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PRZYGOTOWANIE PRÓBEK METOD� SPE 

 

 
System BAKER spe i kolumny ekstrakcyjne BAKERBOND® spe to szybka, oszcz�dna i skuteczna metoda 
przygotowania próbek metod� ekstrakcji do fazy stałej.  W ofercie J.T.BAKER znajd� Pa�stwo m.in.: 

 
Porównanie kolumienek ekstrakcyjnych BAKERBOND® spe oraz BAKERBOND Speedisk®: 

 
Etap przygotowania próbki Kolumienka  

BAKERBOND® spe 
Kolumienka  
BAKERBOND Speedisk® 

Obj�to�� kolumienki /masa wypełnienia 1cm3/100 mg 1cm3/20 mg 
Wielko�� ziarna 40 µm 10 µm 
Obj�to�� próbki 2 ml 1 ml 
Kondycjonowanie kolumny 2 ml (20-40 sek) 0,5 ml (5-10 sek) 
Dodawanie próbki 2 ml (100 sek) 50 µl – 0,5 ml (50 sek) 
Przemywanie 1,5 ml (15-20 sek) 0,4 ml (2-5 sek) 
Elucja 1-2 ml (15-20 sek) 0,3-0,6 ml (5-10 sek) 
Zag�szczanie próbki/odparowywanie 3-10 minut zredukowane lub 

wyeliminowane 

� Systemy ekstrakcyjne BAKER spe 12- oraz 24-stanowiskowe 
Systemy umo�liwiaj� równoczesne prowadzenie 12 lub 24 ekstrakcji 
z zastosowaniem 12 lub 24 kolumienek BAKERBOND® spe. 
Wszystkie istotne cz��ci zestawu 12-stanowiskowego wykonane s� 
z PTFE lub szkła borokrzemianowego 

 
� Systemy ekstrakcyjne BAKERBOND Speedisk® 

Systemy przeznaczone s� do pracy z zastosowaniem 1 lub 6 dysków 
ekstrakcyjnych BAKERBOND  Speedisk® 

 

 
� Wyposa�enie dodatkowe do systemów ekstrakcyjnych 

Wyposa�enie dodatkowe obejmuje m.in. zawory przepływowe, 
pokryw� do suszenia, rezerwuary, kró�ce typu Luera, uszczelki do 
pokrywy. 
 

  

� Kolumienki BAKERBOND® spe : 
 

− Kolumienki BAKERBOND® spe  
Zastosowanie kolumienek ekstrakcyjnych BAKERBOND® spe umo�liwia szybkie, odtwarzalne i 
ekonomiczne przygotowanie próbek metod� spe. Prawie dla ka�dej próbki mo�na dobra� 
odpowiedni� kolumienk� BAKERBOND® spe, wypełnion� faz� stał�, analityczn� (34 ró�ne zło�a). 
Istniej� kolumienki wypełnione �elem krzemionkowym, fazami chemicznie zwi�zanymi z �elem 
krzemionkowym oraz fazami polimerowymi. Wypełnienia bazuj�ce na �elu krzemionkowym 
charakteryzuj� si� kontrolowan� wielko�ci� ziarna oraz �redni� �rednic� 40 µm i wielko�ci� porów 
60 Å . Dost�pne s� tak�e zło�a szerokoporowate o wielko�ci porów 300 Å. 
 
− Kolumienki BAKERBOND Speedisk® 
Przy pomocy kolumienek BAKERBOND Speedisk® mo�na w znaczny sposób zwi�kszy� wydajno�� 
ekstrakcji. Nowe zło�a maj� bardzo du�� powierzchni� wła�ciw�, co pozwala znacznie zredukowa� 
obj�to�ci u�ywanych rozpuszczalników i czas przygotowania próbki oraz zwi�kszy� st��enie analitu 
w eluacie. Wielko�� ziarna w przypadku tych wypełnie� wynosi 10 lub 15 µm. 
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Typ kolumienki Produkty spe na 

bazie �elu  
krzemionkowego 

Produkty spe na 
bazie polimerowej 

 
 
Kolumienki  
BAKERBOND® spe 

 
 
 

 
- z faz� odwrócon� 
- z faz� normaln� 
- z faz� jonowymienna 
- z faz� adsorbcyjn� 
- do oznaczania leków  
    i narkotyków  
 

 
Styren - 
diwinylobenzen 
kopolimer (SDB)  

 
 
Kolumienki  
BAKERBOND  
Speedisk® 

 
 
 

 
- z faz� odwrócon� 
- z faz� normaln� 
- z faz� jonowymienna 
- z faz� adsorbcyjn� 
- do oznaczania leków  
    i narkotyków  

 
Diwinylobenzen (DVB): 
- H2O-filowa DVB 
- H2O-filowa SC-DVB 
- H2O-fobowa DVB 
- H2O-fobowa SC-DVB 
- H2O-filowa SA-DVB 
- H2O-fobowa SA-DVB 
 

  

 

 
Istnieje ponad 400 bezpłatnych pozycji literaturowych na temat zastosowania 
metody spe z wykorzystaniem systemów oraz kolumienek firmy J.T.Baker w 
takich dziedzinach jak: ochrona �rodowiska, medycyna, biologia, przemysł 
leków i �rodków spo�ywczych. 
 
W ofercie dost�pne s� równie�: 
 

� Podr�cznik spe, opracowany w Mallincrodt Baker, opisuj�cy 
podstawy teorii i praktyki przygotowania próbek metod� spe. 

 
� Zbiór not aplikacyjnych zawieraj�cy ponad sto przykładów 

przygotowania próbek metod� spe. 
 

 
 

Wi�cej informacji na temat produktów J.T.Baker mo�na znale
� na stronie internetowej producenta: http://www.mallbaker.com oraz w 

serwisie internetowym https://www.witko.com.pl/sklep/index.php. 

 
� Dyski ekstrakcyjne BAKERBOND  Speedisk® 

SPEEDISKTM to nowe opatentowane kartrid�e spe do ekstrakcji 
ciecz-ciało stałe do szybkiego przygotowania próbek cieczy 
zanieczyszczonych cz�stkami stałymi. Dyski s� szczególnie 
przydatne do ekstrakcji analitów takich jak WWA czy pestycydy z 
wód powierzchniowych, gruntowych i �cieków, gdzie potrzebne s� 
wi�ksze obj�to�ci próbek. 

 

 

� Wypełnienia kolumn BAKERBOND® spe  
 

 


