
برای برخی از افراد کاری دشوار شده است چرا که تعداد مغازه هایی که در بازار این مواد   سدیم  2خرید ادتا  

را می فرشند زیاد هستند ولی متاسفانه کیفیت خوبی ندارند.همانطور که می دانید مواد شیمیایی سال ها است  

 .که کاربرد بی نظیر خود را در صنایع مختلف حفظ کرده اند

  سدیم  2  خرید ادتا   شما هم صاحب صنعتی باشید که مواد شیمیایی در آن کاربرد فراوانی دارند. درباره  شاید

دانید؟ آیا از مزایا و تاثیرات مثبت آن بر روی صنایع مختلف آگاه هستید؟ مطالبی که در این مقاله برای  چه می

 .و همه چیز درباره آن مربوط می شود سدیم  2خرید ادتا   شما آماده کردیم به

خرید    ضرات و قیمتخواهیم شما را با تاریخچه ساخت، نحوه استفاده، کاربردها در صنایع مختلف، مدر ادامه می

 .آشنا کنیم. اما قبل از این ها بهتر است به تعریف دقیقی از این ماده بپرداریم. با ما همراه باشید  سدیم  2ادتا  

 در سال جدید چقدر تغییر کرده است.  قیمت متانولمتانول چیست و 

  سدیم چیست؟  2 ادتا

به تنهایی ماده ای از خانواده آمینو پلی کربوکسیلیک به شمار می آید که میتواند در آب به خوبی  (Edta) ادتا

سدیم وجود دارد که این    ۴سدیم و ادتا    2ماده همان ادتا نمک است. این ماده به صورت ادتا  حل شود. این  

سدیم دو تا از   ۴و   سدیم 2 ادتا  تفاوت تعداد سدیم ها در کاربرد این ماده نیز تاثیرگذار خواهد بود. در واقع

مختلف از همه بیشتر است.   پر استفاده ترین شکل های ادتا هستند که میزان درخواست برای آنها در صنایع

این ماده به دلیل داشتن یون های فلزی و ارتباط برقرار کردن با کاتیون، قابلیت ایجاد کالته را نیز دارد و همین  

خواهیم به توضیح سدیم، می  ۴تر کرده. در ادامه پس از تعریف ادتا  ویژگی آن را در صنعت پزشکی کاربردی

 .یی پرکاربرد بپرداریمابعاد دیگری از این ماده شیمیا

https://shimifarno.com/product/edta-2-sodium/
https://shimifarno.com/product/shiraz-methanol/


 

 .چیست و چه کاربردهای در زندگی روزمره دارد  متیلن فسفونات قلیایی

 سدیم  2خواص ادتا 

 C10H16N2O8 : فرمول مولکولی

 .گرم بر مول 2۴۴/2۹2جرم مولی : 

 .ظاهر : کریستال های بی رنگ )مایل به سفید( و بی بو

 .تر مکعبگرم بر سانتی م ۸۶۰/۰دانسیته : 

 .کیلوژول بر مول – ۱۷۵۸تا  – ۴/۱۷۶۵آنتالپی تشکیل استاندارد : 

 .EDTA کیلوگرم از  ۱میلی گرم در  ۱۰۰۰آستانه خطر و آستانه حد تشخیص : 

 .درجه سانتی گراد 22۰نقطه ذوب / انجماد : 

 .درجه سانتی گراد 2۴۰نقطه تجزیه : 

 .سدیم : نسبتاً محلول است 2حاللیت در آب ادتا 

  سدیم 2  تاریخچه ساخت ادتا

شود، پس تاریخچه ساخت آن مثل این ماده، یک ماده شیمیایی به حساب می آید و در آزمایشگاه ها تولید می

توسط شخصی به نام    ۱۹۳۵مواد طبیعی نیست که نیاز به کشف کردن داشته باشند، البته خود ادتا در سال  

یا حتی    سدیم 2  ادتا  .خچه ساخت ادتا دو سدیم کمی متفاوت استفردیناند مانز به بقیه شناخته شد ولی تاری

و در   ۴ادتا   انسان  به دست  آمین و سدیم سیانید  اتیلن دی  با ترکیب چند ماده شیمیایی دیگر مثل  سدیم 

https://shimifarno.com/product/alkaline-methylene-phosphonate/


سدیم کمی متفاوت است و فرمول شیمیایی   ۴سدیم با ادتا  2آزمایشگاه ساخته میشود. البته نحوه ساخت ادتا 

