
 

 

 ؟اسید بوریک ایتی بانک ترک صنعتی و آزمایشگاهی چیست 

 خوراکی و آزمایشگاهی صنعتی، درصد 98 اسید بوریک فروش اینترنتی فروشگاه بزرگترین یدیجی شیم

 .کشور سراسر به ارسال و قیمت بهترین و متفاوت های بندی بسته در (boric acidبوریک اسید، )

 : اسید بوریک تعریف

 orthoboric ،boracicبا نام های بوراسیک اسید، اورتوبوریک اسید،  H3BO3اسید بوریک دارای فرمول شیمیایی 

acid  و بوریک اسید شناخته می شود. اسید بوریک اسیدی مالیم است جهت گندزدایی ، ضد عفونی کردن و کنترل سرعت

 .. اسید بوریک پودری سفید رنگ و حالل در آب می باشدشکافت هسته ای در کارخانجات انرژی هسته ای استفاده می شود

 

درجه سانتیگراد برسد، دهیدراته شده و متابوریک اسید به  170اسید بوریک در آب جوش محلول است. وقتی دمای آن به 

دست می آید. متابوریک اسید جامدی سفیدرنگ، دارای ساختار بلوری مکعبی و تنها اسیدی است که در آب با دمای معمولی 

درجه سانتیگراد می  300درجه سانتی گراد ذوب می شود. وقتی دما به  236جزئی حل می شود. بوریک در دمای  به مقدار

 .رسد، بیشتر دهیدراته می شود و تترابوریک اسید یا پیروبوریک اسید به دست می آید
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 : اسید بوریک کاربرد

 

 :اسید بوریک در صنعت کاربرد فراوان دارد از جمله 

 .اسید بوریک در کشاورزی .1

 .اسید بوریک جهت تهیه و تولید حشره کش ها .2

 .در صنعت طال و جواهر .3

 .اسید بوریک در درمان عفونت های قارچی، تبخال و آکنه کاربرد دارد .4

 .در تولید کاشی و سرامیک .5

 .در تولید محلول های شستشوی چشمی و گوشی و پمادهای ضد سوختگی استفاده می شود .6

 .برای تولید گندزدا و ضدعفونی کننده برای سوختگی ها یا زخم های سطحی .7
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 :تولید اسید بوریک 

 .بوریک اسید را می توان از واکنش بوراکس با اسید معدنی مانند هیدروکلریک اسید تهیه کرد

Na2B4O7.10H2O + 2HCl à 4 B(OH)3 [or H3BO3] + 2NaCl + 5H2O 

 :همچنین میتوان اسید بوریک را با استفاده از هیدرولیز بوتیرهالیدها و دی بوران ها تهیه کرد 

B2H6 + 6H2O à B(OH)3 + 3 HX (X=Cl,Br,I) 

 :بسته بندی اسید بوریک 

  د می باشد.کیلوگرمی موجو 1کیلوگرمی و پک های  25اسید بوریک در کیسه های 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :قیمت فروش اسید بوریک 

درصد صنعتی و آزمایشگاهی در بسته بندی های متنوع و با کیفیت عالی و نازل ترین قیمت با امکان  98فروش اسید بوریک 

 .حمل و ارسال به کلیه شهر های کشور در اسرع وقت

 .فرمایید مراجعه تماس با ما جهت خرید اسید بوریک و تماس با کارشناسان دیجی شیمی به بخش
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