང་འབུར་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང་ངམ། སྦྲང་མས་སོ་བརྒྱབ་ཚེ། ན་ཟུག་

བཟོད་དཀའ་བ་ཡོད་ལ། སྦྲང་མ་མང་པོས་སོ་བརྒྱབ་ཚེ། རྨས་སྐྱོན་ཚབ་ཆེ་བྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། སྦྲང་མས་ངེད་ཚོའི་ལུས་

སུ་སོ་རྒྱག་སྐབས། སྦྲང་མའི་མཆུ་མདུང་ངེད་ཚོའི་ལུས་སུ་བཙུགས་རྗེས།  ངེད་ཚོའི་ལུས་པོར་ན་ཟུག་དང་ཟ་འཁྲུག་སློང་

བའི་སྐྱུར་ཞིག་གཏོང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཟྭ་པོའ་ིལོ་མས་ངེད་ཚོའི་ངོ་ལག་ལྡག་ཚེ། ཟྭ་པོའ་ིལོ་མའི་སྟེང་གི་སྤུ་དེས་ངེད་ཚོའི་

ལུས་སུ་ཟླ་རྐྱང་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར་(methanoic acid)ཞེས་པའི་སྐྱུར་ཞིག་གཏོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། ངེད་ཚོའི་ལུས་པོར་ཟ་འཁྲུག་

དང་ཚ་ཟུག་བྱུང་བ་ཡིན། 

སྒྱུ་སྐར་གཞན་སྟེང་

གི་སྐྱུར།

	 གཟའ་པ་

སངས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་

ནི་ཧ་ཅང་མཐུག་ལ།	ཁ་

དོག་དཀར་སེར་ཡིན་

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

     ཤེས་

       སམ།

པའི་མུ་འཚིའི་སྐྱུར་གྱི་སྤྲིན་པས་བཏུམས་

ཡོད།	 འདི་ལྟའི་སྒྱུ་སྐར་གྱི་སྟེང་དུ་སྲོག་

ཆགས་གནས་ཐུབ་བམ།
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35སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

སྲོལ་རྒྱུན་དུ་སྐྱུར་བར་སྙོམས་བྱེད་ཐབས།

	 ཟྭ་པོ་ནི་གང་སར་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ཡི་རིགས་ཤིག་ཡིན།	ཟྭ་པོའ་ིལོ་མའི་ཐོག་ཏུ་ཟྭ་དུག་ལྡན་པའི་སྤུ་མང་

པོ་ཡོད།	གལ་ཏེ་ངེད་ཚོས་སྣང་མེད་ངང་ཟྭ་པོར་རེག་ཚེ།	ཟྭ་དུག་ཅན་གྱི་སྤུས་ངེད་ཚོའི་ལུས་པོ་ལྡག་སྟེ་ཚ་ཟུག་

དང་ཟ་འཁྲུག་སློང་བ་ཡིན།	དེ་ནི།	ཟྭ་དུག་ཅན་གྱི་སྤུས་ངེད་ཚོའི་ལུས་པོའ་ིནང་དུ་ཟླ་རྐྱང་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར་

(Methanoic acid)ཞེས་པའི་སྐྱུར་ཞིག་གཏོང་བས་ཡིན།	འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ།	སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བཅོས་ཐབས་ནང་

དུ།	ཤོ་མང་གི་ལོ་མ་འཕུར་འཕུར་བྱས་ཚེ།	དྲག་སྐྱེས་བྱུང་ཐུབ་པར་བརྗོད།	ཤོ་མང་ནི་རི་ཀླུང་གང་སར་སྐྱེ་བའི་

སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང།	དེ་ལ་ལུག་ཤོ་དང།	རི་ཤོ།	ཆུ་ཤོ།	ན་ཤོ།	སྒ་ཤོ།	རྒྱ་ཤོ།	ཀླུང་ཤོ།	རྟ་ཤོ་སྣབས་ལུག་

སོགས་རིགས་མང།	ཤོ་མང་ནི་ཟྭ་པོའ་ིཉེ་འཁྲིས་སུ་སྐྱེ་བའི་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཤིག་ཡིན།	ཤོ་མང་གིས་དངོས་སུ་

ཕན་མིན་རྗེས་སུ་ཟྭ་པོས་ལྡག་ཚེ།	ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་ན་ཆོག	དེ་དང་འདྲ་བར།	ཟྭ་པོས་ལྡག་སྐབས།	སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་

བཅོས་ཐབས་གཞན་ཡོད་དམ།

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

     ཤེས་

       སམ།

ཤོ་མང།

རེའུ་མིག་༢་༣ ནང་དུ་རང་འབྱུང་གི་སྐྱུར་རིགས་ཁག་ཅིག་བཀོད་ཡོད།

རེའུ་མིག་ ༢་༣།

རང་བྱུང་གི་འབྱུང་རྩ། སྐྱུར། རང་བྱུང་གི་འབྱུང་རྩ། སྐྱུར།

མཚུར། མཚུར་སྐྱུར།(acetic acid) ཞོ། འོ་སྐྱུར། (lactic acid)

ཚ་ལུ་མ། གམ་བུ་རའི་སྐྱུར། (citric acid) ལིམ་བུ། གམ་བུ་རའི་སྐྱུར། (citric acid)

ད་ཏྲིག ད་ཏྲིག་སྐྱུར། (trataric acid) འབུ་གྲོག་མའི་མདུང། ཟླ་ཡུམ་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར། (methanoic acid)

ལྡུམ་སྒོང། ལྡུམ་སྐྱུར། (oxalic acid) ཟྭ་པོའ་ིམདུང། ཟླ་ཡུམ་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར། (methanoic acid)