 .با یکدیگر تفاوت داردآنها نیز 

 

 توان به ادتا دو سدیم دست یافتبا ترکیب مواد مختلف در آزمایشگاه، می

 سدیم  2نحوه استفاده ادتا 

ده کنید.  در صنایع مختلف، به این بستگی دارد، که این ماده را در چه صنعتی استفا  سدیم  2ادتا    نحوه استفاده

ای که شود نسبت به مادهطبیعتا نحوه استفاده از ادتا دو سدیمی که در صنایع بهداشتی و آرایشی استفاده می

شود، متفاوت خواهد بود. یا مثال در صنایع غذایی، نحوه استفاده از این ماده، به برای صنعت نساجی استفاده می

 2  ادتا   غذایی را تثبیت کند. حاال که کمی با نحوه استفاده  تواند موادعنوان یک ماده نگهدارنده است که می

 .آشنا شدید، بهتر است تا به توضیح کاربردهای آن در صنایع مختلف بپردازیم  سدیم

 م سدی ۴خرید ادتا  سدیم چیست همراه با قیمت ۴ادتا  :مطالعه بیشتر

   سدیم در صنایع مختلف  2کاربرد خرید ادتا 

با  بیشتر  وقتی  دارد.  فراوانی  کاربردهای  مختلف،  صنایع  در  ماده  این  کردیم،  اشاره  هم  قبال  که  همانطور 

اید و بدون اینکه آن را  فهمید که چه ماده تاثیرگذاری را در کنار خود داشتهکاربردهای آن آشنا شوید، تازه می

  ادتا   کردید. در واقع شما در هر صنعتی که فعالیت داشته باشید، به نحوی بااز آن استفاده می  هابشناسید، سال

ادتا    درگیر خواهید بود. حتی اگر خودتان در جریان این درگیری نباشید! در ادامه به هفت صنعت که  سدیم  2

 .ها تاثیر به سزایی دارد اشاره خواهیم کرددر آن  سدیم  2

   سدیم در صنایع تصفیه آب  2کاربرد خرید ادتا 

https://shimifarno.com/product/edta-tetrasodium/


های شود. آشغالگیر های مختلفی انجام میترین صنایع در زندگی انسان است که به روشتصفیه آب یکی از مهم

 2  دتا دستی، مکانیکی یا حتی توری، تاثیر به سزایی در تصفیه کردن آب دارند. اما جدا از وظیفه آشغالگیرها، ا

های آهن از آب، یا دهد. این ماده با حذف کردن یونظیفه خود را انجام مینیز در تصفیه آب به خوبی و  سدیم

کند تا دوباره قابل استفاده باشند.  ها را تصفیه میاند، آنهایی که هنوز تصفیه نشدهحذف برخی مواد آلی از آب

توان زیاد است. می   گیریم که تاثیر ادتا دو سدیم بر روی زندگی انسان واقعا با توجه به این موضوع نتیجه می

 .شودهای این ماده، جلوگیری از به هدر رفتن آب محسوب میترین مزیتگفت یکی از مهم

 سدیم در صنایع آرایشی و بهداشتی 2 کاربرد خرید ادتا

ها کاربرد دارد.  صنایع بهداشتی و آرایشی، یکی دیگر از آن مواردی هستند که ادتا دو سدیم به شدت در آن

م آرایشی، لوازم بهداشتی مثل صابون، شامپو و محصوالت مراقبت از پوست و مو، برای استفاده از قبل از لواز 

گیرند. استفاده از این ماده در لوازم بهداشتی برای افزایش اثربخشی و  ادتا دو سدیم در اولولیت قرار می

ان بری است به همین دلیل به ها است. تجزیه این ماده و از بین بردن آن کار سخت و زمماندگاری بیشتر آن 

های ضد آفتاب و سفید کننده استفاده  عنوان ماده نگهدارنده در صنایع مختلف و برای لوازم آرایشی مثل کرم

ها و  کنندهشود هم، کاربرد دارد. مثل پاکای که برای سطوح استفاده می در مواد شوینده  سدیم  2  ادتا  .شودمی

