Filtry do analiz metali
i testów w przemyśle
wydobywczym
Filtry celulozowe

Filtry strzykawkowe/ﬁolki

Gilzy ekstrakcyjne

Oznaczanie zawartości metali

Przygot.próbek HPLC/ICP-MS/IC:
analiza metali ciężkich/śladowych

Analiza gazów kominowych

Papierowe ﬁltry celulozowe do oznaczania
zawartości metali i innych analiz "na mokro".

Do przygotowania próbek w analizie
instrumentalnej HPLC/UHPLC/ICP-MS/IC.

Do analizy gazów kominowych. Gilzy
Whatman są odporne na wysokie
temperatury pobieranych gazów.

Filtry z włókna szklanego

Filtry membranowe

Filtry In-Line

Monitoring powietrza: PM10
Monitoring wody: SST

Monitoring powietrza: PM2,5

Analiza wód gruntowych

Szeroki zakres ﬁltrów z włókna szklanego i ﬁltrów membranowych do aplikacji w zakresie
monitoringu powietrza i wody.

Filtry In-Line są stosowane do poboru
wód gruntowych do dalszych analiz.

Produkty ﬁltracyjne Whatman wykorzystywane w przemyśle wydobywczym
Laboratoria kontroli jakości:

Laboratoria ochrony środowiska:

Laboratoria badawcze:

Laboratoria kontroli jakości sprawdzają
rutynowo jakość surowców, takich jak
rudy oraz produktu końcowego.
Przygotowanie próbek jest kluczowym
etapem zapewniającym stabilne
i dokładne wyniki.

Filtry są stosowane do poboru cząstek
z wody i powietrza, a następnie
analizowaniu ich w laboratoriach
środowiskowych w celu zapewnienia
zgodności i bezpieczeństwa.

Laboratoria badawcze wykorzystują
ﬁltry w badaniach monitorujących
i udoskonalających procesy
raﬁneryjne oraz w analizach minerałów
i pochodnych mineralnych.

Filtry Whatman przeznaczone do analiz metali
Bezpopiołowe ﬁltry ilościowe Whatman Grade 40 i Grade 41 produkowane z zachowaniem najostrzejszych rygorów
jakościowych, tak aby spełnić wysokie wymagania przemysłu wydobywczego w zakresie prędkości ﬁltracji,
powtarzalności wyników i odpowiednio niskiej zawartości metali.
Filtry ilościowe Whatman są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały działanie agresywnych chemikaliów i wysokiej
temperatury, które towarzyszą analizom oznaczania zawartości metali.

Dobierz odpowiedni ﬁltr do swoich badań:
Co analizujesz?

Produkty

Charakterystyka i korzyści

Oznaczanie zawartości
molibdenu i ołowiu

Grade 40

• Dobra wydajność separacji z retencją
cząstek 8 μm
• Niska zawartość popiołu <0,007%

Oznaczanie cynku

Grade 41

• Dobra wydajność separacji z retencją
cząstek 20 μm
• Niska zawartość popiołu <0,007%

Informacje do zamówienia
Produkt

Rozmiary

Nr katalogowy

Grade 40

12,7 mm (dostępne różne rozmiary)

1440-012

Grade 41

42,5 mm (dostępne różne rozmiary)

1441-042
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