དྲི་
བ།

༡། ཁྱེད་རང་ལ་ཞུ་ཁུ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་ཡོད་པར་ཆ་བཞག གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུ་ཀ་པའི་པཱི་ཨེཆུ་ 6 དང། 

ཞུ་ཁུ་ཁ་པའི་པཱི་ཨེཆུ་ 8 ཡིན་ཚེ། ཞུ་ཁུ་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་མང་བ་ཡོད་དམ། ཞུ་ཁུ་

གང་གི་རང་བཞིན་སྐྱུར་དང། གང་གི་རང་བཞིན་བུལ་ཡིན་ནམ།

༢། གྱེས་རྡུལ་ H+(aq) ཡི་གར་ཚད་ཀྱིས་ཞུ་ཁུའི་རང་བཞིན་ལ་ཁྱད་པར་གང་བཟོ་སྲིད་དམ། 

༣། བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ལའང་གྱེས་རྡུལ་ H+(aq) ཡོད་དམ། གྱེས་རྡུལ་ H+(aq) ཡོད་ཚེ། ཞུ་

ཁུ་དེའི་རང་བཞིན་བུལ་ཡིན་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༤། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལྟོས་ཏེ། ཞིང་པས་རང་གི་ཞིང་སའི་རང་བཞིན་རྡོ་ཞོ་(དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན།)

འམ། ཡང་ན། ངར་བསད་པའི་རྡོ་ཞོའ་ི(དཀར་ཤམ་སོལ་འཚུམ་ཅན།)རང་བཞིན་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་བམ། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།36
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༢་༤ ཚྭ་ཡི་སྐོར། More About Salts

 སྡེ་ཚན་གོང་མ་དེའི་ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཚྭ་གྲུབ་ཚུལ་སྐོར་བཤད་ཡོད། འདིར་ཚྭ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང། ཚྭ་

ཡི་ཁྱད་ཆོས་དང་བེད་སྤྱོད་ནན་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༢་༤་༡ ཚྭ་ཡི་ནང་ཚན། Family of Salts

བྱེད་སྒོ།			༢་༡༣།	

	 གཤམ་དུ་བྲིས་པའི་ཚྭ་ཡི་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་འབྲི་དགོས།	

དུག་སེལ་མུ་འཚི་ཅན།	བུལ་རྫས་མུ་འཚི་ཅན།	དཀར་ཤམ་མུ་འཚི་ཅན།	དཀར་གཡའ་མུ་འཚི་ཅན།	ཟངས་མུ་འཚི་ཅན།	བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།	

བུལ་རྫས་ཟེ་འཚི་ཅན།	བུལ་རྫས་སོལ་འཚི་ཅན།	ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན།	

གོང་གི་ཚྭ་དེ་དག་སྐྱུར་དང་བུལ་གང་ནས་བྱུང་བ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

དྲག་རྫས་ཕོ་(postive radical)གཅིག་པའི་ཚྭ་རྣམས་ནང་ཚན་གཅིག་དང།	 དྲག་རྫས་མོ་(negative radical)གཅིག་པའི་ཚྭ་རྣམས་ནང་

ཚན་གཞན་ཞིག་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡིན།	དཔེར་ན། NaCl	དང་	Na2SO4	ལྟ་བུ་ནི་དྲག་རྫས་ཕོ་གཅིག་པའི་ཚྭ་ཡི་ནང་ཚན་བུལ་རྫས་ཀྱི་ཚྭ་དང།	

NaCl	དང་	KCl	ལྟ་བུ་ནི་དྲག་རྫས་མོ་གཅིག་པའི་ནང་ཚན་ཚྭ་རླུང་གི་ཚྭ་རུ་དབྱེ་བ་ཡིན།	གོང་དུ་བྲིས་པའི་ཚྭ་ཡི་ནང་དུ་ཚྭ་ཡི་ནང་ཚན་

ག་ཚོད་དུ་དབྱེ་ཐུབ་བམ།	

༢་༤་༢ ཚྭ་ཡི་པཱི་ཨེཆུ། pH of Salts

བྱེད་སྒོ།			༢་༡༤།	

	 གཤམ་དུ་བྲིས་པའི་ཚྭ་ཡི་མིང་དེ་དག་གི་དཔེ་མཚོན་རེ་བླངས་ཏེ་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཚྭ་ས་ོསའོ་ིཞུ་ནུས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགསོ།	དེ་

རྗེས་རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་སྤྱད་དེ་ཚྭ་སོ་སོའ་ིཞུ་ཁུས་རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་གཏོང་བརྟག་དགོས་ལ།	པཱི་ཨེཆུ་ཤོག་བུ་སྤྱད་དེ་ཞུ་ཁུ་སོ་

སོའ་ིཔཱི་ཨེཆུ་འཚོལ་དགོས།	ཚྭ་དེ་དག་ལས་གང་ཞིག་གི་རང་བཞིན་སྐྱུར་ཡིན་པ་དང།	གང་ཞིག་གི་རང་བཞིན་བུལ་ཡིན་པ།	གང་ཞིག་གི་

རང་བཞིན་བར་གནས་ཡིན་པ་འཚོལ་རྗེས།	རེའུ་མིག་༢་༤	ཡི་ནང་དུ་བཀོད་དགོས།

རེའུ་མིག་༢་༤།

ཚྭ། པཱི་ཨེཆུ། སྐྱུར། བུལ། བར་གནས།

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།	sodium chloride

དུག་སེལ་ཟེ་འཚི་ཅན།	potassium chloride

ཧ་ཡང་ཚྭ་ལྡན།	aluminium chloride

ཏི་ཚ་མུ་འཚི་ཅན།	zinc sulphate

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན།	copper sulphate

བུལ་རྫས་ཚྭ་སྐྱུར།	soduim	acetate

བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན།	sodium carbonate

བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན།	sodium hydrogencarbonate
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37སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