 .ها نیاز پیدا کنیدروز به آنهای شیمیایی که شاید هر محلول

 

 توان نادیده گرفت سدیم در انواع محصوالت آرایشی را نمی 2کاربرد ادتا 

 سدیم در صنایع نساجی  2کاربرد خرید ادتا 



ها چیست؟ کنید دلیل ثابت بودن رنگ پارچهگذارد. فکر میاین ماده شیمیایی روی نساجی و رنگرزی هم تاثیر می

های یونی رنگ خود  استفاده نشود، محصوالت تولید شده با وجود ناخالصی  سدیم 2  ادتا   ساجی از اگر در صنعت ن

ها را بالاستفاده خواهد کرد.  کاهد و آندهند. بدون شک، این تغییر رنگ، از ارزش محصوالت میرا از دست می

های خود را مدیون این ماده گ لباسشود. در واقع شما زیبایی رنولی ادتا دو سدیم مانع از وقوع این اتفاق می

 .شیمیایی هستید

 سدیم در داروسازی  2کاربرد خرید ادتا 

های گردد. البته ادتا دو سدیم در همین صنعت هم نقش بخشی از کاربرد این ماده به صنعت داروسازی برمی 

کند. مثال برای بعضی از داروها حکم ماده نگهدارنده را دارد اما در ساخت بعضی داروها، جزو  مختلفی را ایفا می

به مسمومیتماده که  کسانی  برای  درمان،  بخش  در  است.  اصلی  استفاده    های  ادتا  از  دچار شدند،  فلزات  با 

 .شودمی

قابل درمان است. عالوه بر    سدیم 2  ادتا   جالب است بدانید مسمومیت با سرب، اورانیوم و توریوم به وسیله

این موضوع، افرادی که بدنشان کلسیم باالیی دارد هم برای کاهش کلسیمِ بیش از انداره از این ماده شیمیایی  

کنند. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که به کلسترول باال یا فشارخون باال مبتال  ده میدر داروها استفا

 .تواند در کاهش این دو مورد و منظم کردن ضربان قلب، نیز تاثیر بگذاردهستند، مصرف ادتا دو سدیم می

 در دندانپزشکی  Edta کاربرد

ادتا و  سدیم  2  خرید  دارد  کاربرد  دندانپزشکی هم  راحتعمل  در  را  دندان  ریشه  به  مربوط  کند. تر میهای 

فرسا خواهد بود. اما  دانید که بافت دندان، بافت سختی است و درمان ریشه آن با این بافت سخت، طاقت می

نرم  را  دندان  بافت  کاربرد،  پر  شیمیایی  ماده  میاین  حذف  را  اسمیر  الیه  و  کرده  کار تر  ترتیب  بدین  کند. 

هایی از این  تر خواهد بود. اگر تا به حال عمل های مربوط به ریشه دندان، راحتار برای عملدندانپزشک و بیم

 .اید، حتما با اهمیت این ماده در دندانپزشکی پی خواهید بردقبیل داشته

 چیست همراه با قیمت و کاربردهای آن  سفونات قلیاییمتیلین ف  :بیشتر بخوانید

 سدیم در صنایع غذایی  2 کاربرد ادتا 

این ماده شیمیایی عالوه بر اینکه در بعضی مواد غذایی نقش مواد نگهدارنده را دارد و به حفظ رایحه مواد کمک  

ها اسید اسکوربیک  از نوشابه  شود. برای مثال، در بعضیها نیز می کند. باعث کاهش مضرات بعضی از خوراکی می

تواند عامل ایجاد سرطان باشد. اما با وجود ادتا  و بنزوات سدیم وجود دارد که ترکیب این دو ماده با یکدیگر می

زا است  ای سرطانکند و مانع از تشکیل بنزن که مادهدو سدیم در نوشابه، این ضرر به شدت کاهش پیدا می

 .شودمی
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 .سدیم احتیاج دارند 2مواد غذایی مختلف، به ماده ادتا 

 سدیم در کشاورزی  2 خرید ادتا 

دهید، رشد زیادی  ی کشاورزی فعالیت داشته باشید، حتما دوست دارید گیاهانی که پرورش میاگر در زمینه

ها مناسب است؟ ادتا  شود و برای آندانید چه نوع کودی باعث افزایش رشد گیاهان میاشته باشند. اما آیا می د

