
 

 

 لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 استات سدیم 

 استات کلسیم 

 استات مرکوری 

 استات مس 

 استات نیکل 

 استارچ 

 استن 

 استونیتریل 

 استئاریل الکل 

 استیلن استن 

 استیلن کلرید 

 اسید اسپارتیک 

 اسید استئاریک 

 اسید استیک 

 

 

 دی مانوز 

 دی مانیتول 

 دی متیل سولفو کساید 

 دی میتل گلی اکسیم 

 ریبوز 

 زیر کونیم اکساید 

 ژالتین 

 ساکاروز 

 سدیم 

 سدیم آزاید 

 سدیم سالسیالت 

 سدیم سلنیت 

 سدیم نیترووپروکساید 

 سدیم هیدروکساید 

 

 

 اتانول 

 اتانول آمین 

 اتیل استات 

 اتیل متیل کتون 

 اتیلن دی آمین 

 اتیلن گلیکول 

 آدرنالین 

 آرابینوز 

ین ارتوتولوئد   

 آسپارژین 

 استات آمونیوم 

 استات باریم 

 استات جیوه 

 استات روی 

 

https://www.d-chemi.com/laboratory-and-industrial-chemicals/


 

 

 

 

ل سیلیکاژ  

 سیکلوهگزانول 

 سیلیکون 

 فرمالدئید 

 فرمامید 

 فروکتوز 

 فسفر

 فلورید پتاسیم 

 فلورید سدیم 

 فنل

 فنل رد 

 فنل فتالئین 

 فنل هیدرازین 

 فنیل آالنین 

 

 

 اسید اسکوربیک 

 اسید اگزالیک 

 اسید اولئیک 

 اسید بنزوئیک 

 اسید بوریک 

 اسید پر کلریک 

 اسید پروپیونیک 

 اسید پیکریک 

 اسید تانیک 

 اسید تایوگلیکولیک 

 اسید تری کلرواستیک 

 اسید سالسیلیک 

 اسید سولفانیلیک 

 اسید سولفوریک 

 

 

 سوربیتول 

 سولفات آلومینیوم 

 سولفات آمونیوم 

 سولفات پتاسیم 

 سولفات پتاسیم آلومینیوم 

 سولفات روی 

 سولفات سدیم 

 سولفات مس 

 سولفات نقره 

 سولفور 

 سولفیت سدیم 

 سیانید پتاسیم 

 سیانید سدیم 

 سیترات سدیم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ایزوبوتانل 

 ایزوآمیل الکل

 باریم 

 بافر پ هاش 

 برمواتان 

 برموفنل بلو 

 برموکروزول گرین 

 برمید آمونیوم 

 برومات سدیم 

 بنزالدئید 

 بنزن 

 بنزیل الکل 

 بنزین بنزیل 

 بوتانل 

 

 

 اکسید نقره 

 آگار

 آگارز

 اگزاالت پتاسیم 

 اگزاالت سدیم 

 ان هپتان 

ن ان هگزا  

 آنیلین 

 اورنج جی 

 اوره

 اوره آز 

 ایزو فتالیک اسید 

 ایزواکتان 

 ایزوآمیل استات 

 

 

 اسید فرمیک 

 اسید فتالیک 

 اسید فسفریک 

 اسید کلریدریک 

 اسید الکتیک 

 اسید مولیبدیک 

 اسید هیدروفلوریدریک 

 اسید هیدروکلریدریک 

 اکسید آلومینیوم 

 اکسید آنتیموان 

 اکسید آهن 

 اکسید روی 

 اکسید کبالت 

 اکسید کلسیم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پارافین 

 پپتون 

 پپسین 

 پتاسیم دی هیدروژن فسفات 

 پتاسیم متاپریدات پریودات 

 پتاسیم هگزا سیانوفرات 

 پتاسیم هیدورژن سولفات 

 پترولیوم بنزن 

 پراکسید باریم 

 پرمنگنات پتاسیم 

 پروپانل 

 پلی اتیلن گلیکول 

1000پلی اتیلن گلیکول   

2000پلی اتیلن گلیکول   

 

 

 کلرات سدیم 

 کلروبنزن 

 کلروفرم 

 کلرومتان 

 کلرید آمونیوم 

 کلرید پتاسیم 

 کلرید سدیم 

 کلرید کلسیم 

 کلرید نیکل

 کلودیون 

 کنگورد 

 گاالکتوز 

 گزیلول 

 گالیسین 

 

 

 فنیل ایزوسیانات 

 کادمیوم 

 کازئین 

 کافئین 

 کربنات آمونیوم 

 کربنات باریم 

 کربنات پتاسیم 

 کربنات سدیم 

 کربنات کلسیم 

 کربنات لیتیم 

 کرومات سدیم 

 کریستال ویوله 

 الکل بنزیل 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تیوسیانات آلومینیوم 

 تیوسیانات جیوه 

 جیوه 

 دی اتانول 

 دی استیل منو کسیم 

 دی ایتل اتر 

 

 

 دی سدیم هیدروژن فسفات 

تان دی کلروبو   

 ید 

 یدات پتاسیم 

 یدات سدیم 

 یدید مرکوری 

 

 

20توئین   

40توئین   

80توئین   

 تیو استامید 

 تیوره 

 تیوسولفات سدیم 

 

 