བུལ་དང་སྐྱུར་གཉིས་ཀ་ཤ གས་ཆེ་བའི་ཚྭ་ཡི་རང་བཞིན་ནི་བར་གནས་ཏེ། པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ 7 དང། སྐྱུ ར་ཤ གས་ཆེ་ལ་བུལ་

ཤགས་ཆུང་བའི་ཚྭ་ཡི་རང་བཞིན་ནི་སྐྱུར་དང། པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ 7 ལས་དམའ་བ་ཡོད། སྐྱུ ར་ཤ གས་ཆུང་ལ་བུལ་ཤ གས་

ཆེ་བའི་ཚྭ་ཡི་རང་བཞིན་ནི་བུལ་དང། པཱི་ཨེཆུ་གྲངས་ 7 ལས་མཐོ་བ་ཡོད། 

༢་༤་༣ རྒྱུན་ཚྭ་ནས་བྱུང་བའི་རྫས།Chemicals from Common Salt

 བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་དང་ཡང་འཚོའི་སྐྱུར་གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་ཞེས་པའི་ཚྭ་གྲུབ་པ་

ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཚྭ་འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་ཁ་ལག་ནང་དུ་སྤྱོད་པའི་ཚྭ་དེ་ཡིན། གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ཚྭ་དེའི་རང་

བཞིན་བར་གནས་ཡིན་པ་མཐོང་ཡོད་ངེས། 

 རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཚྭ་མང་པོ་བཞུས་ཡོད་རྐྱེན། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཡི་བྲོ་བ་ཚྭ་ཁུ་ཡིན། རྒྱུན་ཚྭ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་རྒྱ་

མཚོའི་ཆུ་ནས་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན། འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ཚྭ་ཡི་ཕུང་བསགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཡང་ཡོད། 

ཚོན་མདོག་རྒྱ་སྨུག་ཡིན་པའི་ཚྭ་ཕུང་ཆེན་པོའ་ིརིགས་ལ་བྲག་ཚྭ་ཟེར་ཞིང། བྲག་ཚྭ་ནི་འདས་པའི་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ིསྔོན་གྱི་

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྐམ་སྟེ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། བྲག་ཚྭ་ནི་

རྡོ་སོལ་བསྔོགས་འདོན་བྱེད་པ་ལྟར་བསྔོགས་འདོན་

བྱེད་ཆོག

 ཁྱོད་ཚོས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་སེམས་པ་ཆེན་པོ་གྷན་དྷིའི་ཚྭ་ཡི་

གོམས་བགྲོད་ཅེས་པའི་སྐོར་ཐོས་མྱོང་ཡོད་སྲིད། 

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱུན་ཚྭ་ཡི་སྤྱོད་སྒོ། Use of Common Salt

 དུས་རྒྱུན་ཁ་ལག་གི་བྲོ་བ་སྣོན་ཕྱིར་རྒྱུན་ཚྭ་སྤྱོད་པ་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན། རྒྱུན་ཚྭ་ནི་

རྒྱུན་གཏན་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་རྫས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཆར་ཡང་སྤྱོད་ཆོག དཔེར་ན། བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་དང། གསོབ་

བུལ།(baking soda) ཁྲུས་བུལ།(washing soda) ཚོས་ཕྱེ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་སྤྱོད་ཆོག འོ་ན། དངོས་རྫས་གཅིག་ནས་

དངོས་རྫས་གཞན་མང་པོ་དེ་ཙམ་ཇི་ལྟར་བཟོ་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། གཤམ་དུ་དེའི་སྐོར་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན། Sodium hydroxide

 བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་གློག་བཏང་ཚེ། བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྲུབ་ཐུབ། འདི་ལྟའི་གྲུབ་རིམ་ལ་ཚྭ་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།38
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བ་ཚྭའི་(chlor-alkali)གྲུབ་རིམ་ཟེར། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་གློག་བཏང་སྐབས། 

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་བུལ་རྫས་ཀྱིས་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་བ་ཚྭ་གྲུབ་པ་དང། ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་མོ་ཡིས་ཚྭ་རླུང་

གྲུབ་པས་ཡིན། 

 2NaCl(aq) + 2H2O(l)  2NaOH(aq) + Cl2(g) + H2(g) 

 རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་ནང་དུ། ཚྭ་རླུང་ནི་གློག་གི་ཕོ་སྣེའི་ཕྱོགས་དང། ཡང་རླུང་ནི་གློག་གི་མོ་སྣེའི་ཕྱོགས་སུ་གྲུབ་

པ་དང། བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ནི་གློག་གི་མོ་སྣེ་དང་ཐག་ཉེའི་མཚམས་སུ་གྲུབ། རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་གྲུབ་རྫས་

གསུམ་ཀ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་༢་༨ ཀྱིས་གྲུབ་རྫས་གསུམ་པོ་འདིའི་བེད་སྤྱོད་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་

མཚོན།

དཀར་ཚོས་ཕྱེ་མ། Bleaching Powder

 བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་གློག་འབྱེད་བྱས་ཏེ་གྲུབ་པའི་ཚྭ་རླུང་ནི། དཀར་ཚོས་ཕྱེ་མའམ་ཚོས་ཕྱེ་བཟོ་ཕྱིར་སྤྱོད་

