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ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

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

གཅིག  ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང། ཕན་ཚུན་དབར་འདྲ་བའི་ཆ་དང་མི་

འདྲ་བའི་ཆ།

གཉིས། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་རླུང་དང། ཆུ། སྐྱུར། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཚྭ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱེད་

ཚུལ། ལྕགས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་གོ་རིམ།

གསུམ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་རྫས་འགྱུར།

ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་གྲུབ་ཚུལ། གྱེས་རྡུལ་གྱི་

འདུས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

བཞི།  ལྕགས་རིགས་བྱུང་ཚུལ།

ལྕགས་རིགས་ཇི་ལྟར་བསྔོགས་འདོན་བྱེད་པ་དང། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གཙང་སེལ་བྱས་ཏེ་ལྕགས་

རིགས་འདྲ་མིན་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་ཚུལ།

ལྔ་པ། བཙའ་སླད།

བཙའ་ཡིས་ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བཅུག་པ་དང།  བཙའ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ།
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47སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

 འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་རྩ་རྫས་རིགས་འདྲ་མིན་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། དེའི་སྐབས་སུ་རྩ་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

གཞིར་བཟུང། རྩ་རྫས་རྣམས་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད། 

ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་སྤྱོད་སྒོ་ཁ་ཤས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང།• 

ཁྱད་ཆོས་གང་ལ་བལྟོས་ཏེ་རྩ་རྫས་དེ་དག་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པར་དབྱེ་བ་ཡིན་ནམ།• 

དེ་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་བེད་སྤྱོད་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།• 

༣་༡ གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། Physical Porperties

༣་༡་༡། ལྕགས་རིགས། Metal

 རྒྱུན་དུ་དངོས་རྫས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྐབས། གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཏེ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་དེ་

ལས་སླ་ཤོས་རེད། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པ་ལ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་དག་སྤེལ་དགོས། 

བྱེད་སྒོ་༣་༡ དང་༣་༦ གི་ཆེད་དུ་ལྕགས་དང། ཟངས། ཧ་ཡང། དཀར་གཡའ། བུལ་རྫས། ཞ་ཉེ། ཏི་ཚ་བཅས་རྙེད་སླ་བའི་

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་རེ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས། 

བྱེད་སྒོ།   ༣་༡། 

 ལྕགས་དང།  ཟངས། ཧ་ཡང།  དཀར་གཡའ་བཅས་སོ་སོའ་ིདཔེ་མཚོན་རེ་བླངས་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིམདོག་ཅི་ཡིན་ཟིན་

ཐོར་བྲིས་རྗེས། ཀོ་གསེག་གིས་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་འཕྱིད་བརྡར་བྱས་ཚེ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིམདོག་འགྱུར་བ་ཇི་བྱུང་ཐོ་འགོད་གྱིས།

 ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷད་མེད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། དེ་དག་གི་ངོས་ནི་འོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད། འདི་ལྟའི་

ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་བཀྲགས་མདངས་(Metallic lustre)ཟེར།

བྱེད་སྒོ།   ༣་༢། 

 ལྕགས་དང། ཟངས། ཧ་ཡང། དཀར་གཡའ་བཅས་ས་ོསའོ་ིདཔེ་མཚོན་རེ་བླངས་རྗེས། གྲི་རྣ་ོཔ་ོཞིག་གིས་དེ་དག་གཏུབ་ཐུབ་མིན་

ལྟོས། དེ་རྗེས་བུལ་རྫས་ཤིག་སྐམ་པས་བཟུང་སྟེ། ཤེལ་གཞོང་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་གཏུབ་ཐུབ་མིན་ལྟོས། 

ཐུགས་སྣང། བུལ་རྫས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྐབས། ངེས་པར་དུ་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། འཚག་ཤོག་ཅིག་གི་ལྟེབ་ཁུག་ཏུ་བཞག་ནས་བུལ་རྫས་སྐམ་པོ་བཟོ་དགོས། 

ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོ་འགོད་བྱས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་དགོས།

 བྱེད་སྒོ་༣་༢ སྤེལ་རྗེས། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་སྤྱིར་སྲ་བ་ཡིན་ཡང། ལྕགས་རིགས་ཕན་ཚུན་དབར་

གྱི་སྲ་འཐས་(Hardness)ཀྱི་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བའང་རྟོགས་ཐུབ།
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བྱེད་སྒོ།   ༣་༣། 

 ལྕགས་དང།  ཏི་ཚ།  ཟངས།  ཧ་ཡང།  ཞ་ཉེ་བཅས་སོ་སོའ་ིདཔེ་མཚོན་དུམ་བུ་རེ་བླངས་རྗེས། ལྕགས་རིལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

གི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཐོ་བས་ཐེངས་བཞི་ནས་ལྔ་བར་བརྡུང་ཚེ། འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ། ལྕགས་

རིགས་དེ་དག་སོ་སོར་འགྱུར་ལྡོག་མི་འདྲ་བ་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཐོ་འགོད་གྱིས།

 བྱེད་སྒོ་༣་༣ སྤེལ་རྗེས། ལྕགས་རིགས་ཡིན་ཚེ། བརྡུང་སྟེ་ལེབ་ལེབ་བཟོ་ཐུབ་པ་རྟོགས་ཐུབ། འདི་ལྟའི་ཁྱད་

ཆོས་ལ་རྡུང་རུང་(Malleable)གི་ཁྱད་ཆོས་ཟེར། གསེར་དང་དངུལ་ལ་རྡུང་རུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་ཤོས་ལྡན་ཡོད།

བྱེད་སྒོ།   ༣་༤། 

 ལྕགས་དང། ཏི་ཚ། ཟངས། ཧ་ཡང། ཞ་ཉེ་སོགས་ལྕགས་རིགས་ཁག་ཅིག་གི་དཔེ་མཚོན་བླངས་ནས། ལྕགས་རིགས་གང་དང་

གང་གི་སྐུད་པ་ཡོད་མེད་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།

 ལྕགས་རིགས་ཤིག་སྐུད་པ་ལྟར་བཟོ་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཚེ། འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བསྣར་རུང་(Ductility) 

གི་ཁྱད་ཆོས་ཟེར། གསེར་ནི་བསྣར་རུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་ཤོས་ལྡན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཤིག་ཡིན། གསེར་གྷ་རམ་གཅིག་

གིས་གསེར་སྐུད་རིང་ཐུང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཉིས་ཙམ་བཟོ་ཐུབ། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྡུང་རུང་ཞིང་བསྣར་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེད་ཚོ་དགོས་མཁོ་ལྟར་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་བཟོ་ཆོག་པ་ཡིན། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཁ་ལག་བཟོ་སའི་

སྣོད་གང་དང་གང་ལྕགས་རིགས་ནས་བཟོས་པ་རེད་འདུག་གམ། ཁ་ལག་བཟོ་སའི་སྣོད་དེ་དག་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་བཟོ་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ཏེ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༣་༤། 

 ཟངས་སམ། ཡང་ན།  ཧ་ཡང་གི་སྐུད་པ་ཞིག་

བླངས་ནས། དཔེ་རིས་༣་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། གདང་

སྟེགས་སྟེང་དུ་བཏགས་རྗེས། ཡང་ལཱའམ་སྤྲ་ཚིལ་གང་རུང་

སྤྱད་དེ་མཐེབ་གཟེར་ཞིག་ཧ་ཡང་གི་སྐུད་པ་དེའི་སྣེ་གཞན་

དེར་སྦྱར་དགོས། དེ་རྗེས། འབར་ཞུན་ཞིག་ཧ་ཡང་གི་སྐུད་པ་

དེའི་འགོ་ཏུ་བཞག་སྟེ་སྐུད་པ་དེ་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས། 

སྐུད་པ་དེ་ཚ་པོ་བཟོས་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་སོང་རྗེས། 

འགྱུར་ལྡོག་གང་ཞིག་འབྱུང་མིན་བརྟག་སྟེ་བྱེད་སྒོའ་ིགྲུབ་

འབྲས་ཐོ་འགོད་གྱིས། 

ལྕགས་སྐུད།

མཐེབ་གཟེར།

འབར་ཞུན།
གདང་སྟེགས།

དཔེ་རིས་༣་༡ ལྕགས་རིགས་ནི་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པར་བཟང།

འཇུ་སྐམ།
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49སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༥ སྤེལ་རྗེས། ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་(Conduct)བྱེད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ལ། ལྕགས་

རིགས་ཀྱི་བཞུ་ཚད་ཀྱང་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། དངུལ་དང་ཟངས་ནི་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཡག་ཤོས་བྱེད་པའི་ལྕགས་

རིགས་ཡིན། ཞ་ཉེ་དང་དངུལ་ཆུས་དྲོད་དེ་ཙམ་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་མི་ཐུབ།

ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་མིན་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་ལྟོས། 

བྱེད་སྒོ།   ༣་༥། 

 དཔེ་རིས་༣་༢ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར།  གློག་

སྨན་དང། གླགོ་སྐུད། ཤེལ་ཏགོ གསད་སྤར་བཅས་མཐུད་

དེ་གླགོ་གི་རྒྱུ་ལམ་ཞིག་སྒྲིག་རྗེས། གླགོ་སྐུད་ཀྱི་སྣེ་ཀ་པ་

དང་ཁ་པའི་བར་ལྕགས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་དཔེ་མཚོན་

བཅུག་སྟེ་ཤེལ་ཏོག་འབར་མིན་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། 
དཔེ་རིས་༣་༢ ལྕགས་རིགས་ནི་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པར་བཟང།

གླ
ོག

་སྨ
ན
། ཤེལ་ཏོག

གསད་སྤར།

གློག་སྐུད།
འཇབ་ཙེ།

(  )
ཀ ཁ

 ནམ་རྒྱུན་ནང་དུ་འཁྲིད་པའི་གློག་སྐུད་དེ་ཚོ་ནི་འདུས་མང་ཝི་ནིལ་ཚྭ་ལྡན་(Polyvinylchloride)ནམ། ཡང་ན། 

འགྱིག་དང་འདྲ་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གིས་བཏུམས་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

 ལྕགས་རིགས་ཕན་ཚུན་རྡུང་པའམ། ཡང་ན། ངོས་མཁྲེགས་པོ་ཞིག་གིས་བརྡུངས་ཚེ། སྒྲ་གྲགས་སྲིད། འདི་ལྟའི་

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སིང་སྒྲ་ཅན་(sonorous)གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟེར། 

༣་༢་༡ ལྕགས་རིགས་མིན་པ། Non-metals

 འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་དང་བསྡུར་ན་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་རྩ་རྫས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་སྐོར་

སྦྱངས་ཡོད་ལ། ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དཔེ་རུ་སོལ་རྫས་དང། མུ་ཟི། ལྦ་ཚྭ། འཚོ་རླུང། ཡང་རླུང་སོགས་བྲིས་ཡོད། 

ལྕགས་རིགས་མིན་པ་ཚང་མ་སྲ་གཟུགས་སམ་ཡང་ན་རླུང་གཟུགས་ཡིན་རུང། སྦོར་མིན་གཅིག་པུ་གཤེར་གཟུགས་

ཡིན། ལྕགས་རིགས་དང་འདྲ་བར་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་ལའང་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྡན་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་

ནས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དགོས།  

བྱེད་སྒོ།   ༣་༦། 

 སོལ་རྫས་དང། མུ་ཟི། ལྦ་ཚྭ་བཅས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་རེ་བླངས་ཏེ། གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༡ ནས་༣་༦ སོ་སོའ་ིནང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་

གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བཙལ་བ་ཇི་བཞིན། ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དངོས་རྫས་འདི་དག་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འཚོལ་དགོས། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།50
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ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་

དེ་དག་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་༣་༡ ནང་དུ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་དགོས།

རེའུ་མིག ༣་༡། 

རྩ་རྫས། མཚོན་རྟགས། ངོས་ཀྱི་རང་བཞིན། མཁྲེགས་ནུས། རྡུང་རུང་བ། བསྣར་རུང་བ། བརྒྱུད་ཁྲིད། སིང་སྒྲ།

དྲོད། གློག

 རེའུ་མིག་༣་༡ ནང་དུ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པའི་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཚེ། གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པུར་བལྟོས་ཏེ་རྩ་རྫས་

ཀྱི་དབྱེ་མི་ཐུབ་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་ངེས་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། རྩ་རྫས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་དམིགས་བསལ་

ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན།

༡། རྒྱུན་གཏན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཐོག་ལྕགས་རིགས་ཚང་མ་སྲ་གཟུགས་ཡིན་ཡང། དངུལ་ཆུ་ནི་གཤེར་གཟུགས་

ཡིན། དེ་བཞིན། སྤྱིར་བཏང་ལྕགས་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་བཞུ་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཡིན་ཡང། གྷེ་ལིམ་དང་

སི་སིམ་གཉིས་ཀྱི་བཞུ་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་པོ་ཡིན་རྐྱེན། ངེད་ཚོའི་ལུས་དྲོད་ཀྱིས་དེ་གཉིས་བཞུ་ཐུབ།

