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 معرفی انواع گرید مواد شیمیایی

ر شیمی و صنایع دیگ یهاشگاهیآزمامواد شیمیایی آزمایشگاهی متنوعی با گرید مواد آزمایشگاهی مختلف و کاربردهای گوناگون در انواع 

 :اندشدهزیر خالصه  صورتبهکه  شوندیمارائه 

  

 گرید خشک (Dried) 

شوند به حضور مقادیر بسیار کم آب حساس هستند بنابراین در چنین های غیرآبی انجام میهای شیمیایی که در محیطبیشتر واکنش

س ایی که نسبت به مقدار بسیار کم آب حساهها و واکنشگرهایی با مقدار بسیار کم آب استفاده شود. در واکنشکاربردهایی فقط باید از حالل

 .کنیم از مواد شیمیایی این دسته استفاده نماییدهستند، توصیه می

  

 گرید کروماتوگرافی گرادیانی (Gradient chromatography) 

یار کمی بایست مقادیر بسفرابنفش می -های مناسب برای کروماتوگرافی مایع گرادیانی عالوه بر شفافیت بسیار باال در محدود مرئی حالل

مانده جامد را پس از تبخیر داشته باشند. برای دستیابی به چنین مشخصات دقیقی، با استفاده از مواد اولیه بسیار از آب، اسید، قلیایی و باقی

میکرون، یک فرایند  2.0شود. عبور از فیلتر های کروماتوگرافی مایع گرادیانی را تولید میباکیفیت و تجهیزات پیشرفته تقطیر حالل

های ها برای تمام انواع تکنیکشود. این حاللبندی انجام میهای کروماتوگرافی است که دقیقًا قبل از فرایند بستهضروری در تولید حالل

 .کروماتوگرافی مایع مناسب هستند

  

 گرید کروماتوگرافی ایزوکراتیک (Isocratic chromatography) 

ها در روش کروماتوگرافی مایع ایزوکراتیک کمتر از نوع رای خلوص گرید گرادیان هستند. از آنجایی حساسیتهای این دسته داحالل

های عملیاتی پایین، جداسازی با شود که در کنار هزینههای مخصوص کروماتوگرافی ایزوکراتیک ارائه میباشند، حاللگرادیان می

 .آوردوضوح باال را به ارمغان می

  

 کتروسکوپیگرید اسپ (Spectroscopy) 

سازی نمونه های فوق خالص در مرحله آمادهاعتماد بسیار وابسته به استفاده از حاللدر مطالعات اسپکتروفتومتری، دستیابی به نتایج قابل

هایی ه حضور ناخالصیتنها باید شفافیت باال در طیف مرئی و ماوراء بنفش داشته باشند بلکبندی نههای مناسب این دستهباشد. حاللمی

 .العاده پائینی کنترل شودمانند آب، قلیا و اسید نیز باید در سطح فوق

  

 گرید کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) 

جود واسطه وخلوص باالی آنها، بلکه بهتنها به دلیل شود. این ویژگی نههای این گرید در مطالعات کروماتوگرافی گازی استفاده میحالل

 .باشدهای اضافی در آنالیزهای کروماتوگرافی گاز میآب، اسید و قلیا در مقادیر ناچیز و همچنین عدم وجود پیک
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 گرید ACS 

ستاندارد ماده مرجع ا 000بیش از  واکنشگر وماده شیمیایی  000مشخصات فنی و خلوص را برای تقریبًا  (ACS) انجمن شیمی آمریکا

شامل  (Laboratory) گرید آزمایشگاهی مورد پذیرش محققان و صنعتگران سراسر جهان قرار گرفته است. کهیطوربه تعیین نموده است

 .باشدیمدرصد  79مواد بسیار خالص نزدیک به بیشتر از 

  

 گرید USP 

گیرند را اولیه در صنایع دارویی مورداستفاده قرار میعنوان مواد مشخصات برای مواد شیمیایی که به (USP) داروسازی ایاالت متحده

 .تعریف نموده است

  

 گرید Extra pure 

های پایین عملیاتی مهم است، فروشگاه وندیداز هایی که حساسیت کم و هزینههای عمومی در تمام آزمایشگاهمنظور پوشش کاربریبه

 است مفتخر

 .دهدها و حالل را ارائه میمکگستره وسیعی از مواد شیمیایی شامل اسیدها، ن

  

 گرید هیستولوژی (Histology) 

شوند. این محصوالت تولید می "Histology" شود، تحت نامهای بالینی و پاتوبیولوژی استفاده میمواد شیمیایی که بیشتر در آزمایشگاه

 های تشخیص طبی به بهترین نحو پوششگیرند تا نیازهای مشتریان در آزمایشگاهالمللی مورد آزمایش قرار میاستانداردهای بینبه باتوجه

 .داده شود

  

 های تمیزکننده و گندزدامحلول 

صورت ویژه به کنیم کههای شیمیائی متعددی را پیشنهاد میبرای تمیزکردن ظروف و یا ضدعفونی نمودن سطوح و ظروف، ما محلول

 .اندبرای افزایش کارایی طراحی شده
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 مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص یبندطبقه

 گرید تحلیلی 

– Analytical chemistry grade  درصد 77نزدیک به بیشتر از  بًایتقرخلوص استثنائی 

 گرید آزمایشگاهی 

– Laboratory chemistry grade  درصد 79خالص نزدیک به بیشتر از بسیار 

 گرید عمومی / آزمایشگاهی 

– Laboratory / General chemistry grade درجات متغیری از خلوص بسته به نوع استاندارد 

 گرید عمومی 

– General chemistry grade  درصد 70نزدیک به بیشتر از  بًایتقرخالص 

 گرید صنعتی 

– Industrial chemistry grade  درصد 70 بًایتقرناخالص بیشتر از 

 reagent grade با گرید معرف lab grade تفاوت مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی

 نییتع یفیبا مشخصات ک ییایمیمناسب هستند. خلوص مواد ش یشگاهیآزما یکل یهاشیآزما یشده و برا نشیمعرف گز دیگر ییایمیمواد ش

 فراتر از آن است.  ایدارد  یهمخوان کایآمر یشگاهیآزما ییایمیشده توسط جامعه مواد ش

به  ازیهستند که ن رفتهیپذ یو اعمال هاشیآزما یمعمواًل حداقل استاندارد خالص بودن را دارند و معمواًل برا یشگاهیآزما دیگر ییایمیمواد ش

 ندارند. یفیک جینتا

 تطابق گریدها 

 توانندیمباالتر  یدهایبا گر ییایمیمخصوص به خود هستند. مواد ش تیفیمشخص و ک اتیخصوص یمتفاوت دارا یدهایبا گر ییایمیمواد ش

وص به هر دو عبارت خل ییایمیمواد ش یایدر دن تیفی. اصطالح کرندیقرار گ مورداستفاده زین ترنییپا تیحساس یدارا یکاربردها یبرا

 . رندیقرار گ مورداستفاده توانندیم یچه کاربرد یبرا موردنظرکه ماده  کندیمآن اشاره دارد و مشخص  یهایناخالصماده و 

ایرانی نوترون شیمی، قطران شیمی، دکتر مجللی، پارس  یهاشرکتسایت وندیداز با ثبت محصوالت بسیار متنوع  اییشیمیمواد بخش 

مرک و سیگما، اصلی برندهای  یهایندگینماو استار لب کامل شده است. همچنین در این بخش مجموعه وندیداز با  یمی، اطلس شیمیش

 .کندیمایی خود را تضمین یمیوارداتی مطرح این حوزه اصالت تمامی مواد ش یبرندها ریساشارلو، دایجونگ و 
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