ཆོག དཀར་ཚོས་ཕྱེ་མ་ནི་ངར་བསད་པའི་རྡོ་ཞོ་སྐམ་པོ་དང་ཚྭ་རླུང་འདུས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང། རྒྱུན་དུ་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི་

CaOCl2 ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན། 

Ca(OH)2 + Cl2  CaOCl2 + H2O

iii

iiiiiiii

H2

iii

iiiiiiii

Cl2

ཚྭ།
རང་དགར་རྒྱུ་ཐུབ་པའི་གྱེས་རྡུལ་སྣོན་

འདེབས་བྱས་པའི་ཚྭ།

ཚྭ།

རང་དགར་རྒྱུ་ཐུབ་པའི་གྱེས་རྡུལ་སྣོན་

འདེབས་བྱས་པའི་ཚྭ།

གློག་གི་ཕོ་སྣེ།གློག་གི་ཕོ་སྣེ།

བུད་རྫས། ཤིང་མར། ཟེ་རླུང་ཡང་

གསུམ་ཅན་གྱི་ལུད། 

ཆུ་གཙང་སེལ། དུག་སེལ་སྔོན་འགོག  འབུ་སྨན། 

ཚྭ་ཡི་བཞུར་རླུང་སོལ་རྫས་ཅན།(CFC)
ལྕགས་རིགས་ཀྱི་སྣུམ་སྙིགས་གཙང་སེལ། ཡི་

ཙི། ཁྲུས་རྫས། ཤོག་བུའི་རྒྱུ་ཆ། མི་བཟོས་སྤུ་ཉག

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར།

ལྕགས་རིགས་གཙང་སེལ། ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན། སྨན། བྱུག་རྫས།

ཚོས་ཕྱེ།

ནང་ཆས་ཀྱི་ཚོས། འགྱིག་ཚོས། 

དཔེ་རིས་༢་༨ ཚྭ་བ་ཚྭའི་གྲུབ་རིམ་གྱི་གྲུབ་རྫས་གལ་ཆེན་ཁག

NaOH
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39སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

དཀར་ཚོས་ཕྱེ་མའི་བེད་སྤྱོད། Uses of Bleaching Powder

༡། འཁེལ་ཐག་བཟོ་ལས་ནང་དུ་སྲིང་བལ་དང་སྲིང་སྐུད་ཀྱི་ཚོས་དང། ཤོག་བུ་བཟོ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཤོག་བུ་བཟོ་བའི་

ཤིང་ཕྱེའི་ཚོས་དང། གོས་འཁྲུ་ཁང་ནང་དུ་གྱོན་གོས་ཀྱི་ཚོས་བཅས་སུ་སྤྱོད།

༢། རྫས་བཟོའ་ིལས་རིགས་ནང་དུ་འཚོ་ལེན་བྱེད་པོ་(oxidizing agent)རུ་སྤྱོད།

༣། འཐུང་ཆུའི་ནད་འབུ་སྔོན་འགོག་དང་གཙང་སེལ་བྱེད་པར་སྤྱོད།

 

གསོབ་བུལ། Baking soda

 གསོབ་བུལ་ནི་རྒྱུན་དུ་གྲོ་ཞིབ་མཉམ་དུ་བརྫིས་ཏེ་གོ་རེ་སོབ་སོབ་ཡོང་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་འགར་ཁ་ལག་

མགྱོགས་པོ་འཚོད་ཕྱིར་སྤྱོད་པའང་ཡོད། གསོབ་བུལ་གྱི་རྫས་མིང་དུ་བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་དང། ཆོ་ག་རུ་ 

NaHCO3 ལྟར་འབྲི། གསོབ་བུལ་ནི་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་ཆས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

NaCl + H2O + CO2 + NH3   NH4Cl + NaHCO3

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༢་༡༤ ནང་དུ་བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་གྱི་པཱི་ཨེཆུ་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

ཡོད། གསོབ་བུལ་ནི་བཙའ་སླད་མི་བྱེད་པའི་བུལ་བཏང་སྙོམས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱུར་གྱི་བར་སྙོམས་རྫས་སུ་ཡང་སྤྱོད་ཆོག 

གྲོ་ཞིབ་ནང་དུ་གསོབ་བུལ་བཏབ་སྟེ་འཚོད་སྐབས། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་བྱུང་བ་ཡིན།

དྲོད
2NaHCO3    NaCO3 + H2O + CO2

བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་

སོལ་འཚུམ་ཅན།

བུལ་རྫས་སོལ་

འཚུམ་ཅན།

བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་ཁྱིམ་དུ་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།

བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་གྱི་བེད་སྤྱོད།Uses of Sodium Hydrogencarbonate

༡། གསོབ་བུལ་དང་ད་ཏྲིག་སྐྱུར་ལྟ་བུའི་ཟ་རུང་བའི་སྐྱུར་བསྲེས་ཚེ། གསོབ་ཕྱེ་(baking powder)བྱུང་བ་ཡིན། 

གསོབ་ཕྱེ་ཚ་པོ་བཟོས་པའམ། ཡང་ན། ཆུ་མཉམ་དུ་བསྲེས་ཚེ། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་བྱུང་ཐུབ།

NaHCO3  + H+    CO2 + H2O +  བུལ་རྫས་ཀྱི་སྐྱུར། 

 རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་ནང་དུ་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་གྲུབ་རྫས་ཀྱིས་ཀྲིང་མོག་དང་སྒོ་ང་བག་ལེབ་ལངས་