دهد. عالوه ها را افزایش می زایی و رشد آندو سدیم در کود گیاهان تاثیر بسیار مثبتی دارد. به طوری که ریشه

شود که از ریشه گیاه محافظت در کود باعث ایجاد یک الیه چربی می  سدیم 2  ادتا   بر این موضوع، استفاده از 

 .دهدکرده و استحکام و مقاومت آن را افزایش می



 

 سدیم در رشد گیاه موثر است  2ادتا 

 گذارد؟ها چه تاثیری می سدیم روی شوینده 2ادتا 

کنید، اثربخشی بیشتری داشته باشند، بهتر ها استفاده می هایی که در آب از آناگر دوست دارید تا شوینده 

های کلسیم و منیزیم هستند،  های سخت که دارای یونها نیز آشنا شوید. آباست با کاربرد ادتا برای شوینده

با آب    سدیم  2 ادتا  کنند. اما وقتی ها را کم می کرد و اثربخشی شویندهشوند، عملها ترکیب میوقتی با شوینده

 .کندها را بیشتر میشود. سختی آب را رفع کرده و اثربخشی شویندهسخت تلفیق می

 سدیم در دوره بارداری  2استفاده از ادتا 

کنند. چرا که در این  یه نمیرویه از محصوالت شیمیایی را در دوره بارداری توصبه طور کلی پزشکان، استفاده بی 

در دوره بارداری   سدیم 2  ادتا   تواند تاثیر بزرگی روی جنین بگذارد. اما درباره مصرفترین چیز، میدوره کوچک

گذارد، ولی به هر حال چون این ماده در بسیاری از صنایع کاربرد اند که اثر خاصی بر روی جنین و مادر نمی گفته

 .آن زیاد است. به همین دلیل باید مصرف آن را محدود و مدیریت کرد تا از حد نگذرددارد، احتمال برخورد با 

   سدیم 2مضرات ادتا 

تا اینجا، زیاد از فواید و مزایای این ماده شیمیایی گفتیم. حاال بهتر است به سراغ مضرات آن برویم تا بدانید  

ید. دقت داشته باشید که هنگام مصرف این  که چطور باید این ماده را مصرف کرد و از خطرات آن غافل نشو

  سدیم  2  ادتا   ی مزایایی کهماده، به هیچ وجه آن را در تماس مستقیم با پوست یا چشم قرار ندهید. با همه



با دست، صورت و به خصوص چشم می تواند خیلی  دارد. به هر حال یک ماده شیمیایی است که برخورد آن 

 .خطرناک باشد

انگاری با ادتا دو سدیم ارتباط مستقیم برقرار کردید چه باید کرد؟ اگر در چنین شرایطی لحاال اگر بر اثر سه

قرار گرفتید، بهتر است قبل از هرچیزی اول آرامش خودتان را حفظ کنید. نگران نباشید قرار نیست چیزی را 

ان حاصل کنید که دقیقه محل برخورد را با آب شست و شو دهید و اطمین  ۱۵از دست بدهید. فقط به مدت  

 .اثری از این ماده بر روی پوستتان نمانده است

 

 توانید از صابون برای شست و شو استفاده کنیدبرای اطمینان بیشتر می

شوند که ممکن ور شود، گازهای سمی از آن آزاد میاین است که اگر شعله  سدیم 2  ادتا   یکی دیگر از مضرات

است در تنفس شما اختالل ایجاد کند. برای جلوگیری از این اتفاق، بهتر است این ماده را در جایی خشک و خنک  

سدیم باید آن    و به دور از نور خورشید نگهدارید. تهویه مناسب نیز از شرایطی است که محل نگهداری ادتا دو

 .را داشته باشد

 سدیم به صورت تیتر وار  2 کاربردهای خرید ادتا 

 مورد استفاده برای تثبیت رنگ پارچه در صنعت نساجی •

 های سخت ها در آبساز عملکرد شویندهبهینه •

 زا در صنایع غذایی ماده نگهدارنده و مانع از بروز عوامل سرطان •

 تولید کود موثر برای رشد بهتر گیاهان در کشاورزی  •



 های مختلف ساخت دارو •

 داروی مسمومیت با فلزات سمی مثل سرب یا جیوه •

 ماده نگهدارنده برای محصوالت آرایشی و بهداشتی •

  

 