༢། ལྦ་ཚྭ་ནི་ལྕགས་རིགས་མིན་ཡང། བཀྲགས་མདངས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།

༣། སོལ་རྫས་ནི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་དུ་གནས་པའི་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་རྩ་རྫས་ཤིག་ཡིན། འདི་ལྟའི་རྣམ་པ་མི་

འདྲ་བ་རེ་རེ་ལ་ངོ་བོ་ལྡོག་པའི་རྫས་(Allotrope)ཟེར། རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ནི་སོལ་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡོག་པའི་རྫས་ཤིག་

ཡིན། ཕ་ལམ་ནི་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་ལ། བཞུ་ཚད་དང་འཁོལ་ཚད་ཀྱང་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་རང་བྱུང་གི་དངོས་

རྫས་ཤིག་ཡིན། དེ་བཞིན། རྡོ་སྣག་ནི་སོལ་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡོག་པའི་རྫས་གཞན་ཞིག་ཡིན། རྡོ་སྣག་ནི་སྙི་ཞིང་

འཇམ་ལ་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བཟང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་ཡིན། 

༤། རྡོ་རྫས་དང། བུལ་རྫས། དུག་སེལ་ལྟ་བུའི་བ་ཚྭའི་ལྕགས་རིགས་(Alkli metal)ནི་སྙི་ཞིང་འཇམ་ལ་གྲིས་

གཏུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད། ལྕགས་རིགས་འདི་ཚོའི་བཞུ་ཚད་དམའ་ལ་སྟུག་ཚད་ཀྱང་དམའ་བ་ཡིན། 

 རྩ་རྫས་ནི་རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིརྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བལྟོས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དབྱེ་འབྱེད་

གསལ་པོར་བྱེད་ཐུབ། 
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51སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

བྱེད་སྒོ།   ༣་༧། 

 དཀར་གཡའ་མེ་རུ་བསྲེགས་རྗེས་དེའི་ཐལ་ཕྱེ་ཆུའི་ནང་དུ་ཞུ་རུ་ཆུགས།  རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་དམར་པོ་དང་སྔོན་པོ་གཉིས་ཀ་

སྤྱད་དེ་ཐལ་ཕྱེ་དེའི་ཞུ་ཁུའི་རང་བཞིན་སྐྱུར་དང་བུལ་ཅི་ཡིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་མུ་ཟིའི་ཕྱེ་མ་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་དེའི་དུད་

རླངས་(fume)ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་དགོས། དུད་རླངས་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཚོད་སྦུག་དེའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་

ཏེ་དཀྲུག་དཀྲུག་ལེགས་པར་བཏང་རྗེས། རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་སྔོན་པོ་དང་དམར་པོ་གཉིས་ཀ་སྤྱད་དེ། ཞུ་ཁུ་དེའི་རང་བཞིན་སྐྱུར་དང་བུལ་

གང་ཡིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། རྫས་འགྱུར་འདི་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་བྱ་བྲིས་ཏེ་སྙོམས་དགོས།

 ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་རྩ་རྫས་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུས་ཚེ། སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འཚོ་ལྡན་(Oxide)

གྲུབ་ཐུབ། ལྕགས་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུས་ཚེ། བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འཚོ་ལྡན་གྲུབ་ཐུབ། སྡེ་ཚན་འོག་

མ་ཚོའི་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་(Metal oxide)སྐོར་ལ་རྒྱས་བཤད་བྱས་ཆོག

དྲི་
བ།

༡། གཤམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ལྕགས་རིགས་རེ་རེའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

རྒྱུན་གཏན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཐོག་གཤེར་གཟུགས་ཡིན་པ། ࿊

གྲི་ཡིས་ལས་སླ་པོའ ࿊ ་ིངང་གཏུབ་ཐུབ་པ།

དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་ལེགས་པ། ࿊

དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཞན་པ། ࿊

༢། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྡུང་རུང་བ་དང། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྣར་རུང་བ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།

༣་༢ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། Chemical Properties of Metal

 གཤམ་གྱི་སྡེ་ཚན་༣་༢་༡ ནས་༣་༢་༤ བར་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཆེད་དུ་ཧ་

ཡང་དང། ཟངས། ལྕགས། ཞ་ཉེ། དཀར་གཡའ། ཏི་ཚ། བུལ་རྫས་བཅས་སོ་སོའ་ིདཔེ་མཚོན་རེ་གྲ་སྒྲིག་དགོས།

༣་༢་༡ རླུང་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་བསྲེགས་པ། Metals are Burnt in Air

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༨ ནང་དཀར་གཡའ་མེ་རུ་བསྲེགས་སྐབས། འོད་བཀྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འབར་ཡོད། ལྕགས་

རིགས་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་འབར་མིན་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་༣་༩ སྤེལ་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།52
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བྱེད་སྒོ།   ༣་༨། 

 གོང་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་མེ་སྐམ་གྱིས་བཟུང་ནས་མེ་རུ་བསྲེགས་རྗེས། དེ་

དག་སོ་སོའ་ིགྲུབ་རྫས་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུ་ཐུབ་མིན་བརྟག་དགོས།  ལྕགས་རིགས་གང་མེ་རུ་འབར་སླ་ཤོས་རེད་འདུག་

གམ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིམེ་ལྕེའི་ཁ་དོག་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་འདུག་གམ། ལྕགས་རིགས་སོ་སོའ་ིངོས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གང་བྱུང་འདུག་གམ། 

ལྕགས་རིགས་དེ་དག་གིས་འཚོ་རླུང་དང་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཞན་པ་ནས་དྲག་པའི་བར་གོ་རིམ་སྒྲིགས།

ལྕགས་རིགས་ཕལ་མོ་ཆེ་འཚོ་རླུང་དང་འདུས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་གྲུབ་ཐུབ།

ལྕགས་རིགས།  + འཚོ་རླུང།    ལྕགས་འཚོ་ལྡན།

དཔེར་ན། ཟངས་མེ་རུ་བསྲེག་ཚེ། འཚོ་རླུང་དང་འདུས་ཏེ་ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་གྲུབ་ཐུབ། ཟངས་འཚོ་ལྡན་ནི་མདོག་ནག་

པོ་ཞིག་ཡིན། 

2Cu  + O2    2CuO
        ཟངས།                        ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན།

དེ་བཞིན། ཧ་ཡང་མེ་རུ་བསྲེགས་ཚེ། ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་གྲུབ་པ་ཡིན།

4Al  + 3O2    2Al2O3
      ཧ་ཡང།                       ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན།

 གོང་གི་སློབ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ཟངས་འཚོ་ལྡན་གྱིས་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དང་རྫས་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་

སྦྱངས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ཡིན་ན། བུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ངེས་ཀྱང། ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་

ཁག་ཅིག་གིས་སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་སྟོན་པའང་ཡོད། དཔེར་ན། ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་དང། ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན་

ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ལྟའི་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་གྱིས་སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཚྭ་དང་ཆུ་གྲུབ་

ཐུབ། འདི་ལྟའི་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ལ་མཚན་གཉིས་འཚོ་ལྡན་(Amphoteric oxide)ཟེར། 

ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་ཡིན་ཚེ། སྐྱུར་དང་བུལ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་གཤམ་ལྟར་རྫས་འགྱུར་བྱེད་པ་ཡིན།

Al2O3  + 6HCl    2AlCl3 + 3H2O  

Al2O3  + 2NaOH    2NaAlO2 + H2O 
                                 བུལ་རྫས་ཧ་འཚིས་ཅན།    

 ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུ་མི་ཐུབ་ཀྱང། ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ཁ་ཤས་ཆུའི་ནང་བཞུས་

ཏེ་བ་ཚྭ་གྲུབ་ཐུབ། བུལ་རྫས་འཚོ་ལྡན་དང་དུག་སེལ་འཚོ་ལྡན་གཉིས་ཆུའི་ནང་བཞུས་ཏེ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་ལྟར་བ་ཚྭ་

གྲུབ་ཐུབ།
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53སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

Na2O(S)  + H2O(l)    2NaOH(aq)  

K2O(s)  + H2O(l)    2KOH(aq)    

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༩ ནང་ལྕགས་རིགས་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་མི་བྱེད་པ་མཐོང་

ཡོད། ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་ཡིན། དུག་སེལ་དང་བུལ་

རྫས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་ཤ གས་དྲག་ཆེན་པོས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྕགས་རིགས་འདི་གཉིས་རླུང་

གི་ནང་དུ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་བཞག་ཚེ། འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་རང་དགར་མེ་འབར་བ་ཡིན་རྐྱེན། ལྕགས་རིགས་

འདི་གཉིས་རྒྱུན་དུ་ས་སྣུམ་ནང་དུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དཀར་གཡའ་དང། ཧ་ཡང། ཏི་ཚ། ཞ་ཉེ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་

རིགས་ནི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཐོག་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ། ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་གྱི་བང་རིམ་སྲབ་

མོ་ཞིག་ཕྱི་ངོས་སུ་གྲུབ་པ་དེས། ལྕགས་རིགས་དེ་ཉིད་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་རང་བཞིན་མི་

ཉམས་པར་ཕན་པ་ཡིན། 

 ལྕགས་མེ་རུ་བསྲེགས་ཚེ། མེ་འབར་མི་ཐུབ་ཀྱང། ལྕགས་ཀྱི་རྡར་ཕྱེ་མེ་རུ་བསྲེགས་ཚེ་མེ་འབར་ཐུབ། དེ་བཞིན། 

ཟངས་ཀྱིས་མེ་འབར་མི་ཐུབ་ཀྱང། ཟངས་མེ་རུ་བསྲེགས་ཚེ། ཟངས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཟངས་འཚོ་ལྡན་གྱི་བང་རིམ་ནག་པོ་

ཞིག་གྲུབ་ཐུབ། དྲོད་ཚད་མཐོ་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀྱང། གསེར་དང་དངུལ་གྱིས་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་མི་བྱེད།

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་བཙའ་གཡའ་འགོག་ཐབས།

 མོ་སྣེ་བཅོས་བསྒྱུར་(anodising)ནི་ཧ་ཡང་གི་ཕྱི་ངོས་སུ་འཚོ་ལྡན་(oxide)གྱི་བང་རིམ་མཐུག་པོ་ཞིག་བཟོ་བའི་བྱེད་

རིམ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་རླུང་ནང་དུ་ཧ་ཡང་བཞག་ཚེ། ཧ་ཡང་དང་འཚོ་རླུང་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཧ་ཡང་གི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཧ་ཡང་

འཚོ་ལྡན་གྱི་བང་རིམ་སྲབ་མོ་ཞིག་ཆགས་པ་དེས་བཙའ་གཡའ་འགོག་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཧ་ཡང་གི་བཙའ་གཡའི་འགོག་

ཤགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཚེ། ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་གྱི་བང་རིམ་དེ་མཐུག་ཏུ་གཏོང་དགོས། མོ་སྣེ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་བྱེད་རིམ་ནང། མུ་

ཟིའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མའི་གློག་འབྱེད་རྫས་(electrolyte)ཀྱི་རྫིང་ཞིག་བཟོས་རྗེས། མོ་སྣེ་(anode)རུ་ཧ་ཡང་ལེབ་ལྕུག་ཅིག་སྤྱད་དེ་གློག་

འབྱེད་(electrolysis)བྱས་ཚེ། གློག་འབྱེད་རྫས་ནས་ཐོན་པའི་འཚོ་རླུང་དང་མོ་སྣེའི་ཧ་ཡང་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་ཧ་ཅང་མཐུག་པའི་

ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་གྱི་བང་རིམ་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ། འདི་ལྟའི་ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་གྱི་བང་རིམ་གྱིས་བཙའ་གཡའ་འགོག་པ་མ་ཟད། ཚོས་

རྩི་ཡང་བརྒྱབ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཡིད་དུ་འངོ་ལ་རྒྱུན་སྲ་བའི་སྣོད་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ།

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

     ཤེས་

       སམ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༩ སྤེལ་རྗེས་བུལ་རྫས་ནི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། དཀར་གཡའ་

ནི་བུལ་རྫས་ལྟར་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་མེད། ལྕགས་རིགས་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་

བརྟག་དགོས་ཚེ། ཏི་ཚ་དང་ལྕགས། ཟངས་དང་ཞ་ཉེ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་དབྱེ་བ་འབྱེད་མི་

ཐུབ། དེས་ན། བྱེད་ཐབས་གཞན་སྤྱད་དེ་ལྕགས་རིགས་དེ་ཚོའི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།54
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༣་༢་༢ ལྕགས་རིགས་དང་ཆུའི་རྫས་འགྱུར།  Reaction of Metal with Water

བྱེད་སྒོ།   ༣་༡༠། 

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༩ ནང་སྤྱད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་བླངས་རྗེས། ཆུ་གྲང་མོ་ཕྱེད་ཙམ་བླུགས་པའི་ཚོད་