སུ་བཅུག་ཏེ་ཆུ་འཇིབ་འགྱིག་སོབ་ལྟ་བུ་སོབ་སོབ་ཏུ་འགྱུར་བར་རོགས་བྱེད་ཐུབ།

༢། བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་སྐྱུར་འགོག་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆར་ཡང་སྤྱོད་ཆོག བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་

འཚུམ་ཅན་ནི་བ་ཚྭའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱུར་གྱི་ནུས་པ་བར་སྙོམས་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། སྐྱུར་

iii

iiiiiiii

H2

iii

iiiiiiii

Cl2

ཚྭ།
རང་དགར་རྒྱུ་ཐུབ་པའི་གྱེས་རྡུལ་སྣོན་

འདེབས་བྱས་པའི་ཚྭ།

ཚྭ།

རང་དགར་རྒྱུ་ཐུབ་པའི་གྱེས་རྡུལ་སྣོན་

འདེབས་བྱས་པའི་ཚྭ།

གློག་གི་ཕོ་སྣེ།གློག་གི་ཕོ་སྣེ།

བུད་རྫས། ཤིང་མར། ཟེ་རླུང་ཡང་

གསུམ་ཅན་གྱི་ལུད། 

ཆུ་གཙང་སེལ། དུག་སེལ་སྔོན་འགོག  འབུ་སྨན། 

ཚྭ་ཡི་བཞུར་རླུང་སོལ་རྫས་ཅན།(CFC)
ལྕགས་རིགས་ཀྱི་སྣུམ་སྙིགས་གཙང་སེལ། ཡི་

ཙི། ཁྲུས་རྫས། ཤོག་བུའི་རྒྱུ་ཆ། མི་བཟོས་སྤུ་ཉག

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར།

ལྕགས་རིགས་གཙང་སེལ། ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན། སྨན། བྱུག་རྫས།

ཚོས་ཕྱེ།

ནང་ཆས་ཀྱི་ཚོས། འགྱིག་ཚོས། 

དཔེ་རིས་༢་༨ ཚྭ་བ་ཚྭའི་གྲུབ་རིམ་གྱི་གྲུབ་རྫས་གལ་ཆེན་ཁག

NaOH



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།40

40

མང་དྲགས་པའི་དབང་གིས་ཕོ་བར་ཚ་ཟུག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་ཟས་

ཚེ། ཚ་ཟུག་ཞི་འཇམ་དུ་གཏོང་ཐུབ།

༣། བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་བུལ་སྐྱུར་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་ནང་དུའང་སྤྱོད་ཆོག

ཁྲུས་བུལ། Washing soda

  བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་ནས་བྱུང་བའི་རྫས་གཞན་ཞིག་ནི་ཁྲུས་བུལ་(Na2CO3.10H2O)ཡིན། གོང་གི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་

གསོབ་བུལ་ཚ་པོ་བཟོས་ཚེ། བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་བྱུང་བ་མཐོང་ཡོད། བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་དེ་སྲ་འགྱུར་བྱས་

ཚེ། ཁྲུས་བུལ་བྱུང་ཐུབ། ཁྲུས་བུལ་ནི་བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཚྭ་ཡིན།

Na2CO3  + 10H2O    Na2CO3.10H2O
བུལ་རྫས་སོལ་

འཚུམ་ཅན།

ཁྲུས་བུལ།

  ཁྲུས་བུལ་གྱི་རྫས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ནང་གི་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་བཅུ་དེས་གང་མཚོན་པ་ཡིན་ནམ། ཆུའི་ཆ་རྡུལ་བཅུ་དེ་བུལ་རྫས་

སོལ་འཚུམ་ཅན་བརློན་པ་བཟོ་ཕྱིར་ཡིན་ནམ། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་གཤམ་གྱི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་གླེང་ཆོག

བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་དང་བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ནང་ཧ་ཅང་བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་རྫས་

གཉིས་ཡིན།

ཁྲུས་བུལ་གྱི་བེད་སྤྱོད། Uses of Washing soda

༡། བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནམ། ཡང་ན། ཁྲུས་བུལ་ནི་མེ་ལོང་དང། ཡི་ཙི། ཤོག་བུ་སོགས་ཀྱི་བཟོ་ལས་

ཐོན་སྐྱེད་ནང་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

༢། བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་ཚ་ལ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའི་བུལ་རྫས་ཀྱི་འདུས་རྫས་ཐོན་སྐྱེད་ལའང་སྤྱོད་པ་ཡིན།

༣། བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་ཁྲུས་རྫས་སུའང་སྤྱོད་ཆོག

༤། བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནི་ཆུ་གྱོང་པོའ་ིརང་བཞིན་མེད་པར་བཟོ་བ་ལའང་སྤྱོད་ཆོག
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41སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

བྱེད་སྒོ།			༢་༡༥།	

	 ཚོད་སྦུག་སྐམ་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟངས་མུ་

འཚི་ཅན་བླུགས་རྗེས་མེ་རུ་བསྲོས་ཏེ།	 ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་

གྱི་ཁ་དོག་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་བརྟག་དགོས།	

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་མེ་རུ་བསྲོས་རྗེས།	 ཚོད་སྦུག་ནང་དུ་ཆུ་

ཡི་ཟིལ་ཐིགས་འཁོར་བ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་གམ།	འ་ོན།	ཆུ་དེ་

གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།	མེ་རུ་བསྲསོ་པའི་ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་བླངས་ནས་དེའི་ཐགོ་ཏུ་ཆུ་ཐིགས་

ཁ་ཤས་ཤིག་གཏོར་ཚེ།	འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ལྟོས།	

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དེ་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་

