
 تهيه اسيد بوريك از بوراكس و بررسي برخي از خواص آن:

  .هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريك از بوراكس    مي باشد
ابتدا بوراكس را در آب گرم حل كرده و در مرحله بعد عمل خنثي 

.سازي را با استفاده از اسيد كلريدريك انجام دهيد  

انحالل پذيري آن با اسيد بوريك در آب تا حدودي حل شده و 
 افزايش دما زياد مي شود. اين اسيد تك بازي است.

 ‐B(OH)4در غلظتهاي كمتر از فقط به صورت نمونه هاي بسته 

 مويد ‐B(OH)3   وB(OH)4وجود دارند ولي در غلظتهاي باالتر قدرت 
   pH   تشكيل اسيدي افزايش مي يابد و اندازه گيري   

 نمونه هاي بسپار مانند است.
  

 

www.JamShimi.ir  سایت جم شیمی

@JamShimi  کانال تلگرام جم شیمی 



B

O

O

B
-

B

O

OHOH

OHOH

 

 

  رمحلولهاي مختلف اسيد بوريك وبوراتها بسپارهايي مانندد

 ‐B3O3(OH)4را طبق معادله زير مي دهند.

     نظر مي رسد كه بسپار اصلي حلقوي باشد و وجود چنين  به
Cs2O2وB2O3  حلقه هايي در بوراتهاي متبلور مانند  

.محرز است  

 

 

 

 

 

 

 

 18Oاز تعادل سريعي كه بين اسيد بوريك نشاندار شده با   
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و بوراتها انجام مي شود، مي توان نتيجه گرفت كه در محلول تعادل 
 گليسرول و      به سرعت روي مي دهد. اين تركيبها با پلي اولها مانند

ت سيليك اسيدها كمپلكس هايي به نسبهيدروكسي كربوكمنفي آلفا   

 1:1 
تشكيل داده ، قدرت اسيدي اسيد بوريك افزايش يافته واندازه گيري 

. مستقيم آن با سود امكان پذير مي شود  

 

  

 

 

 

 

 

 

  در اثر گرما اسيد بوريك به صورت زير تجزيه مي گردد

www.JamShimi.ir  سایت جم شیمی

@JamShimi  کانال تلگرام جم شیمی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آب مقطر گرم حل كرده و ميلي ليتر  25 گرم بوراكس را در 12)1
خنثي كنيد. محلول را به %  25 محلول حاصل را با اسيد كلريدريك

آرامي سرد كرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر 
صاف كنيد. اسيد بوريك را بروي كاغذ صافي خشك كنيد و محلول 

 زيرين را جهت گرفتن مابقي اسيد، تغليظ نمائيد.
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را در يك لوله قطره از محلول اشباع و گرم بوراكس6 -5) 2   

قطره اسيد سولفوريك غليظ به آن اضافه  2-3آزمايش بريزيد و 
 كنيد. سرعت تشكيل رسوب بلوري اسيد بوريك را مقايسه نمائيد.

 

 

مقداري از بلورهاي اسيد بوريك را در آب گرم حل كرده و در  -1
منتقل نمائيد. سپس به داخل يكي از محلول را به سه لوله آزمايش 

قطره محلول تورنسل خنثي اضافه كنيد و تغيير  5-3 لوله آزمايشها
.رنگ محلول را مشاهده نمائيد  

تكه اي از كاغذ يونيورسال را در داخل لوله آزمايش سوم به مدت 
 چند ثانيه نگهداريد. رنگ آنرا با رنگ استاندارد مقايسه  (پي كنيد و

.وريك را حدس بزنيداسيد باچ)  –  

ميله اي شيشه اي و يا از جنس چيني را در شعله حرارت دهيد. -2
ميله داغ را در پودر اسيد بوريك وارد كنيد و مجددا روي شعله 

 بگيريد و تغيير رنگ شعله را به دقت مشاهده كنيد.
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   3‐چند عدد از بلور بوراكس  Na2B4O7را در داخل يك بوته 

قطره اسيد سولفوريك غليظ 2-3روي آن چيني قرار داده و 
قطره متيل الكل به مخلوط اضافه كنيد و   6-5بريزيد. سپس 

مخلوط را با يك ميله شيشه اي خوب بهم بزنيد و ميله شيشه اي را 
  روي شعله بگيريد. نور حاصل از تري متيل بورات

 B(OCH3)3 و همچنين رنگ شعله را مشاهده كنيد.

اشباع بوراكس را در سه لوله آزمايش چند قطره از محلول -4
بريزيد. در لوله آزمايش اول محلول نيترات نقره، در دومي محلول 

سولفات مس و در سومي محلول سولفات آلومينيم بريزيد. به رنگ 
وهيدروكسيد   رسوبها توجه كنيد. رسوبهاي حاصل به ترتيب 

  متابورات نقره، نمك مسCu(OH)BO2آلومينيم

 است.
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