སྦུག་ཅིག་ནང་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བླུགས་ཏེ་ཆུ་གྲང་མོ་མཉམ་དུ་ལྕགས་རིགས་གང་གིས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་མིན་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་དགོས། ལྕགས་རིགས་དེ་དག་གིས་ཆུ་གྲང་མོ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་རིམ་འཕར་གྱིས་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས། ཆུ་

གྲང་མོ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་མི་བྱེད་པའི་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་ཆུ་ཚ་པོ་ཕྱེད་ཙམ་བླུགས་པའི་ཚོད་སྦུག་ཅིག་ནང་རེ་རེ་བཞིན་བླུགས་

ཏེ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་གོ་རིམ་འཚོལ་དགོས། ཆུ་ཚ་པོ་མཉམ་དུའང་རྫས་འགྱུར་མི་བྱེད་པའི་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་གི་རྫས་འགྱུར་

བྱེད་ཤ གས་རྟོགས་ཞིབ་ཆེད་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་༣་༣ ལྟར་ཚོད་ལྟའི་མཁོ་ཆས་དེ་དག་བསྒྲིགས་སྟེ། རླངས་པ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་

མཁན་གྱི་ལྕགས་རིགས་གང་དང་གང་ཡིན་པ་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་དགོས། 

ཐུགས་སྣང། དགེ་རྒན་བཀོད་སྒྲིག་འགོ་བྱེད་སྒོ་འདི་སྤེལ་དགོས།

དཔེ་རིས་༣་༣ ལྕགས་རིགས་དང་རླངས་པ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཐབས།

ཆུ་རུ་སྦང་པའི་

ཤེལ་བལ།

ལྕགས་རིགས་

ཀྱི་དཔེ་མཚོན།

འབར་ཞུན།

གདང་སྟེགས།

ཁ་འདིག

འདྲེན་སྦུག

ཡང་རླུང།

ཆུ།

 ལྕགས་རིགས་དང་ཆུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་དང་ཡང་རླུང་བྱུང་བ་ཡིན། ཆུའི་

ནང་བཞུ་ནུས་པའི་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཆུའི་ནང་བཞུས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྲུབ་ཐུབ། འོན་

ཀྱང། ལྕགས་རིགས་ཚང་མས་ཆུ་དང་རྫས་འགྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ།

ལྕགས་རིགས།  + ཆུ    ལྕགས་འཚོ་ལྡན། + ཡང་རླུང།

ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན།  + ཆུ།  ལྕགས་རིགས་ཡང་འཚོ་ཅན།

 དུག་སེལ་དང་བུལ་རྫས་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་དང་ཆུ་གྲང་མོའ་ིརྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཧ་ཅང་དྲག་ལ། དྲོད་ནུས་

མང་པོ་ཕྱིར་གཏོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་ནས་གྲུབ་པའི་ཡང་རླུང་ལ་མེ་འབར་བ་ཡིན། 
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55སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

2K(s)  + 2H2O(l)    2KOH(aq) + H2(g) + དྲོད་ནུས།

2Na(s)  + 2H2O(l)  2NaOH(aq) + H2(g) + དྲོད་ནུས།

 དཀར་ཤམ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་དང་ཆུའི་རྫས་འགྱུར་ནི་ཤ གས་ཆུང་ལ། དྲོད་ནུས་ཀྱང་མང་པོ་ཕྱིར་གཏོང་མི་ཐུབ་

རྐྱེན། ཡང་རླུང་ལ་མེ་འབར་མི་ཐུབ།

Ca(s)  + 2H2O(l)    Ca(OH)2(aq) + H2(g) + དྲོད་ནུས།

 དཀར་ཤམ་དང་ཆུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་རྗེས། དཀར་ཤམ་གྱི་ངོས་སུ་ཡང་རླུང་གི་ལྦུ་བ་མང་པོ་འཁོར་བ་ཡིན་རྐྱེན། 

དཀར་ཤམ་ཆུའི་གཏིང་དུ་བྱིངས་ཏེ་སྡོད་མི་ཐུབ་པར་ཆུ་ཁར་གཡེང་བ་ཡིན། 

 དཀར་གཡའ་དང་ཆུ་གྲང་མོ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ། དཀར་གཡའ་དང་ཆུ་ཚ་པོ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ། གྲུབ་རྫས་སུ་

ལྕགས་རིགས་ཡང་འཚོ་ཅན་དང། ཡང་རླུང་གྲུབ་པ་དང། དཀར་གཡའི་ངོས་སུ་ཡང་རླུང་གི་ལྦུ་བ་མང་པོ་འཁོར་ཏེ། ཆུའི་

ངོས་སུ་གཡེང་བ་ཡིན། 

 ཧ་ཡང་དང། ལྕགས། ཏི་ཚ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་ཆུ་གྲང་མོ་དང་ཚ་པོ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་མི་

བྱེད། ལྕགས་རིགས་འདི་དག་གིས་རླངས་པ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་སུ་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་དང་ཡང་

རླུང་བྱུང་བ་ཡིན།

2Al(s)  + 3H2O(l)    Al2O3(s) + 3H2(g) 

3Fe(s)  + 4H2O(l)  Fe3O4(s) + 4H2(g) 

ཞ་ཉེ་དང། ཟངས། གསེར། དངུལ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་ཆུ་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་རྩ་བ་ནས་མི་བྱེད་པ་ཡིན། 

༣་༢་༣ ལྕགས་རིགས་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར། Reaction of Metal with Acid

 ལྕགས་རིགས་དང་སྐྱུར་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ཚྭ་དང་ཡང་རླུང་བྱུང་བའི་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན།

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

འོན་ཀྱང། སྐྱུར་མཉམ་དུ་ལྕགས་རིགས་ཚང་མའི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་གཅིག་པ་ཡིན་སྲིད་དམ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་

སྤེལ་ཏེ་ལྕགས་རིགས་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་རྟོགས་པ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༣་༡༡། 

 བུལ་རྫས་དང་དུག་སེལ་ཕུད་པའི་ལྕགས་རིགས་གང་མང་གི་དཔེ་མཚོན་རེ་བླངས་ཏེ། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་བླུགས་པའི་

ཚོད་སྦུག་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་རེ་བཏབ་རྗེས། ཚ་དྲདོ་འཇལ་ཆས་རེ་ཚོད་སྦུག་རེའི་ནང་དུ་བཞག་དགསོ། 

ལྕགས་རིགས་གང་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་ཤ གས་དྲག་ཆེ་ཤསོ་རེད་འདུག་གམ། ལྕགས་རིགས་གང་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་དྲདོ་ཚད་མཐ་ོ

ཤོས་རེད་འདུག་གམ། ལྕགས་རིགས་དེ་དག་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆུང་བ་ནས་ཆེ་བའི་བར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།56
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 དཀར་གཡའ་དང་ཧ་ཡང། ལྕགས་དང་ཏི་ཚ་སོ་སོ་མཉམ་དུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་རྫས་འགྱུར་བྱས་པའི་མཉམ་

བྱ་འབྲི་ཐུབ་པ་དགོས།

 ལྕགས་རིགས་དང་ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར་(HNO3)རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་གྲུབ་མི་ཐུབ། གང་ཡིན་ཞེ་

ན། ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར་ནི་འཚོ་ལེན་བྱེད་པོ་(Oxidising agent)ཤགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། གྲུབ་རྫས་སུ་བྱུང་བའི་ཡང་རླུང་ལ་

འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་ཆུ་གྲུབ་པ་དང། ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར་དེ་ཉིད་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་ཟེ་རླུང་འཚོ་ལྡན་གང་

རུང་(N2O, NO, NO2)ཞིག་ཏུ་འཕྲི་འགྱུར་བྱེད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། དཀར་གཡའ་དང་མེང་ལྕགས་གཉིས་ཀྱིས་ཟེ་འཚུམ་

སྐྱུར་དང་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་སུ་ཡང་རླུང་འབྱུང་ཐུབ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༡༡ ནང་དུ་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས། དཀར་གཡའ་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་ནི། དྲོད་ཚད་མཐོ་

ཤོས་དང། ལྦུ་བ་མགྱོགས་ཤོས་གྲུབ་ཐུབ་པ་མཐོང་ཡོད། དེས་ན། ལྕགས་རིགས་དེ་དག་དང་སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་

ཤགས་ནི་དཀར་གཡའ་ཆེ་ཤོས་དང། དེ་ནས་ཧ་ཡང། དེ་ནས་ཏི་ཚ། དེ་ནས་ལྕགས་(Mg>Al>Zn>Fe)བཅས་རྫས་འགྱུར་

བྱེད་ཤ གས་རིམ་ཆག་བཞིན་སྒྲིག་ཐུབ། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མའི་ནང་དུ་ཟངས་བླུགས་སྐབས། ལྦུ་བ་མི་འབྱུང་བ་དང། 

དྲོད་ཚད་ཀྱང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཟངས་དང་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་གཉིས་རྫས་འགྱུར་མི་བྱེད་པ་རྟོགས་ཐུབ། 

༣་༢་༤ ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུའི་རྫས་འགྱུར། Reaction of Metal with Solution of Other Metals

༡་༣།

བྱེད་

སྒོ།

༡་༧།བྱེད་སྒོ།   ༣་༡༢། 

 ཟངས་སྐུད་གཙང་

མ་ཞིག་དང། ལྕགས་གཟེར་

གཙང་མ་ཞིག ་གྲ་སྒྲིག ་གྱིས ། 

དཔེ་རིས་༣་༤ ནང་དུ་གསལ་བ་

བཞིན། ཟངས་སྐུད་དེ་ལྕགས་

མུ་འཚི ་ཅན་གྱི ་ཞུ་ཁུ་བླུགས་

པའི་ཚོད་སྦུག་དེ་དང། ལྕགས་

གཟེར་དེ་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་

ཞུ་ཁུ་བླུགས་པའི་ཚོད་སྦུག་དེ་ དཔེ་རིས་༣་༤ ལྕགས་དང་ཚྭ་ཡི་ཞུ་ཁུའི་རྫས་འགྱུར། 

ཚོད་སྦུག་

འཇོག་སྟེགས།

ཟངས་སྐུད།

ལྕགས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

ཁ་འདིག
སྐུད་པ།

ཚོད་སྦུག

ལྕགས་གཟེར།

ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

གཉིས་སོ་སོའ་ིནང་དཔྱངས་ཏེ་སྐར་མ་ཉི་ཤ ་སོང་མཚམས་འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་མིན་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། ་ཚོད་སྦུག་གང་གི་ནང་དུ་རྫས་

འགྱུར་བྱུང་འདུག་གམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། བྱེད་སྒོ་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་དང་གོང་དུ་

སྤེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་༣་༩ དང་༣་༡༠ དེ་བཞིན་༣་༡༡ བཅས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འབྲེལ་བ་གང་འདུག་གམ། རྫས་འགྱུར་འདིའི་

མཉམ་བྱ་བྲིས་ཏེ་རྫས་འགྱུར་རིགས་གང་ཡིན་རྟོགས་ཐུབ་པ་དགོས།
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57སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆུང་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུའམ་ཞུན་མའི་

གནས་ས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན། 

 གོང་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལྕགས་རིགས་ཚང་མའི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་གཅིག་པའི་མིན་པའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་སྦྱངས་

ཟིན་ལ། ལྕགས་རིགས་འདྲ་མིན་མང་པོའ་ིརྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་དེ་འཚོ་རླུང་དང། ཆུ། སྐྱུར་བཅས་ཀྱི་མཉམ་དུ་བསྡུར་

བ་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང། ལྕགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཚང་མས་རྫས་འགྱུར་མི་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། འདིར་གོང་

དུ་འཁྱེར་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཚང་མ་འཁྱེར་ཏེ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཐབས་མེད། གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་སྐོར་སློབ་

ཚན་དང་པོའ་ིནང་དུ་སྦྱངས་ཟིན་པ་ཡིན་རྐྱེན། འདིར་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་སྐོར་གསལ་པོ་ཆགས་

ཡོད། དཔེར་ན། ལྕགས་རིགས་ཀ་པས་ལྕགས་རིགས་ཁ་པའི་ཞུ་ཁུ་ནས་ལྕགས་རིགས་ཁ་པའི་གནས་ས་བརྗེ་ལེན་བྱས་

ཚེ། ལྕགས་རིགས་ཀ་པ་ནི་ལྕགས་རིགས་ཁ་པ་ལས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད།

ལྕགས་རིགས་ཀ་པ། + ལྕགས་རིགས་ཁ་པའི་ཞུ་ཁུ།    ལྕགས་རིགས་ཀ་པའི་ཚྭ་ཡི་ཞུ་ཁུ། + ལྕགས་རིགས་ཁ་པ། 

གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༣་༡༢ གཞིར་བཟུང་ན། ཟངས་དང་ལྕགས་གཉིས་ལས་གང་གི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བ་འདུག་གམ།

༣་༢་༥ རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤུགས་རིམ་པ།The Reactivity Series

 རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་རིམ་པ་ཞེས་པ་ནི། ལྕགས་རིགས་སོ་སོའ་ིརྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བ་ནས་ཆུང་བ་