སོང་ངམ།

ཚོད་སྦུག་འཛིན་སྐམ།

ཚོད་སྦུག

ཆུ་ཐིགས།

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན།

འབར་ཞུན།

དཔེ་རིས་༢་༩ ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་ནས་ཆུ་བཏོན་ཐབས།

༢་༤་༤ ཚྭ་ཡི་ཤེལ་རྡོ་ཡི་སྐམ་རློན། Dryness of Crystals of Salts

 ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཤེལ་རྡོ་(crystal)ལ་འདི་ལྟར་བལྟ་སྐབས། སྐམ་པོ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང། དོན་དུ་ཆུ་ལྡན་ཡོད། 

བྱེད་སྒོ་༢་༡༥ ནང་དུ་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་མེ་རུ་བསྲོས་ཏེ་ཚ་པོ་བཟོ་སྐབས། ཆུའི་ཟིལ་ཐིགས་བྱུང་སྟེ། ཁ་དོག་དཀར་པོར་

འགྱུར་ཡོད། དེ་བཞིན། ཚ་པོ་བཟོས་པའི་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་དེའི་སྟེང་དུ་ཆུ་ཐིགས་ཁ་ཤས་གཏོར་སྐབས། ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་མདོག་སྔོན་པོ་དེ་བསྐྱར་ལོག་བྱུང་ཡོད།

 ཚྭ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིགཞི་རྩའི་ཆོ་ག་རེ་རེར་ལྡན་པའི་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་ངེས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། 

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་གཞི་རྩའི་ཆོ་ག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་ལྔ་ལྡན་ཡོད། ཆུ་སྦྱོར་བྱས་པའི་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་

ཆོ་ག་ནི་ CuSO4.5H2O ཡིན། བྱས་ན། ཆ་རྡུལ་ Na2CO3.10H2O ནང་དུ་ཆུ་ཡོད་དམ།

 དེ་བཞིན། གྱོ་མོ་དཀར་པོ་(gypsum)ཞེས་པའི་ཚྭ་དེ་ཤེལ་རྡོ་རུའགྱུར་དགོས་ཚེ།  གྱོ་མོ་དཀར་པོའ་ིཆ་རྡུལ་རེར་

ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་གཉིས་རེ་སྣོན་དགོས། དེར་བརྟེན། གྱོ་མོའ་ིདཀར་པོའ་ིཤེལ་རྡོ་ཡི་ཆོ་ག་ནི་ CaSO4.2H2O ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན། 

གྱོ་མོ་དཀར་པོ་ནི་པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་བཟོ་བར་སྤྱོད་ཆོག

པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ། Plaster of Paris 

 དྲོད་ཚད་ཀེལ་ཝིན་ 373 ཐོག་གྱོ་མོ་དཀར་པོ་ཚ་པོ་བཟོས་ཚེ། གྱོ་མོ་དཀར་པོའ་ིཤེལ་རྡོ་ཡིཆུ་སྐམ་སྟེ། ཆུ་ཕྱེད་

དཀར་ཤམ་མུ་འཚི་ཅན་(CaSO4.
1
2

 H2O)དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། ཆུ་ཕྱེད་དཀར་ཤམ་མུ་འཚི་ཅན་ནི་ཕྱེ་མ་དཀར་པོ་ཞིག་ཡིན་

ལ། རྒྱུན་དུ་པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་(Plaster of Paris)ཟེར་ཞིང། རྐང་ལག་ཆག་གྲུམ་བྱུང་སྐབས་ཆག་ཆིངས་བྱེད་པར་བཀོལ་

ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ས་དཀར་གྱི་ཚི་ཕྱེའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ཚེ། ཧ་ཅང་སྲ་བའི་གྱོ་མོ་དཀར་པོར་བསྐྱར་འགྱུར་བྱེད་

ཐུབ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།42

42

    CaSO4.
1
2

 H2O + 1 1
2

 H2O    CaSO4.2H2O

    པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ།       གྱོ་མོ་དཀར་པོ།

 པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་གྱི་ཤེལ་རྡོའ་ིནང་དུ་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་ཕྱེད་ཀ་བྲིས་ཡོད། འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་ཕྱེད་

ཀ་འབྱུང་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་ཕྱེད་ཀ་འབྱུང་དཀའ་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང། པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་ཡི་གཞི་རྩའི་ཆོ་ག་གཉིས་

ཀྱིས་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་གཅིག་མཉམ་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན་རྐྱེན། པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་ཡི་གཞི་རྩའི་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་ཕྱེད་

ཀ་སྤྱོད་པའི་མཚོན་དོན་དུ་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་ཕྱེད་ཀ་ཞེས་འབྲི་བ་ཡིན། ས་དཀར་གྱི་ཚི་ཕྱེ་ནི་རྩེད་ཆས་དང། རྒྱན་བཀོད་བཟོ་

ཕྱིར་སྤྱོད་པ་ཡིན། ཆུ་ཕྱེད་དཀར་ཤམ་མུ་འཚི་ཅན་ལ་པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

དྲི་
བ།

༡། འདུས་རྫས་ CaOCl2
 ཡི་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་དུ་གང་ཟེར་རམ།

༢། དངོས་རྫས་གང་ཞིག་ཚྭ་རླུང་མཉམ་དུ་འདུས་ཚེ། དཀར་ཚོས་ཕྱེ་མ་གྲུབ་བམ།

༣། ཆུ་གྱོང་པོའ་ིརང་བཞིན་མེད་པ་བཟོ་བའི་བུལ་རྫས་ཀྱི་འདུས་རྫས་ཀྱི་མིང་བྲིས།

༤། བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚི་ཅན་མེ་རུ་བསྲོས་ཚེ། འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། རྫས་འགྱུར་དེའི་

