
 

 

 

 

 رد یزارینرنگ آل
 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

 BI-1801شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

 C14H8O4 یمیاییبا فرمول ش یآل یبترک یک( شودیمقرمز هم شناخته  یرکو ت 11به نام موردانت قرمز  ین)همچن ینونآنتراکوئ یدرکسیه دی - 1.2 یا یزارینآل

از  یکیقرمز که  یزارین. آلدیآیم به دست روناس یرهت یشهرنگ از ر ینا یخیتار ظ. به لحاشودیماستفاده  یدر صنعت نساج یرنگ قرمز اصل عنوانبه یماست که از قد
 صرفاًواکنش  ین. اگرچه ارودیمبکار  یبرون تن یطدر شرا شدهکشت یهاسلولو  یبافت یهابرشدر  یمکلس یصو تشخ ییشناسا یاست برا ینونمشتقات آنتراکوئ

دارند در  یکم یاربس یهاغلظتعناصر  ینا ازآنجاکه، اما دهندیمرنگ واکنش  ینو آهن هم با ا یوماسترانس یوم،منگنز، بار یزیم،من یهاونیو  یستن یممختص کلس
واکنش  ینا یینها یجهکه نت شودیمشالته کننده  یندفرآ یکدر  یمکلس -قرمز یزارینکمپلکس آل یلرنگ باعث تشک ینبا ا یم. واکنش کلسکنندینمل تداخ یزیآمرنگ

 یمیمزانش یهاسلول یزیکشت تما یهاطیمحدر  یمکلس یحاو یها یتاستئوس ییشناسا یبرا یعرنگ شا یکرد  یزارینآل ینرنگ قرمز روشن است. همچن یجادا
 .رودیمانسان و جوندگان بکار 

 

 هایژگیو

 26/342: مولکولی وزن •
 C6H4COC6H(OH)2(SO3Na)CO: مولکولی فرمول •
 قرمز مایع: ظاهر •
 ت: محلولحاللی •
 )قرمز( 6)زرد( تا  pH :6/4 اندیکاتور •
 یکیدر تار یگراد،درجه سانت 2-8 ی: دمانگهداری •
 ماه 48: مفید عمر•
 

 رد یزارینبا آل یزیرنگ آمروش 
 .یدشستشو ده یبه آرام PBS 1Xبار با  3و  یدکشت را از هر چاهک خارج کن یطمح .1
 .یدکن یکساتاق ف یدر دما یقهدق 15 یبرا ددرص 4 یدرا با فرمالده هاسلول .2
 .یدبار با آب مقطر شستشو ده 3و  یدرا خارج کن یکساتیوف .3
 .یدانکوبه کن یمدرجه با تکان دادن مال 20-30 یو در دما یدبه هر چاهک اضافه کن رد یزارینرنگ آل یترل یلیم 1خارج و آب مقطر را بطور کامل  .4
 .یدبار با آب مقطر شستشو ده 5رنگ را خارج کرده و  .5
 .یدیرعکس بگ یلو در صورت تما یدکن یرا بررس هاسلولفاز،  یکروسکوپدر صورت لزوم، با استفاده از م .6
 شود. یلتسه یتا خروج آب اضاف یدکج کن یقهدق 2 یها را برا یتپل .7
 .یددرجه قرار ده -20ها را  یتقبل از ظهور رنگ، پل .8
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