བར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་ཐོ་གཞུང་ཞིག་ཡིན། གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༡་༩ དང་༣་༡༢ སྤེལ་རྗེས། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་རིམ་པ་

གསལ་བའི་རེའུ་མིག་༣་༢ དེ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན།

རེའུ་མིག་༣་༢ ལྟོས་འབྲེལ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤུགས་ཀྱི་རིམ་པ།

མཚོན་རྟགས། རྩ་རྫས། རིམ་པ་ཐུར་ཆག རིམ་པ།

K དུག་སེལ། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་ཤོས།

Na བུལ་རྫས།

Ca དཀར་ཤམ།

Mg དཀར་གཡའ།

Al ཧ་ཡང།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་འབྲིང།Zn ཏི་ཚ།

Fe ལྕགས།

Pb ཞ་ཉེ།

H ཡང་རླུང།

Cu ཟངས།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆུང་ཤོས། 

Hg དངུལ་ཆུ།

Ag དངུལ།

Au གསེར།
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༣་༣ ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་རྫས་འགྱུར།

 གོང་གི་སྡེ་ཚན་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་སྦྱོར་རྫས་འདྲ་མིན་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འོ་

ན། ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་རྫས་འགྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་རྩ་རྫས་ཀྱི་

གློག་རྡུལ་གནས་རིམ་སྐོར་སྦྱོང་བའི་སྐབས། སྡེབ་བྱེད་འཁོར་ལམ་ཆ་ཚང་ཁེངས་པའི་བརྟན་རླུང་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད་ལ། 

བརྟན་རླུང་གི་སྡེབ་བྱེད་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཡོད་རྐྱེན། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་དང། 

དྲི་
བ།

༡། ས་སྣུམ་ནང་དུ་བུལ་རྫས་ཉར་འཇོག་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་འབྲི་དགོས།

i) ལྕགས་དང་རླངས་པའི་རྫས་འགྱུར།

ii) དཀར་ཤམ་དང་ཆུ། དུག་སེལ་དང་ཆུའི་རྫས་འགྱུར།

༣། ལྕགས་རིགས་ཀ་པ་དང། ཁ་པ། ག་པ། ང་པ་བཅས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡི་དཔེ་མཚོན་བླངས་ཏེ་

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་དུ་འཁོད་པའི་ཞུ་ཁུ་མི་འདྲ་བ་སོ་སའི་ནང་དུ་རེ་རེ་བཞིན་བླུགས་རྗེས། གྲུབ་

འབྲས་ཇི་བྱུང་རེའུ་མིག་ནང་དུ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད། 

ལྕགས་རིགས། ལྕགས་(II)མུ་འཚི་ཅན། ཟངས་(II)མུ་འཚི་ཅན། ཏི་ཚ་མུ་འཚི་ཅན། དངུལ་ཟེ་འཚི་ཅན།

ཀ་པ། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར།

ཁ་པ། གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང།

ག་པ། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར།

ང་པ། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང། རྫས་འགྱུར་མ་བྱུང།

གོང་གི་རེའུ་མིག་འདི་བྱེད་སྤྱད་དེ། གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

i) ལྕགས་རིགས་གང་གི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག་གམ།

ii) ལྕགས་རིགས་ཁ་པ་དེ་ཟངས་(II)མུ་འཚི་ཅན་ནང་དུ་བཏབ་ཚེ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

iii) ལྕགས་རིགས་དེ་དག་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བ་ནས་ཆུང་བ་བར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

༤། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་བླུགས་ཚེ། རླུང་གཟུགས་གང་གྲུབ་

རྫས་སུ་འབྱུང་སྲིད་དམ། ལྕགས་དང་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ་གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱས་པའི་མཉམ་བྱ་

འབྲི་དགོས།

༥། ལྕགས་(II)མུ་འཚི་ཅན་ནང་དུ་ཏི་ཚ་བཏབ་ཚེ། གྲུབ་འབྲས་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། རྫས་འགྱུར་དེའི་

མཉམ་བྱ་འབྲི་དགོས། 
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59སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

རྩ་རྫས་ཤིག་གི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ནི་སྡེབ་བྱེད་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་གྲངས་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཐབས་བྱེད་དགོས་

མིན་ལ་ལྟོས་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་༣་༣ ནང་དུ་རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་གློག་རྡུལ་གྱི་གནས་རིམ་སྐོར་

བྲིས་ཡོད།

 

རེའུ་མིག་༣་༣ རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་གློག་རྡུལ་གནས་རིམ།

རྩ་རྫས་ཀྱི་རིགས། རྩ་རྫས། མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས།

འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་

རྡུལ་གྲངས།

K L M N

བརྟན་རླུང།

ཡང་རླུང།(H)

གསར་རླུང། (Ne)

གཉུག་རླུང། (Ar)

2

10

18

2

2

2

8

8 8

ལྕགས་རིགས།

བུལ་རྫས། (Na)

དཀར་གཡའ། (Mg)

ཧ་ཡང། (Al)

དུག་སེལ། (K)

དཀར་ཤམ། (Ca)

11

12

13

19

20

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1

2

3

8

8

1

2

ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

ཟེ་རླུང། (N)

འཚོ་རླུང། (O)

བཞུར་རླུང། (F)

འོད་མ། (P)

མུ་ཟི། (S)

ཚྭ་རླུང། (Cl)

7

8

9

15

16

17

2

2

2

2

2

2

5

6

7

8

8

8

5

6

7

 རེའུ་མིག་༣་༣ ནང་དུ་བལྟས་ཚེ། བུལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་གཅིག་ཡོད། 

བུལ་རྫས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་ M ནང་དུ་ཡོད་པའི་གློག་རྡུལ་དེ་བོར་ཚེ། འཁོར་ལམ་ L ནི་ཚུགས་འཕེར་བརྒྱད་ཆག་ཅན་གྱི་

ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་དེ་ཡིན། འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུལ་རྫས་ཀྱི་ལྟེ་ཉིང་དུ་ཕོ་རྡུལ་བཅུ་གཅིག་རང་སོར་ཡོད་ཀྱང། 

གློག་རྡུལ་བཅུ་ལས་མེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། བུལ་རྫས་ནི་ཁུར་ཕོ་(Positive charge)ལྡན་པའི་གྱེས་རྡུལ་(Na+)དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན། དེ་བཞིན་རེའུ་མིག་འདིའི་ནང་གི་ཚྭ་རླུང་ལ་བལྟས་ཚེ། ཚྭ་རླུང་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་བདུན་

ཡོད། གལ་ཏེ་ཚྭ་རླུང་ལ་གློག་རྡུལ་གཅིག་འཕར་མ་བྱུང་ཚེ། ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་དེ་ཚུགས་འཕེར་བརྒྱད་ཆག་ཅན་

དུ་འགྱུར་ཐུབ། རྒྱུན་གཏན་བུལ་རྫས་དང་ཚྭ་རླུང་རྫས་འགྱུར་བྱེད་སྐབས། བུལ་རྫས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གློག་རྡུལ་དེ་ཚྭ་རླུང་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།60

60

གིས་བླངས་ཏེ་ཚྭ་རླུང་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་དེ་ཚུགས་འཕེར་ཆག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ། འོན་ཀྱང། ཚྭ་རླུང་གི་གློག་རྡུལ་གྱི་

གྲངས་འབོར་ནི་ཚྭ་རླུང་གི་ལྟེ་ཉིང་ནང་གི་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་ལས་བརྒལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། ཚྭ་རླུང་ནི་ཁུར་མོ་(Negative 

charge)ལྡན་པའི་གྱེས་རྡུལ་(Cl-)དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་༣་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་

ནང་དུ་གཏོང་བ་དང་ལེན་པའི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད། 

 

 

     

Na  Na++ e-

2,8,1  2,8
                    བུལ་རྫས་ཀྱི་གྱེས་རྡུལ་ཕོ།

Cl + e-  Cl-

2,8,7        2,8,8
         ཚ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་མོ།

Na   +   Cl
x x

x
x

x x
x   (Na+) Cl

x x
x
x

x x
x

-

དཔེ་རིས་༣་༥ བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྲུབ་ཚུལ།

 བུལ་རྫས་དང་ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་གློག་ཁུར་རམ། ཁུར་(charge)གྱི་རང་བཞིན་ལྡོག་ཕྱོགས་ཡིན་རྐྱེན། 

ཕན་ཚུན་འགུགས་རེས་བྱས་ཏེ་འཇགས་གློག་ཤ གས་(Electrostatic force)ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དམ་པོར་སྦྲེལ་བས་ན། བུལ་

རྫས་དང་ཚྭ་རླུང་འདུས་པའི་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་(NaCl)གྱི་འདུས་རྫས་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་ནི་རང་

བཞིན་ལྡོག་པའི་ཁུར་ལྡན་གྱེས་རྡུལ་གྱི་ཕུང་པོར་འདུས་ཏེ་གནས་པ་མ་གཏོགས་ཆ་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོར་གནས་མི་ཐུབ། 

གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་༣་༦ ནི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་དཀར་གཡའ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་གྲུབ་ཚུལ་ཡིན།

    

Mg  Mg2++ 2e-

2,8,2           2,8
                    དཀར་གཡའི་གྱེས་རྡུལ་ཕོ།

Cl + e-  Cl-

2,8,7  2,8,8
            ཚ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་མོ།

Mg    +   
Cl
x x

x
x

x x

x

  (Mg2+) Cl
x x

x
x

x x
x

-

དཔེ་རིས་༣་༦ དཀར་གཡའ་ཚྭ་ལྡན་གྲུབ་ཚུལ།

Cl
x x

x
x

x x
x

2
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61སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་རྩ་རྫས་དབར་གློག་རྡུལ་གཏོང་ལེན་བྱས་ཏེ་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ལ་གྱེས་རྡུལ་

འདུས་རྫས་(Ionic compound)ཟེར། ཡང་ན། ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གློག་རྡུལ་ལྕགས་རིགས་མིན་པས་བླངས་ཏེ་

གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ལ་གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཟེར། གོང་དུ་དཔེ་རིས་༣་༦ ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བའི་འདུས་རྫས་དཀར་

གཡའ་ཚྭ་ལྡན་(MgCl2)གྱི་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་གང་ཡིན་པ་དང། གྱེས་རྡུལ་མོ་གང་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། 

༣་༣་༡ གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། Properties of Ionic Compounds

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་༣་༡༣ དེ་སྤེལ་ནས་གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་རྟོགས་པ་བྱེད་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༣་༡༣། 

 བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་དང། དུག་སེལ་ལྦ་ལྡན། བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན། དེ་བཞིན་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་ཡདོ་པའི་ཚྭ་འདྲ་མིན་གྱི་དཔེ་མཚོན་རེ་གྲ་

སྒྲིག་བྱས་ཏེ། ཚྭ་དེ་དག་ས་ོསའོ་ིགཟུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཅི་ཡིན་ངསོ་འཛིན་བྱས་རྗེས། དཔེ་རིས་༣་༧ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། སྦྱིལ་ཐུར་ཞིག་གི་སྟེང་

དུ་ཚྭ་ཡི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་ཚྭ་སོ་སོའ་ིདཔེ་

མཚོན་ཕྲན་བུ་རེ་ཆུ་དང། རོྡ་སྣུམ། ས་སྣུམ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་བཏབ་སྟེ། ཚྭ་དེ་དག་ཞུ་བྱེད་གང་གིས་བཞུ་ནུས་པ་དང་གང་གིས་བཞུ་མི་ནུས་

པར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས།

 དེ་བཞིན། དཔེ་རིས་༣་༨ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཚྭ་ཡི་དཔེ་མཚོན་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཞུ་ཁུ་བཟོས་ཏེ་གློག་འབྱེད་རྫས་སུ་སྤྱད་

ནས་དེ་དག་ས་ོསའོ་ིནང་དུ་གླགོ་སྣེ་བླུགས་ཚེ། འགྱུར་ལྡགོ་གང་འབྱུང་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས། གངོ་དུ་དཔེ་མཚོན་དུ་བླངས་པའི་ཚྭ་དེ་

དག་གི་རང་བཞིན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ།

གློག་སྨན། ཤེལ་ཏོག

གསད་སྤར།

བསྲེགས་ཕོར།

ཚྭ་ཡི་ཞུ་ཁུ།

དཔེ་རིས་༣་༨ ཚྭ་ཡི་ཞུ་ཁུས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཚུལ།

རྡོ་སྣག་རྒྱུག་པ།

(  )
- +

སྦྱིལ་ཐུར།

འབར་ཞུན།

དཔེ་རིས་༣་༧ ཚྭ་ཡི་དཔེ་མཚོན་མེ་རུ་བསྲེགས་པ།
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གྱེས་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་ཡིན་ཚེ། གཤམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་མཐོང་ཐུབ། 

༡། གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན། 

 གྱེས་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་ནི་འགུགས་ཤ གས་ཆེ་བའི་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། གཟུགས་