མཉམ་བྱ་འབྲི་དགོས།

༥། པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་དང་ཆུ་འདུས་པའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་འབྲི་དགོས།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།

སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་སྟོན་རྫས་ནི་ཚོས་ཀྱི་བསྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན་ཞིང། སྐྱུར་དང་བུལ་གྱི་རང་བཞིན་སྟོན་པར་སྤྱོད།• 

སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་དོན་ནི། ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་• [H+(aq)]གྲུབ་པས་ཡིན། ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་

ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་གྱེས་རྡུལ[OH-(aq)]གྲུབ་ཚེ། བུལ་གྱི་རང་བཞིན་བྱུང་བ་ཡིན།

སྐྱུར་དང་ལྕགས་རིགས་ཤིག་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་དང། ལྕགས་རིགས་དེའི་ཚྭ་གྲུབ་ཐུབ།• 

བུལ་དང་ལྕགས་རིགས་ཤིག་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་དང། ལྕགས་རིགས་དང་འཚོ་རླུང་• 

འདུས་པའི་གྱེས་རྡུལ་མོ་ཅན་གྱིས་ཚྭ་གྲུབ་པ་ཡིན།

སྐྱུར་དང་ལྕགས་རིགས་སོལ་འཚུམ་ཅན་ནམ། ཡང་ན། ལྕགས་རིགས་ཡང་རླུང་སོལ་འཚུམ་ཅན་རྫས་འགྱུར་• 

བྱུང་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ལྕགས་རིགས་དེའི་ཚྭ་དང། ཆུ། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་བཅས་གྲུབ།



43
43

43སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

ཆུ་ཡི་ནང་དུ་སྐྱུར་དང་བུལ་བསྲེས་ཚེ། གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐྱུར་གྱིས་ཡང་རླུང་གི་• 

གྱེས་རྡུལ་དང་བུལ་གྱིས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་གྱེས་རྡུལ་སྤྲོད་པ་ཡིན།

སྐྱུར་རམ། ཡང་ན། བ་ཚྭའི་• ཤ གས་ཚད་ནི་པཱི་ཨེཆུ་(pH)ཚད་གཞི་སྤྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ཡིན། པཱི་ཨེཆུ་

ཚད་གཞི་ཡིས་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་འཇལ་ཐུབ། 

ཞུ་ཁུའི་རང་བཞིན་བར་གནས་ཡིན་ཚེ། དེའི་པཱི་ཨེཆུ་ནི་ 7 ཏག་ཏག་དང། སྐྱུར་ཡིན་ཚེ། དེའི་པཱི་ཨེཆུ་ནི་ 7 • 

ལས་ཉུང་བ་དང། བུལ་ཡིན་ཚེ། དེའི་པཱི་ཨེཆུ་ 7 ལས་མང་བ་ཡོད།

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་འཚོ་གསོའ• ་ིབྱེད་ལས་ནི་པཱི་ཨེཆུ་ཡི་རིམ་པ་སྙོམས་པོ་ཞིག་གི་ནང་འགྲུབ་པ་ཡིན།

སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཆུ་མཉམ་དུ་བསྲེས་པའི་རྫས་འགྱུར་ནི་དྲོད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕྱིར་བསྐྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་• 

ཞིག་ཡིན།

སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ནུས་མེད་བཟོ་རེས་བྱས་རྗེས་དེ་གཉིས་སོ་སོའ• ་ིཚྭ་དང་ཆུ་གྲུབ་པ་ཡིན།

ཚྭ་ཞིག་ཤེལ་རྡོ་རུ་འགྱུར་བའི་ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་ནི། ཚྭ་དེའི་གཞི་རྩའི་ཆོ་ག་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན། • 

ཚྭ་ནི་བཟོ་ལས་དང་ཉིན་རེ་འཚོ་བ་གང་སྤྱིར་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།• 

སྦྱོང་ཚན།

༡། གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུ་ཞིག་གིས་རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་དམར་པོ་སྔོན་པོ་རུ་འགྱུར་ཚེ། ཞུ་ཁུ་དེའི་པཱི་ཨེཆུ་ནི།

  ཀ) 1       ཁ) 4   ག) 5   ང) 10 ཡིན།

༢། སྒོ་ངའི་སྐོགས་པ་དང་ཞུ་ཁུ་ཞིག་རྫས་འགྱུར་བྱས་པ་དེས་རྡོ་ཞོའ་ིཆུ་ཡི་མདོག་འ་ོམ་མདོག་ཏུ་བསྒྱུར་ཚེ། 

ཞུ་ཁུ་དེའི་ནང་དུ།  ཀ) NaCl   ཁ) HCl  ག) LiCl  ང) KCl ལྡན་ཡོད།

༣། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་(HCl)གྱི་ཞུ་ཁུ་ 8ml གྱིས་བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་ (NaOH) གྱི་ཞུ་ཁུ་ 10ml 
བར་སྙོམས་ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད་ཚེ། བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ 20ml བར་སྙོམས་བྱེད་པར་ཡང་