ཀྱི་རང་བཞིན་སྲ་གཟུགས་ཡིན་ཡང་ཆག་གྲུམ་སླ་བ་ཞིག་ཡིན། 

༢། བཞུ་ཚད་དང་འཁོལ་ཚད།

 རེའུ་མིག་༣་༤ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་གྱེས་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་ཕལ་ཆེ་བའི་བཞུ་ཚད་དང་འཁོལ་ཚད་གཉིས་ཀ་

མཐོ་པོ་ཡོད། དེ་ནི་གྱེས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འགུགས་ཤ གས་གཏོར་བར་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་པས་

ཡིན།

༣། བཞུ་ནུས།

 གྱེས་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུ་ཐུབ་པ་དང། ས་སྣུམ་དང་རྡོ་སྣུམ་ལྟ་བུའི་ཞུ་བྱེད་ནང་བཞུ་མི་

ཐུབ།

༤། གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད།

 ཞུ་ཁུ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་ཚེ། ཞུ་ཁུ་དེའི་ནང་དུ་ཁུར་ལྡན་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་དགོས་པ་

ཡིན། གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཞུ་ཁུ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དེའི་ནང་དུ་གྱེས་རྡུལ་ལྡན་ཡོད། ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་གློག་བཏང་

བའི་སྐབས། གྱེས་རྡུལ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་ལས་ལྡོག་པའི་གློག་སྣེའི་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་ཡིན། 

སྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཀྱིས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་ཡང། སྲ་གཟུགས་ཀྱི་གྱེས་རྡུལ་

འདུས་རྫས་ནི་སྲ་ཞིང་འཐད་པ་ཞིག་རྐྱེན། གྱེས་རྡུལ་རང་དགར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང། གྱེས་རྡུལ་

འདུས་རྫས་ཞུན་མ་ཡིན་ཚེ། གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་

ཞུན་མ་ཡིན་ཚེ། དྲོད་ཤ གས་ཀྱིས་གྱེས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཇགས་གློག་ཤ གས་ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་

རྐྱེན། གྱེས་རྡུལ་རང་དགར་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། 

རེའུ་མིག་༣་༤ གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཁག་ཅིག་བཞུ་ཚད་དང་འཁོལ་ཚད།

གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས། བཞུ་ཚད།(K) འཁོལ་ཚད།(K)

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།(NaCl) 1074 1686

རྡོ་རྫས་ཚྭ་ལྡན། (LiCl) 887 1600

དཀར་ཤམ་ཚྭ་ལྡན། (CaCl2) 1045 1900

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན། (CaO) 2850 3120

དཀར་གཡའ་ཚྭ་ལྡན། (MgCl2) 981 1685
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63སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

༣་༤ ལྕགས་རིགས་བྱུང་ཚུལ། Occurance of Metals

 སའི་གོ་ལའི་ས་ཤ ན་ནི་ལྕགས་རིགས་འབྱུང་གཞི་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། རྒྱ་མཚོའི་ཆུའི་ནང་དུའང་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་

དང་དཀར་གཡའ་ཚྭ་ལྡན་ལྟ་བུའི་ཚྭ་རིགས་ཡོད། སའི་གོ་ལའི་ས་ཤ ན་ནང་དུ་རང་བྱུང་གིས་གྲུབ་པའི་རྩ་རྫས་དང་འདུས་

རྫས་ཀྱི་རིགས་ལ་གཏེར་རྫས་ཟེར། འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁ་ཤས་སུ་ལྕགས་རིགས་བྱེ་བྲག་པའི་གཏེར་རྫས་ཕོན་ཆེན་པོ་

བསྔོགས་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་ལ་གཏེར་ཁ་ཟེར། 

༣་༤་༡ ལྕགས་རིགས་བསྔོགས་འདོན། Extraction of Metals

 ང་ཚོས་སྦྱངས་ཟིན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་གཞི་རུ་བཟུང་ན། གཏེར་ཁ་ནས་ལྕགས་

རིགས་ཇི་ལྟར་བསྔོགས་འདོན་བྱེད་པ་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ། སའི་གོ་ལའི་ས་ཤ ན་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ངོ་བོ་

གཙང་མར་རྙེད་ཐུབ་པ་དང། ལྕགས་རིགས་ཁ་ཤས་འདུས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྙེད་ཐུབ། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་རིམ་པ་

དམའ་ཤོས་ཀྱི་ལྕགས་རིགས་ཡིན་ཚེ། ངོ་བོ་གཙང་མར་རྙེད་ཐུབ། དཔེར་ན། གསེར་དང། དངུལ། གསེར་དཀར། ཟངས་

ལྟ་བུ། ཟངས་དང་དངུལ་གཉིས་ནི་མུ་ཟི་དང་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་འདུས་པའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྙེད་པའང་ཡོད། རྫས་

འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་ཤོས་སུ་ཡོད་པའི་དུག་སེལ་དང། བུལ་རྫས་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་ནི་ཧ་ཅང་གི་རྫས་

འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡིན་རྐྱེན། རང་བྱུང་དུ་ངོ་བོ་གཙང་མར་གྲུབ་པ་མེད། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཀྱི་རིམ་པ་བར་

མའི་ལྕགས་རིགས་ཏི་ཚ་དང། ལྕགས། ཞ་ཉེ་ལྟ་བུ་ནི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་འབྲིང་ཙམ་ཡིན་རྐྱེན། མུ་ཟི་དང། འཚོ་རླུང། 

སོལ་འཚུམ་ཅན་ལྟ་བུའི་རྩ་རྫས་མཉམ་དུ་འདུས་པའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྙེད་ཐུབ། སྤྱིར་བཏང་གི་ལྕགས་རིགས་ཕལ་

ཆེ་བ་ནི་འཚོ་རླུང་དང་འདུས་པའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྙེད་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཟེར་ན། འཚོ་རླུང་ནི་རྫས་

འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྩ་རྫས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་ཁྱོན་འབོར་ཧ་ཅང་མང་བས་ཡིན། 

དྲི་
བ།

༡། བུལ་རྫས་དང། འཚོ་རླུང། དཀར་གཡའ་བཅས་སོ་སོའ་ིགློག་རྡུལ་ཚེག་མཚོན་(electron-dot)གྱི་རྣམ་

པ་འབྲི་དགོས།

༢། གློག་རྡུལ་གཏོང་ལེན་བྱས་ཏེ་བུལ་རྫས་འཚོ་ལྡན་(Na2O)དང། དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན་(MgO)ཇི་ལྟར་

གྲུབ་པ་སྟོན་དགོས། 

༣། བུལ་རྫས་འཚོ་ལྡན་དང་དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན་གྱི་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་མོ་ངོས་འཛིན་དགོས།

༤། གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས་ཀྱི་བཞུ་ཚད་མཐོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།64
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 དཔེ་རིས་༣་༩ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ལྕགས་རིགས་སོ་སོའ་ི

རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་རྣམས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་

འབྱེད་ཆོག

༡། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཞན་པའི་ལྕགས་རིགས།

༢། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་བར་མའི་ལྕགས་རིགས།

༣། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་དྲག་པའི་ལྕགས་རིགས།

 ལྕགས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་འདི་དག་སོ་སོའ་ིབསྔོགས་

འདོན་བྱེད་ཐབས་ཀྱང་མི་འདྲ། གཏེར་ཁ་ནས་ལྕགས་རིགས་གཙང་མ་

བསྔོགས་འདོན་བྱེད་པར་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། གཤམ་གྱི་

དཔེ་རིས་༣་༡༠ ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་བསྔོགས་འདོན་བྱེད་པའི་རིམ་པ་

མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཀོད་ཡོད། རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་གཤམ་གྱི་སྡེ་

ཚན་ནང་དུ་ཞིབ་ཕྲའི་འབྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། 

K དུག་སེལ།

Na བུལ་རྫས།

Ca དཀར་ཤམ།

Mg དཀར་གཡའ།

Al ཧ་ཡང།

Zn ཏི་ཚ།

Fe ལྕགས།

Pb ཞ་ཉེ།

H ཡང་རླུང།

Cu ཟངས།

Ag དངུལ།

Au གསེར།

གློག་འབྱེད་

བྱེད་པ།

སོལ་རྫས་སྤྱད་

དེ་འཕྲི་འགྱུར་

བྱེད་པ།

ངོ་བོ་གཙང་མ།

དཔེ་རིས་༣་༩ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་

རིམ་པ་དང་ཞུན་སྦྱང་བྱེད་ཐབས།

གཏེར་ཁ།

གཏེར་ཁ་དྭངས་མ།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་

ཤགས་དྲག་པའི་

ལྕགས་རིགས།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་

ཤགས་འབྲིང་བའི་

ལྕགས་རིགས།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་

ཤགས་ཞན་པའི་

ལྕགས་རིགས།

གཏེར་ཁ་ཞུན་མ་

གློག་འབྱེད་བྱེད་པ།

ལྕགས་རིགས་

གཙང་མ།

སོལ་འཚུམ་ཅན་གྱི་

གཏེར་ཁ།

མུ་ཟི་ཅན་གྱི་

གཏེར་ཁ།

རྔོ་སྲེག་ སྐམ་སྲེག

ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན།

ལྕགས་རིགས་འཕྲི་འགྱུར།

ལྕགས་རིགས་གཙང་སེལ།

མུ་ཟི་ཅན་གྱི་གཏེར་ཁ།

སྐམ་སྲེག

ལྕགས་རིགས།

བཙོ་སྦྱང། 

དཔེ་རིས་༣་༡༠ ལྕགས་རིགས་བསྔོགས་འདོན་བྱེད་པའི་རིམ་པ།
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65སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

༣་༤་༢ གཏེར་ཁ་ལེགས་བཅོས། Enrichment of Ores

 རྒྱུན་གཏན་ས་འོག་ནས་བཏོན་པའི་གཏེར་ཁའི་ནང་དུ་ས་དང་བྱེ་མ་སོགས་པའི་བསྲེ་ལྷད་མང་པོ་ཡོད། བསྲེ་

ལྷད་དེ་རིགས་ལ་རྒྱུན་དུ་སྦག་(Gangue)ཅེས་འབོད། ལྕགས་རིགས་གསེད་འདོན་མ་བྱས་སྔོན་ནས་བསྲེ་ལྷད་ཇི་ཡོད་

དེ་དག་གཙང་སེལ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས། གཏེར་རིགས་ཀྱི་སྦག་གཙང་སེལ་བྱེད་སྐབས། སྦག་དང་གཏེར་རིགས་ཀྱི་

གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་གཙོ་བཟུང་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། གཙང་སེལ་བྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་

མང་པོ་ཡོད།

༣་༤་༣ རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་དམའ་བའི་ལྕགས་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐབས།

 རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་དམའ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ནི་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ཡིན་རྐྱེན། ལྕགས་

རིགས་འདི་དག་དང་འཚོ་རླུང་འདུས་པའི་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་(Metal oxide)ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཚ་པོ་བཟོས་པ་ཙམ་གྱིས་

ལྕགས་རིགས་དེ་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚལ་ཅོག་ལ་(Cinnabar)༼རྫས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྣམ་གཞག་ཏུ་དངུལ་ཆུ་

མུ་ལྡན་(HgS)འབོད།༽ལྟ་བུ་ནི་དངུལ་ཆུ་ཡི་གཏེར་རིགས་ཤིག་ཡིན། གཏེར་རིགས་འདི་ལྟ་བུ་རླུང་ནང་དུ་ཚ་པོ་བཟོ་སྐབས་

དངུལ་ཆུ་འཚོ་ལྡན་ (HgO) དུ་འགྱུར་བ་དང། དངུལ་ཆུ་འཚོ་ལྡན་བསྐྱར་དུ་ཚ་པོ་བཟོས་ན། དངུལ་ཆུ་གསེད་འདོན་བྱེད་

ཐུབ།

2HgS(s)  + 3O2(g)  དྲོད།   2HgO(s) + 2SO2(g) 

2HgO(s)  དྲོད།  2Hg(l) + O2(g) 

དེ་བཞིན། ཟངས་ཀྱི་གཏེར་རིགས་ཟངས་མུ་ལྡན་(Cu2S)ལྟ་བུ་ཡང་ཚ་པོ་བཟོས་ཚེ། ཟངས་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐུབ།

2Cu2S  + 3O2(g)  དྲོད།   2Cu2O(s) + 2SO2(g) 

2Cu2O  + Cu2S དྲོད།  6Cu(s) + SO2(g) 

༣་༤་༤ རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་བར་མའི་ལྕགས་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐབས།

 རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་བར་མ་རུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་དཔེར་ན། ལྕགས་དང། ཏི་ཚ། ཞ་ཉེ། ཟངས་ལ་སོགས་

པ་ནི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་འབྲིང་ཙམ་ཡིན་རྐྱེན། རང་བྱུང་དུ་ལྕགས་རིགས་མུ་ལྡན་དང། ལྕགས་རིགས་སོལ་འཚི་ཅན་

གྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད། དེས་ན། ལྕགས་རིགས་འདི་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར་ལྕགས་རིགས་འདི་དག་

ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་དུ་འགྱུར་དགོས། ལྕགས་རིགས་མུ་ལྡན་(Metal sulphide)ཡིན་ཚེ། རླུང་ཚད་མེད་ནང་དུ་ཚ་པོ་

ཤགས་ཆེ་བཟོས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་དང། བྱེད་ཐབས་འདི་ལ་སྐམ་སྲེག་(Roasting)ཟེར། ལྕགས་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།66
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རིགས་སོལ་འཚི་ཅན་(Metal carbonate)ཡིན་ཚེ། རླུང་གི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚ་པོ་ཤ གས་ཆེ་བཟོས་ཏེ་ལྕགས་

རིགས་འཚོ་ལྡན་འགྱུར་བ་དང། བྱེད་ཐབས་འདི་ལ་རྔོ་སྲེག་(Calcination)ཟེར། ཏི་ཚའི་གཏེར་ཁ་རྔོ་སྲེག་དང་སྐམ་སྲེག་

གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་འདི་འབྱུང་ཐུབ།

སྐམ་སྲེག

    2ZnS(s)  + 3O2(g)  དྲོད།   2ZnO(s) + 2SO2(g)

རྔོ་སྲེག

    2ZnCO3(s)   དྲོད།   ZnO(s) + CO2(g)

 

 གོང་གི་རྫས་འགྱུར་གྱི་གྲུབ་རྫས་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ནི་སོལ་རྫས་ལྟ་བུའི་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱེད་པོ་འོས་

ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་སྤྱད་དེ་ལྕགགྱི་ས་རིགས་སུ་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན་དེ་སོལ་རྫས་མཉམ་

དུ་ཚ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན་ཚེ། འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་ཏི་ཚ་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐུབ།

  ZnO(s)  + C(s)  དྲོད།   Zn(s) + CO(g)
 འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་དང་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་སྐོར་སློབ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་དུ་སྦྱངས་ཟིན་པ་ཡིན་རྐྱེན། གོ་

རྟོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་ངེས། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་འདུས་རྫས་ནས་ལྕགས་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ནི་འཚོ་དོར་རྫས་

འགྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན།

 མཚམས་རེ་སོལ་རྫས་སྤྱད་དེ་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ནས་ལྕགས་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་པར་གནས་བརྗེའི་

རྫས་འགྱུར་ཡང་སྤྱོད་ཆོག  རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་བུལ་རྫས་དང། དཀར་ཤམ། ཧ་ཡང་

སོགས་ནི་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་པོ་རུ་སྤྱོད་ཆོག  རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྕགས་རིགས་འདི་རིགས་ཀྱིས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་

ཤགས་ཞན་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གནས་ས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། མེང་ལྕགས་འཚོ་ལྡན་ལྟ་བུ་ནི་ཧ་ཡང་གི་ཕྱེ་

མ་མཉམ་དུ་ཚ་པོ་བཟོས་ཚེ། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་བྱུང་བ་ཡིན།

  3MnO2(s)  + 4Al(s)  དྲོད།   3Mn(l) + 2Al2O3(s) + དྲོད།

 གོང་གི་རྫས་འགྱུར་འདིའི་ནང་དུ་དངོས་རྫས་གང་ཞིག་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་དང། དངོས་རྫས་གང་

ཞིག་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་བམ།

 འདི་ལྟའི་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་ནི་ཧ་ཅང་ཤ གས་ཆེ་བའི་དྲོད་བསྐྱེད་རྫས་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། གྲུབ་རྫས་ཀྱི་

ལྕགས་རིགས་ཞུན་མའི་ངོ་བོར་ཐོན་པ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་ལྕགས་(III)འཚོ་ལྡན་དང་ཧ་ཡང་གི་འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་ནི། མེ་

འཁོར་ལྕགས་ལམ་མཐུད་སྦྱོར་དང། གས་ཆག་སོང་བའི་འཕྲུལ་ཆས་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་ཕྱིར་སྤྱོད་ཆོག་ཅིང། རྫས་འགྱུར་འདི་

རིགས་ལ་རབ་འབར་རྫས་འགྱུར་(Thermite reaction)ཟེར། 

  Fe2O3(s)  + 2Al(s)  དྲོད།   2Fe(l) + Al2O3(s) + དྲོད།
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67སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

༣་༤་༥ རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་མཐོ་བའི་ལྕགས་རིགས་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐབས།

 རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་མཐོ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན་རྐྱེན། ལྕགས་རིགས་

ཀྱི་འདུས་རྫས་མཉམ་དུ་སོལ་རྫས་ཚ་པོ་བཟོས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་གསེད་འདོན་བྱེད་མི་ཐུབ། དཔེར་ན། 

སོལ་རྫས་ཀྱིས་བུལ་རྫས་དང། དཀར་གཡའ། དཀར་ཤམ། ཧ་ཡང་སོགས་ཀྱི་འཚོ་ལྡན་འདུས་རྫས་མཉམ་དུ་འཚོ་རླུང་

འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། ལྕགས་རིགས་འདི་དག་ནི་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་སོལ་རྫས་

ལས་འདུས་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད། འོ་ན། ལྕགས་རིགས་འདི་དག་ཇི་ལྟར་གསེད་འདོན་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ལྕགས་རིགས་

འདི་དག་ནི་གློག་འབྱེད་(Electolysis)འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བུལ་རྫས་དང། 

དཀར་གཡའ་དང། དཀར་ཤམ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་ནི་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་དང་ཚྭ་རླུང་གྱི་ཞུན་མར་གློག་འབྱེད་བྱས་

ཏེ་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལྟའི་གློག་འབྱེད་ཀྱི་གསེད་ཐབས་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་ནི་གློག་འབྱེད་མ་ལག་

གི་མོ་སྣེའི་༼ཁུར་མོ་ལྡན་གྱི་གློག་སྣེ།༽(anode)ཕྱོགས་སུ་འདུ་བ་དང། ཚྭ་རླུང་ནི་ཕོ་སྣེའི་༼ཁུར་ཕོ་ལྡན་གྱི་གློག་སྣེ།༽(Cathode)ཕྱོགས་

སུ་འདུ་བ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་གཤམ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན།

ཕོ་སྣེ་རུ།            Na+  +  e-(g)    Na

མོ་སྣེ་རུ།       2Cl-  དྲོད།  Cl2 + 2e-

དེ་བཞིན། ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་ཡང་གློག་འབྱེད་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཧ་ཡང་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན། 

༣་༤་༦ ལྕགས་རིགས་བཙོ་སྦྱང། Refining of Metals

 གོང་དུ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གསེད་འདོན་བྱས་པའི་ལྕགས་རིགས་དེ་དག་ལྷད་མེད་སྤུས་གཙང་ཞིག་མ་

རེད། ལྕགས་རིགས་དེ་དག་ནང་དུའང་བསྲེ་ལྷད་ཡོད། ལྕགས་རིགས་སྤུས་གཙང་ཞིག་དགོས་ན། བསྲེ་ལྷད་སྤུ་ཙམ་ཡང་

མེད་པར་གཙང་སེལ་བྱེད་དགོས། དེང་གི་དུས་སུ་ལྕགས་རིགས་བཙོ་སྦྱང་གི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ནི་གློག་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང་

ཡིན།

 གློག་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང། ཟངས་དང་ཏི་ཚ། ཊིན་དང་གཤའ་དཀར། དངུལ་དང་གསེར་ལ་སོགས་པའི་ལྕགས་

རིགས་མང་ཆེ་བ་གློག་འབྱེད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་པ་ཡིན། དཔེ་རིས་༣་༡༢ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། 

བྱེད་ཐབས་འདིའི་ནང་དུ་བསྲེ་ལྷད་ཅན་གྱི་ལྕགས་རིགས་དེ་གློག་འབྱེད་མ་ལག་གི་མོ་སྣེ་དང། སྤུས་གཙང་གི་ལྕགས་ལེབ་

ཕྲ་མོ་ཞིག་ཕོ་སྣེ་རུ་སྤྱོད་པ་དང། གློག་འབྱེད་རྫས་སུ་ལྕགས་རིགས་དེའི་ཚྭ་ཡི་ཞུ་ཁུ་སྤྱོད་པ་ཡིན། གློག་འབྱེད་རྫས་བརྒྱུད་

དེ་གློག་གཏོང་སྐབས། མོ་སྣེ་ནས་སྤུས་གཙང་གི་ལྕགས་རིགས་གློག་འབྱེད་རྫས་ནང་དུ་ཞུ་བ་ཡིན། མོ་སྣེ་ནས་སྤུས་གཙང་

གི་ལྕགས་རིགས་ཇི་ཙམ་བཞུས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་གློག་འབྱེད་རྫས་བརྒྱུད་དེ་ཕོ་སྣེ་རུ་སྦྱར་ཏེ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། 

འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ། ཞུ་ནུས་ལྡན་པའི་ལྷད་དེ་དག་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཞུ་བ་དང། ཞུ་ནུས་མི་ལྡན་པའི་ལྷད་དེ་དག་མོ་སྣེའི་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།68
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འོག་ཏུ་ཕུང་གསོག་བྱེད་པ་དེ་རིགས་ལ་མོ་སྣེའི་འདམ་(Anode mud)ཟེར། 

དྲི་
བ།

༡། གཤམ་གྱི་ཚིག་གནད་དེ་དག་ལ་འགྲེལ་

བཤད་འབྲི་དགོས།

 གཏེར་རྫས།    གཏེར་ཁ།     སྦག      

མོ་སྣེ།      ཕོ་སྣེ། 

༢། རང་བྱུང་དུ་སྤུས་གཙང་དུ་རྙེད་ཐུབ་པའི་

ལྕགས་རིགས་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས།

༣། ལྕགས་རིགས་དང་འཚོ་རླུང་གི་འདུས་

རྫས་ནས་ལྕགས་རིགས་གཙང་མ་ཇི་

ལྟར་གསེད་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༤། མོ་སྣེ་དང་ཕོ་སྣེ་བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་

ཡོད་དམ།

༥། གློག་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་

ཡིན་ནམ། 

༦། རྔོ་སྲེག་དང་སྐམ་སྲེག་གི་ཁྱད་པར་བྲིས། 

དཔེ་རིས་༣་༡༢ ཟངས་གློག་འབྱེད་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་ཐབས། འདིར་གློག་

འབྱེད་རྫས་ནི་སྐྱུར་འགྱུར་བྱས་པའི་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ཡིན། མོ་

སྣེ་རུ་ལྷད་ཡོད་ཟངས་དང། ཕོ་སྣེ་རུ་ལྷད་མེད་ཟངས་བེད་སྤྱད་དེ། གློག་

འབྱེད་རྫས་བརྒྱུད་དེ་གློག་གཏོང་སྐབས། ལྷད་མེད་ཟངས་ཕོ་སྣེ་རུ་སྦྱར་ཏེ་

གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། 

(  )
- +
གློག་སྨན།

གསད་སྤར།

རྫིང། 

སྐྱུར ་འགྱུར ་བྱས ་

པའི་ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

མོ་སྣེ།

e-

+-

ཕོ་སྣེ།

e-

Cu2+

Cu2+

སྦག 

༣་༥ བཙའ་གཡའ། Corrosion
གཤམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་སློབ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོས་སྦྱངས་ཟིན་པ་ཡིན།

དངུལ་ཆས་རིགས་ཕྱི་རོལ་རླུང་གི་ནང་དུ་གང་འཚམས་བཞག་ན། དངུལ་ཆས་དེ་རིགས་ཀྱི་མདོག་ནག་པོར་• 

འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་ནི། དངུལ་དང་རླུང་ནང་གི་མུ་ཟི་གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། དངུལ་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་བང་

རིམ་ཞིག་དངུལ་གྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་གྲུབ་པས་ཡིན།

ཟངས་སྣོད་དེ་རིགས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་ཉིན་ཤས་བཞག་ཚེ། ཟངས་སྣོད་དེའི་འོད་མདངས་ཉམས་ཏེ་རིམ་• 

བཞིན་མདོག་ལྗང་ཁུར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེ་ནི། ཟངས་དང་རླུང་ནང་གི་གཞན་ཚན་ཅན་གྱི་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་

ཅན་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཟངས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཟངས་སོལ་འཚུམ་ཅན་གྲུབ་པས་ཡིན། 

གཞའ• ་ཚན་ཅན་གྱི་རླུང་ནང་དུ་ལྕགས་བཞག་ཚེ། ལྕགས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་པགས་ཤ ན་དམར་སྨུག་ཞིག་གིས་

བཏུམས་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་བཙའ་ཞེས་འབོད། 

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་གནས་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ལྕགས་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་པར་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་ཆོག
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69སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་རྗེས། ཚོད་སྦུག་ཀ་པའི་ནང་གི་ལྕགས་གཟེར་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱང། ཚོད་སྦུག་ཁ་

བྱེད་སྒོ།   ༣་༤། 

 ཚོད་སྦུག་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བླངས་ཏེ་དེ་

དག་སོ་སོའ་ིམིང་ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པ་བཅས་བྲིས་

རྗེས། ཚོད་སྦུག་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ལྕགས་གཟེར་ཁ་ཤས་

རེ་བླུགས་དགསོ། དེ་རྗེས་ཚོད་སྦུག་ཀ་པའི་ནང་དུ་ཆུ་

ཕྲན་ཙམ་བླུགས་ཏེ་ཁ་འདིག་རྒྱོབ། 

ཚོད་སྦུག་ཁ་པའི་ནང་དུ་རླངས་འབེབས་ཆུ་ཕྲན་

ཙམ་བླུགས་རྗེས། དེའི་སྟེང་དུ་སྣུམ་ 1mL བླུགས་ཏེ་

ཁ་འདིག་རྒྱོབ། ཚོད་སྦུག་ག་པའི་ནང་དུ་བརླན་མེད་

དཀར་ཤམ་ཚྭ་ལྡན་བླུགས་ཏེ་ཁ་འདིག་རྒྱོབ། བརླན་

མེད་དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་གྱིས་རླུང་དང་གང་སར་

ཡོད་པའི་བརླན་གཤེར་ཚང་མ་འཇིབ་བསྡུ་བྱེད་པ་

ཡིན། ཚོད་སྦུག་གསུམ་པོ་འདི་ཉིན་ཤས་རིང་བཞག་

རྗེས་འགྱུར་ལྡགོ་གང་བྱུང་བ་རྟགོས་ཞིབ་བྱེད་དགསོ། 

ཀ ཁ

རླུང། རླུང། རླུང་སྐམ་པོ།

སྣུམ་གྱི་རིམ་པ།

༼རླུང་འགོག་ཐུབ།༽

ག

རླངས་འབེབས་ཆུ།

ཆུ།

བཙའ།

བརླན་མེད་དཀར་

ཤམ་ཚྭ་ལྡན།

དཔེ་རིས་༣་༡༣ ལྕགས་བཙའ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། འདིར་ཚོད་སྦུག་ཀ་པའི་ནང་རླུང་དང་ཆུ་གཉིས་

ཀ་ཡོད། ཚོད་སྦུག་ཁ་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་རླུང་མེད། ཚོད་སྦུག་ག་པའི་ནང་དུ་རླུང་སྐམ་པོ་ཡིན།

པ་དང་ག་པ་གཉིས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་གཟེར་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་མེད་པ་མཐོང་ཐུབ། དེ་ཡང། ཚོད་སྦུག་ཀ་པའི་ནང་གི་

ལྕགས་གཟེར་དེ་དག་ཆུ་དང་རླུང་ལ་བཏོན་བཞག་ཡོད། ཚོད་སྦུག་ཁ་པའི་ནང་དུ་ལྕགས་གཟེར་ནི་ཆུ་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་

བཞག་ཡོད། ཚོད་སྦུག་ག་པའི་ནང་དུ་ལྕགས་གཟེར་ནི་རླུང་སྐམ་པོ་གཅིག་པུར་སྟོན་ཡོད། བྱས་ན། རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ལ་བརྟེན་ནས་ལྕགས་ལ་བཙའ་བརྒྱབ་བཞིན་ཡོད་དམ། 

༣་༥་༡ བཙའ་གཡའ་འགོག་སྲུང། Prevention of Corrosion

 བཙའ་གཡའ་འགོ་སྲུང་བྱེད་ཐབས་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། རྩི་གཏོང་བ་(Painting)དང། སྣུམ་བྱུག་པ།(Oiling) 

ཚིལ་ཞག་བྱུག་པ།(Greasing) ཚོན་རྩི་གཏོང་བ།(Chrome plating) གྷེལ་བི་ནིའི་བཅོས་ཐབ་(Galvanising)བྱེད་པ། མོ་སྣེ་

བཅོས་བསྒྱུར།(Anodising)བྱེད་པ། བསྲེས་ལྕགས་(Alloy)བཟོ་བ་བཅས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

 གྷེལ་བི་ནིའི་བཅོས་ཐབས་ནི། ལྕགས་དང་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་ངོས་སུ་ཏི་ཚའི་རྩི་བཏང་སྟེ་བཙའ་གཡའ་འགོག་པའི་

བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་གྷེལ་བི་ནིའི་བཅོས་ཐབས་སྤྱད་པའི་ཅ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། ཅ་དངོས་དེའི་ངོས་ཀྱི་ཏི་

ཚའི་རིམ་པ་དེ་གྲུམ་ཀྱང། བཙའ་བརྒྱབ་མི་ཐུབ། 

 ལྕགས་རིགས་བསྲེ་སྦྱོར་གྱི་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་

བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན། བྱེད་ཐབས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚོས་འདོད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།70
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དཔེར་ན། ལྕགས་ནི་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཤིག་ཡིན། འོན་ཀྱང། རྒྱུན་དུ་ལྕགས་གཅིག་པུ་སྤྱད་དེ་ཅ་

དངོས་བཟོ་སྐྲུན་མི་བྱེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞེ་ན། ལྕགས་ནི་སྙི་ལ་དྲོད་ཚད་ཅུང་མཐོ་ཙམ་བྱུང་ཚེ། ནར་བའི་

རང་བཞིན་ལྡན་ཡོད། དེས་ན། ལྕགས་དང་སོལ་རྫས་ཉུང་ཞིག་(0.05)བསྲེས་ཚེ། ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྲ་མཁྲེགས་

སུ་འགྱུར་བ་དང། དེ་བཞིན་ལྕགས་དང་གཤའ་དཀར་རམ། ཡང་ན། ཀོ་ལྕགས་བསྲེས་ཚེ། སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་ལ་བཙའ་

གཡའ་མི་ཕོག་པའི་བཙའ་ཐུབ་དྭངས་ལྕགས་(stainless steel)སུ་འགྱུར་ཐུབ། ལྕགས་དང་དངོས་རྫས་གཞན་ཞིག་བསྲེས་

ཚེ། ལྕགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཐུབ། དོན་དངོས་ཐོག་ལྕགས་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང། དངོས་རྫས་གཞན་

མཉམ་དུ་བསྲེས་ཚེ། དེའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡིན།  བསྲེས་ལྕགས་ནི་ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དུ་

མ་བསྲེས་སྦྱོར་བྱེད་པའམ། ཡང་ན། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་བསྲེས་སྦྱོར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ལྕགས་

རིགས་ཤིག་གི་བསྲེས་ལྕགས་བཟོ་དགོས་ཚེ། ཐོག་མར་ལྕགས་རིགས་

དེ་བཞུས་རྗེས། ལྕགས་རིགས་དེ་དང་མཉམ་དུ་བསྲེ་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་དངོས་

རྫས་གང་ཡིན་པ་དེའི་བསྡུར་འབོར་ངེས་པ་ཞིག་ལྕགས་རིགས་དེའི་ཞུ་ཁུ་

ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་གྲང་དུ་བཅུག་དགོས།

 གལ་ཏེ་བསྲེས་ལྕགས་ཤིག་གི་ལྕགས་རིགས་གཅིག་དངུལ་ཆུ་

ཡིན་ཚེ། བསྲེས་ལྕགས་དེ་ལ་གྱིམ་བག་ཟེར། བསྲེས་ལྕགས་ཤིག་གི་བཞུ་

ཚད་དང། གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཚད་ནི་བསྲེས་ལྕགས་དེའི་རྒྱུ་ཆ་ལས་ཞན་

པ་ཡོད། དཔེར་ན། ཟངས་ནི་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་ལྕགས་

རིགས་ཤིག་ཡིན་རུང། ཟངས་དང་ཏི་ཚ་ཡི་བསྲེས་ལྕགས་རག་དང། 

ཟངས་དང་ཊིན་གྱི་བསྲེས་ལྕགས་ལི་ལྟ་བུ་ནི་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཚད་ཧ་

ཅང་ཞན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན། ཞ་ཉེ་དང་ཊིན་གྱི་བསྲེས་ལྕགས་སོལ་

ཌེར་ནི་བཞུ་ཚད་དམའ་ཞིང་གློག་སྐུད་རིགས་ཚ་ལ་རྒྱག་པར་སྤྱོད།

གསེར་གྱི་རྒྱན་ཆ།

 གསེར་སྲང་འབྲུ་ཉེར་བཞི་མ་ནི་ལྷད་མེད་ཀྱི་གསེར་བཙོ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང། ཧ་ཅང་སྙི་བ་ཞིག་ཡིན་

རྐྱེན།  འདོགས་རྒྱན་གྱི་རིགས་བཟོ་བར་མི་འསོ། དེས་ན། འདི་ལྟའི་གསེར་བཙོ་མ་དེ་ཟངས་དང་དངུལ་མཉམ་དུ་

བསྲེ་སྦྱརོ་བྱས་ཏེ་སྲ་མཁྲེགས་སུ་འགྱུར་རྗེས། གཞི་ནས་འདགོས་རྒྱན་གྱི་རིགས་བཟོ་བ་སྤྱདོ་ཆགོ དེང་སྐབས་བཟསོ་

པའི་འདགོས་རྒྱན་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གསེར་སྲང་འབྲུ་ཉེར་གཉིས་མ་དེ་ཡིན། གསེར་སྲང་འབྲུ་ཉེར་གཉིས་མ་བརྗདོ་ཚེ། 

གསེར་དེའི་ཆ་ཉི་ཤ ་རྩ་གཉིས་གསེར་གཙང་མ་དང། དེའི་ཆ་གཉིས་ཟངས་དང་རགས་ཀྱི་ལྷད་ཡོད་པ་སྟོན།

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

     ཤེས་

       སམ།

 ཁྱེད་

 ཀྱིས་

 ཤེས་

 སམ།

གསེར་དང་གསེར་དཀར་

ཞུ་བྱེད། 

 ཆུའི་རྒྱལ་མོ་(aqua re-

gia)ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་

གྱི་ཉིང་ཁུ་དང་ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར་གྱི་

ཉིང་ཁུ་གཉིས་བསྡུར་ཚད་གསུམ་

དང་གཅིག་གིས་བསྲེ་སྦྱརོ་བྱས་པའི་

ཞུ་ཁུ་ཞིག་ཡིན། ཞུ་ཁུ་འདི་ནི་བཙའ་

གཡའ་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་ཤ གས་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། གསེར་དང་གསེར་

དཀར་བཞུ་ཐུབ། འདི་ནི་གསེར་དང་

གསེར་དཀར་བཞུ་ཐུབ་པའི་ཞུ་བྱེད་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 
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71སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གྱི་ལྕགས་རིགས་ལག་བཟོ།

 རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཁུ་ཏུབ་མི་ནའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་མ་བྱུང་

སྔོན་གྱི་ལོ་བཞི་རྒྱའི་སྔོན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ལྕགས་བཟོ་མཁན་ཚོས་བཞེས་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་

ལྕགས་བཟ་ོབ་ཚོས་ལས་སྣནོ་བྱས་ཏེ་བཙའ་འགགོ་ཐུབ་པའི་ལྕགས་རིགས་བཟ་ོསྐྲུན་བྱས་ཡདོ། དེ་ནི་ལྕགས་ཀྱི་ངསོ་

སུ་ཁབ་ལེན་འཚོ་ལྡན་གྱི་རིམ་པ་སྲབ་མོ་ཞིག་བཟོས་རྗེས། ཚྭ་རིགས་འདྲ་མིན་མཉམ་དུ་བསྲེ་སྦྱོར་བྱས་པའི་ཚོན་

རྩི་བཏང་བ་དེ་མེ་རུ་བསྲེགས་པས་ཡིན། ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་དེའི་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་༨ དང་ལྗིད་ཚད་ཊནོ་༦ ཡདོ།༼ཀི་

ལོ་གྷ་རམ་ ༦༠༠༠ ཡིན།༽

 ཁྱེད་

   ཀྱིས་

     ཤེས་

       སམ།

ཤོ་མང།

དྲི་
བ།

༡། ཟངས་དང། དཀར་གཡའ། ཏི་ཚ་བཅས་ཀྱི་ལྕགས་རིགས་འཚོ་ལྡན་ནི་གཤམ་གྱི་ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་

བ་དེ་དག་མཉམ་དུ་མེ་རུ་བསྲེགས་ཡོད།

ལྕགས་རིགས། ཏི་ཚ། དཀར་གཡའ། ཟངས།

ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན།

དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན།

ཟངས་འཚོ་ལྡན། 

 གནས་སྟངས་གང་གི་ནང་དུ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་མཐོང་ཐུབ་བམ།

༢། ལྕགས་རིགས་དེ་དག་ལས་ལྕགས་རིགས་གང་ལ་བཙའ་གཡའ་འགོག་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད་དམ།

༣། ལྕགས་རིགས་དེ་དག་བསྲ་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་བསྲེས་ལྕགས་གང་དང་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།
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རྩ་རྫས་ནི་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཐུབ།• 

ལྕགས་རིགས་ནི་མདངས་དང་ལྡན་ལ། རྡུང་རུང་ཞིང། བསྣར་རུང་མ་ཟད། གློག་དང་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་• 