ཚྭའི་སྐྱུར་གྱི་ཞུ་ཁུ། ཀ) 4ml  ཁ) 8ml  ག)12ml  ང)16ml དགོས། 

༤། ཕོ་བས་ཟས་འཇུ་དཀའ་བའི་སྐབས་སུ་ཕོ་བའི་སྨན།  ཀ) གཉན་འཇོམས་སྨན།antiseptic ཁ) ཟུག་

འཇགས་སྨན།analgesic  ག) སྐྱུར་འགོག་རྫས། antacid ང) སྐྱེ་འགོག་རྫས། antibiotic བཏང་

དགོས། 

༥། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་དག་གི་མཉམ་བྱ་བྲིས་ཏེ་མཉམ་བྱ་སྙོམས་དགོས།
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ཀ) མུ་འཚིའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་དང་ཏི་ཚའི་རྫས་འགྱུར།

ཁ) ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་དང་དཀར་གཡའི་རྫས་འགྱུར།

ག) མུ་འཚིའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་དང་ཧ་ཡང་གི་རྫས་འགྱུར།

ང) ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་དང་ལྕགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར།

༦། ཨ་རག་དང་རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་ལྟ་བུའི་འདུས་རྫས་ནང་དུ་ཡང་རླུང་ཡོད་ཀྱང། འདུས་རྫས་འདི་རིགས་སྐྱུར་

གྱི་ཁོངས་སུ་མི་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་ར་སྤྲོད་བྱེད་དགོས།

༧། ལྷད་མེད་ཆུ་ཡིས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་མི་བྱེད་ཀྱང་ཆར་པའི་ཆུས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ནམ། 

༨། སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་སྟོན་ཆས་བེད་སྤྱད་དེ་ཞུ་ཁུ་མི་འདྲ་བ་རིགས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྐབས། དེ་དག་

སོ་སོའ་ིpHནི་ 4, 1, 11, 7, 9 བཅས་བྱུང་ཡོད། བྱས་ན། དེ་དག་སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་ནི།

ཀ) བར་གནས་ཡིན།

ཁ) བ་ཚྭ་རང་བཞིན་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡིན།

ག) སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡིན།

ང) སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ཤ གས་ཆུང་བ་ཡིན།

ཅ) བ་ཚྭའི་རང་བཞིན་ཤ གས་ཆུང་བ་ཡིན།

༩། དཀར་གཡའི་སྐུད་པ་རིང་ཐུང་མཉམ་པ་གཉིས་ཚོད་སྦུག་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་སོ་སོའ་ིབླུགས་རྗེས། ཡང་ཚྭའི་

སྐྱུར་ཚོད་སྦུག་ཀ་པ་དང། མཚུར་སྐྱུར་ཚོད་སྦུག་ཁ་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པ་རེད། གལ་ཏེ་སྐྱུར་དེ་གཉིས་ཀྱི་

མང་ཉུང་གཅིག་པ་ཡིན་ཚེ། ཚོད་སྦུག་གང་གི་ཚིར་སྒྲ་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༠། འོ་མ་གསོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དེའི་pH ནི་ 6 ཡིན། གལ་ཏེ་འོ་མ་དེ་ཞོ་རུ་འགྱུར་ཚེ། དེའི་pH ལ་

འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས།

༡༡། འོ་མ་འཚོང་མིས་འོ་མ་གསོས་པའི་ནང་དུ་གསོབ་བུལ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་བཏབ་པ་རེད།

ཀ) འོ་མ་འཚོང་མི་དེས་འོ་མ་གསོས་པ་དེའི་པཱེ་ཨེཆུ་ 6 ནས་བ་ཚྭའི་རང་བཞིན་ཅུང་ཆེ་རུ་

གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ཀ) འདི་ལྟའི་འོ་མ་དེ་ཞོ་རུ་འགྱུར་བར་དུས་ཚོད་རིང་བ་འགོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༢། པཱེ་རི་སི་ཡི་རྡོ་ཞོ་ཡིན་ཚེ། གཞའ་ཚན་མེད་པའི་སྣོད་དུ་ཉར་འཇོགས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ། འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས། 

༡༣། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བར་སྙོམས་རྫས་འགྱུར་ཟེར་རམ། དཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས། 
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45སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱུར། བུལ། ཚྭ།

སྐྱུར། Acid གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར།
Decomposition 
reaction

བུལ། Base མཚུར་སྐྱུར། acetic acid

བ་ཚྭ། Alkalis གམ་བུ་རའི་སྐྱུར། citric acid

སྟོན་རྫས། Indicator ད་ཏྲིག་སྐྱུར། trataric acid

རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག Litmus paper ལྡུམ་སྐྱུར། oxalic acid

བུལ་རྫས་སོལ་
འཚུམ་ཅན།

Sodium Carbonate འོ་སྐྱུར། lactic acid

བུལ་རྫས་ཡང་རླུང་
སོལ་འཚུམ་ཅན།

Sodium hydrogen 
carbonate

ཟླ་ཡུམ་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར། methanoic acid

དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་
ཅན།

Calcium hydroxide བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན། Sodium chloride

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་
ཅན།

Carbon dioxide དུག་སེལ་ཟེ་འཚི་ཅན། Potassium nitrate

ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར། Hydrochloric acid ཧ་ཡང་ཚྭ་ལྡན།
Aluminium 
chloride

བར་སྙོམས་རྫས་
འགྱུར།

Neutralization reac-
tion

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན། Copper sulphate

ཟངས་འཚོ་ལྡན། Copper oxide བུལ་རྫས་ཚྭ་སྐྱུར། Sodium acetate

ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར། Sulphuric acid ཟླ་རྐྱང་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར། Methanoic acid

སྐྱུར་ཐུབ་རྫས། Antiacid གསོབ་བུལ། Bleaching soda

གསོབ་བུལ། sugar ཁྲུས་བུལ། Washing soda

ཚིག་གནད།