ཚད་བཟང་བ་ཞིག་ཡིན། དངུལ་ཆུ་མ་གཏོགས་ལྕགས་རིགས་ཚང་མ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་དྲོད་ཚད་ཐོག་སྲ་

གཟུགས་ཡིན།

ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་ལྕགས་རིགས་མིན་པར་སྤྲད་དེ་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་གྲུབ་ཐུབ།• 

ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་གཞི་རིམ་གྱི་འཚོ་རླུང་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་ལྕགས་རིགས་འཚོ་• 

ལྡན་གྲུབ་ཐུབ། ཧ་ཡང་འཚོ་ལྡན་དང། ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན་ནི་བུལ་དང་སྐྱུར་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་རྐྱེན་

མཚན་གཉིས་འཚོ་ལྡན་ཟེར།

ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་ཆུ་དང་སྐྱུར་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་• ཤ གས་མི་འདྲ།

སྤྱིར་བཏང་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་• ཤ གས་ཆེ་བ་ནས་ཆུང་བ་བར་སྒྲིག་པའི་ཐོ་གཞུང་ལ་རྫས་འགྱུར་

བྱེད་རིམ་ཟེར། 

རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཚང་མས་སྐྱུར་གྱི་ཡང་རླུང་གི་གནས་• 

ས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

རྫས་འགྱུར་བྱེད་• ཤ གས་ཆེ་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཆུང་བའི་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཞུ་ཁུའི་

ལྕགས་རིགས་དེ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

ལྕགས་རིགས་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ལྷད་མེད་དམ། ཡང་ན། འདུས་རྫས་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོར་རྙེད་ཐུབ།• 

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ལྕགས་རིགས་བསྔོགས་འདོན་བྱས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་བཙོ་སྦྱང་པའི་བྱེད་• 

ཐབས་ལ་ལྕགས་རིགས་ཞུན་སྦྱང་ལག་ལེན་ཟེར།

བསྲེས་ལྕགས་ནི་ལྕགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དུ་མ་བསྲེས་པའམ། ཡང་ན། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་• 

རིགས་མིན་པ་བསྲེས་པའི་ལྕགས་རིགས་ཤིག་ཡིན།

ལྕགས་ལྟ་བུའི་ལྕགས་རིགས་ཁག་ཅིག་རླུང་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་རིང་བཞག་ཚེ། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉམས་• 

འགྲོ་བའི་ངང་ཚུལ་དེ་ལ་བཙའ་གཡའ་ཟེར། 

ལྕགས་རིགས་མིན་པ་དང་ལྕགས་རིགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་ལྡོག་པ་ཡིན། ལྕགས་རིགས་མིན་པ་• 

ནི་རྡུང་མི་རུང་ཞིང། བསྣར་ཡང་མི་རུང་བ་མ་ཟད། གློག་དང་དྲོད་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ཡིན། 

འོན་ཀྱང། རྡོ་ནག་གིས་གློག་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་ཡིན།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།
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73སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ།

ལྕགས་རིགས་མིན་པས་ལྕགས་རིགས་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། ལྕགས་རིགས་མིན་པས་ལྕགས་• 

རིགས་ཀྱི་གློག་རྡུལ་བླངས་ཏེ་ཁུར་མོ་ལྡན་པའི་གྱེས་རྡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།

ལྕགས་རིགས་མིན་པས་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཚེ། སྐྱུར་རམ། ཡང་ན། བར་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན་• 

ལྡན་པའི་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་འཚོ་ལྡན་གྲུབ།

ལྕགས་རིགས་མིན་པས་སྐྱུར་གྱི་ཡང་རླུང་གི་གནས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང། ཡང་རླུང་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་• 

ཡང་ལྡན་འདུས་རྫས་གྲུབ་ཐུབ།

སྦྱོང་ཚན།

༡། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་གང་གི་ནང་དུ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཐུབ་བམ།

ཀ) བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་(NaCl)གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་ཟངས།

ཁ) དཀར་གཡའ་ཚྭ་ལྡན་(MgCl2)གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་ཧ་ཡང།

ག) ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་(FeSO4)གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་དངུལ།

ང) དངུལ་ཟེ་འཚུམ་ཅན་(AgNO3)གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་ཟངས།

༢། ཚལ་སླང་ཞིག་གི་བཙའ་གཡའ་འགོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཚེ། གཤམ་གྱི་བྱེད་ཐབས་གང་ཞིག་ལེགས་

ཤོས་ཡིན་ནམ།

ཀ) ཚིལ་ཞག་བྱུག་པ།

ཁ) ཚོན་རྩི་གཏོང་བ།

ག) ཏི་ཚ་ཡི་རྩི་གཏོང་བ།

ང) གོང་གི་ཚང་མ།

༣། འཚོ་རླུང་དང་རྩ་རྫས་ཤིག་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་བཞུ་ཚད་མཐོ་ལ། ཆུའི་ནང་དུ་ཞུ་རུང་བའི་འདུས་རྫས་

ཤིག་གྲུབ་ཡོད། བྱས་ན། འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བའི་འདུས་རྫས་དེ་ནི།

ཀ) དཀར་ཤམ།

ཁ) སོལ་རྫས།

ག) སི་ལི་ཀོན།

ང) ལྕགས།
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༤། ཟས་སྣོད་ཊིང་སྐོགས་ཡིན་ཚེ། ཊིན་གྱི་རྩི་གཏོང་བ་ལས་ཏི་ཚ་ཡི་རྩི་མི་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

ཀ) ཊིན་ལས་ཏི་ཚའི་རིན་གོང་མཐོ་བ་ཡོད།

ཁ) ཏི་ཚ་ཡི་བཞུ་ཚད་ནི་ཊིན་ལས་མཐོ་བ་ཡོད། 

ག) ཏི་ཚ་ཡི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ནི་ཊིན་ལས་ཆེ་བ་ཡོད།

ང) ཏི་ཚ་ཡི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ནི་ཊིན་ལས་ཆུང་བ་ཡོད།

༥། ཐོ་བ་ཞིག་དང། གློག་སྨན་ཞིག ཤེལ་ཏོག་གཅིག གསད་སྤར་ཞིག་དང་གློག་སྐུད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁྱེད་རང་

གི་མདུན་དུ་ཡོད་ཚེ།

ཀ) ཅ་དངོས་དེ་དག་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་ཇི་ལྟར་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཁ) ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱད་པའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐབས་འདིའི་བེད་སྤྱོད་ཆེ་ཆུང་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

དགོས།

༦། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་མཚན་གཉིས་འཚོ་ལྡན་ཟེར། མཚན་གཉིས་འཚོ་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས།

༧། སྐྱུར་ནས་ཡང་རླུང་གི་གནས་ས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལྕགས་རིགས་གཉིས་ཀྱི་མིང་དང། བརྗེ་ལེན་

བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལྕགས་རིགས་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 

༨། ལྕགས་རིགས་ཤིག་གློག་འབེྱད་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་

དགོས་ཚེ། གློག་འབྱེད་མ་ལག་ནང་དུ་མོ་སྣེ་དང་

ཕོ་སྣེ། གློག་འབྱེད་རྫས་ཅི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སམ། 

༩། གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། 

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སྦྱིལ་ཐུར་ནང་དུ་མུ་ཟིའི་ཕྱེ་མ་

ཉུང་ཙམ་བླངས་ཏེ་མེ་རུ་སྲེག་པའི་སྐབས། དེའི་

སྟེང་དུ་ཚོད་སྦུག་ཅིག་ཁ་སྦུབ་སློག་སྟེ་མུ་ཟི་

བསྲེགས་པའི་རླངས་པ་ཚོད་སྦུག་དེའི་ནང་དུ་

བསྡུས་ཡོད།

ཀ) རླངས་པ་དེས་གཤམ་གྱི་ཚོད་ཤོག་    

སོ་སོར་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་བཟོ་ངེས་སམ།

i) རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་སྐམ་པོ།

ii) རྡོ་དྲེག་ཚོད་ཤོག་རློན་པ།

ཁ) འདིར་བྱུང་བའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་

འབྲི་དགོས།

༡༠། ལྕགས་ཀྱི་བཙའ་གཡའ་འགོག་ཐབས་གཉིས་

འབར་ཞུན།

ཚོད་སྦུག

མུ་ཟིའི་ཕྱེ་མ་བླུགས་

པའི་སྦྱིལ་ཐུར།

རླངས་པ་བསྡུ་ཚུལ།
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འབྲི་དགོས།

༡༡། འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་ལྕགས་རིགས་མིན་པ་མཉམ་དུ་འདུས་ཚེ། འཚོ་ལྡན་འདུས་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་

གྲུབ་སྲིད་དམ།

༡༢། གཤམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་འབྲི་དགོས།

ཀ) གསེར་དཀར་དང། གསེར། དངུལ་བཅས་ཀྱིས་འདོགས་རྒྱན་བཟོ་བ་ཡིན།

ཁ) བུལ་རྫས་དང། དུག་སེལ། རྡོ་རྫས་བཅས་ནི་སྣུམ་གྱི་ནང་དུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན།

ག) ཧ་ཡང་ནི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་རུང། ཁ་ལག་བཟོ་བའི་སྣོད་ཆས་སུ་

སྤྱོད་པ་ཡིན།

ང) སོལ་འཚུམ་ཅན་དང། མུ་ཟི་ཅན་གྱི་གཏེར་རྫས་ཡིན་ཚེ། གསེད་འདོན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང་དུ་འཚོ་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།

༡༣། ཟངས་ཀྱི་སྣོད་ཆས་ངོས་སུ་གཡའ་ཕོག་སྐབས། ལིམ་བུ་དང་ད་ཏྲིག་གི་ཁུ་བ་སྤྱད་དེ་གཡའ་གཙང་སེལ་བྱེད་པ་

དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང་ཡོད་སྲིད། བྱས་ན། སྐྱུར་རིགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་ཀྱིས་སྣོད་ཆས་དེ་རིགས་གཙང་སེལ་བྱེད་

པར་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༤། རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞི་རུ་བཟུང་སྟེ། ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས།

༡༥། གསེར་བཟོ་བ་ཞིག་གིས་དུད་ཁྱིམ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིསྒོ་ནས་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་མདངས་ཉམས་པའི་གསེར་གྱི་

འདོགས་རྒྱན་རིགས་ཡོད་ཚེ་གསེར་མདངས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་གྱིན་གྲོང་ཚོའི་ནང་

དུ་མྱུལ་བཞིན་ཡོད། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་གསེར་གྱི་ལག་གདུབ་ཆ་གཅིག་

གི་གསེར་མདངས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཕྱིར་གསེར་བཟོ་བ་དེར་སྤྲད་པ་རེད། གསེར་བཟོ་བ་དེས་ལག་གདུབ་ཆ་

དེ་ཞུ་ཁུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་སྦང་སྟེ་ཕྱིར་བཏོན་སྐབས། གསེར་གྱི་རང་མདངས་བསྐྱར་གསོ་

ཐུབ་སྟེ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། ལག་གདུབ་གཉིས་པོའ་ིལྗིད་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བུད་མེད་

དེས་དེའི་སྐོར་འདྲི་རྩོད་བྱེད་སྐབས། གསེར་བཟོ་བ་དེ་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱིས་བྲོས་ཕྱིན། བྱས་ན། གསེར་བཟོ་བ་

དེས་སྤྱད་པའི་ཞུ་ཁུ་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང། ལག་གདུབ་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་

ཡིན་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་དགོས། 

༡༦། ཆུ་ཚ་པོ་བཟོ་སྣོད་དུ་ཟངས་སྤྱོད་པ་མ་གཏོགས་དྭངས་ལྕགས་མི་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 
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ཚིག་གནད།

རྡུང་རུང། Maleable འཇགས་གློག་ཤ གས།
Electrostatic 
force

བསྣར་རུང། Ductility གྱེས་རྡུལ་འདུས་རྫས།
Ionic com-

pound

བཀྲགས་མདངས། Lustre སྦག Gangue

འདུས་མང་ཝི་ནིལ་

ཚྭ་ལྡན།
Polyvinylchloride སྐམ་སྲེག Roasting

ངོ་བོ་ལྡོག་པའི་རྫས། Allotrope རྔོ་སྲེག Calcination

བ་ཚྭའི་ལྕགས་
རིགས།

Alkali metal རབ་འབར་རྫས་འགྱུར། Thermite reaction

མཚན་གཉིས་འཚོ་
ལྡན།

Amphoteric oxide མོ་སྣེའི་འདམ། Anode mud

མོ་སྣེའི་བཅོས་
བསྒྱུར།

Anodising འཚོ་ལེན་བྱེད་པོ། Oxidising agent

མོ་སྣེ། Anode གློག་འབྱེད། Electrolysis

ཕོ་སྣེ། Cathode གློག་འབྱེད་རྫས། Electrolyte

གློག་འབྱེད་རྫས།
Neutralization reac-
tion

ཁུར། Charge


