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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
36. Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa European Winter Conference
on Plasma Spectrochemistry – Kraków, 10–15.02.2013
W dniach 10–15 lutego 2013 r. w budynku Auditorium
Maximum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja naukowa z cyklu
European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry.
Organizatorami byli: Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii
Nauk i Polskie Towarzystwo Chemiczne, a patronat honorowy nad spotkaniem objêli m.in. minister nauki i szkolnictwa wy¿szego prof. Barbara Kudrycka, rektor Uniwersytetu
Jagielloñskiego prof. Wojciech Nowak i prezydent miasta
Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
Konferencjê zainicjowali w 1980 r. spektroskopiœci
amerykañscy. Trzy pierwsze spotkania, pod nazw¹ Winter
Conference on Plasma Spectrochemistry, organizowane
w cyklu dwuletnim, odby³y siê w Stanach Zjednoczonych.
Jednak ju¿ w 1985 r. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (EWCPS) zorganizowano w Europie,
w Szwajcarii. Ze wzglêdu na szybki postêp w technikach
spektroskopowych oraz du¿e zainteresowanie t¹ tematyk¹,
od 2005 r. konferencjê pod nazw¹ Asia-Pacific Winter
Conference on Plasma Spectrochemistry zaczêto organizowaæ tak¿e na kontynencie azjatyckim.
Przewodnim tematem EWCPS od pocz¹tku by³o wykorzystanie Ÿróde³ plazmowych w technice spektroskopii atomowej oraz w technice spektrometrii mas. Kolejne spotkania
sta³y siê forum naukowym, podczas którego dyskutowano
o aktualnych osi¹gniêciach, kierunkach rozwoju i zastosowaniach metod spektrochemicznych.
W trakcie tegorocznej, 36. edycji EWCPS najczêœciej
poruszanymi zagadnieniami by³y: analiza izotopowa, ablacja
laserowa, techniki wprowadzania próbek do plazmy, analiza
specjacyjna pierwiastków oraz analiza nanocz¹stek, bêd¹ca
obecnie du¿ym wyzwaniem dla spektrochemików.
Na konferencjê, po raz pierwszy zorganizowan¹ w Polsce, przyby³o ok. 450 uczestników z ca³ego œwiata, w tym
ok. 30 osób reprezentuj¹cych polskie œrodowisko naukowe.
Wziêli w niej udzia³ najwybitniejsi przedstawiciele w dziedzinie spektrochemii i spektroanalizy plazmowej. Wyk³ady
plenarne wyg³osili m.in.:
– G. Hieftje (Indiana University, USA) – „Novel models
and methods for plasma spectrochemistry”;
– R. S. Houk (Iowa State University, USA) – „Historical
development and recent advances in ICP mass spectrometry”;
– K. G. Heumann (Johannes Gutenberg University
Mainz, Niemcy) – „Isotope dilution mass spectrometry – an
exhausting way from an exotic to a generally accepted method in elemental trace and elemental species determination”;
– A. N. Halliday (University of Oxford, Wielka Brytania) – „High precision isotope ratio multiple collector ICP-MS from planet formation to medicine”;
– F. Vanhaecke (Ghent University, Belgia) – „Unleashing the full power of ICP-MS by exploiting isotopic information”;
– J.-M. Mermet (Francja) „A 45-year journey in ICP-AES: from academic research to industrial problem
solving”;
– D. Günther (ETZ, Szwajcaria) – „Fundamentals and
applications in laser ablation-inductively coupled plasma
mass spectrometry”;
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– J. Feldmann (College of Physical Sciences-Chemistry, Szkocja) – „Are we studying the important element
species or only those we can measure?”;
– A. Siripinyanond (Mahidol University, Tajlandia) –
„Field-flow fractionation with atomic spectrometric detection for characterization of engineered nanoparticles”.
Uczestnicy EWCPS 2013 mogli wzi¹æ udzia³ w szkoleniach dotycz¹cych podstaw metody ICP-MS i ablacji
laserowej, metodyki wykonywania analiz izotopowych,
problematyki analizy specjacyjnej i metalomiki, jakoœci
w chemii analitycznej. Kursy prowadzili przedstawiciele
poszczególnych dziedzin z czo³owych oœrodków naukowych: R. S. Houk, D. Günther, M. Montes-Bayón, E. Bulska i F. Vanhaecke.
Tradycj¹ konferencji jest przyznawanie honorowego
wyró¿nienia za wybitne osi¹gniêcia z zakresu technik spektrochemii plazmowej. W tym roku nagrodê sponsorowan¹
przez firmê Agilent Technologies otrzyma³ prof. Norbert
Jakubowski z BAM Federal Institute for Materials Research
and Testing (Berlin, Niemcy).
Obradom EWCPS 2013 towarzyszy³a prezentacja analitycznej aparatury pomiarowej czo³owych œwiatowych producentów, których przedstawiciele przybli¿yli uczestnikom
najnowsze rozwi¹zania techniczne dostêpne obecnie na
rynku. Tak jak w ka¿dej innej dziedzinie nauki, równie¿
w metodach spektrochemicznych obserwuje siê ci¹g³e udoskonalanie przyrz¹dów pomiarowych. Porównuj¹c spektrometry mas produkowane 30 lat temu z konstruowanymi
obecnie, mo¿na stwierdziæ, ¿e te ostatnie charakteryzuj¹ siê
ni¿szymi granicami wykrywalnoœci, lepsz¹ stabilnoœci¹,
wiêksz¹ rozdzielczoœci¹, a pomiary s¹ wykonywane szybciej i skuteczniej mog¹ byæ eliminowane interferencje spektralne. Bardzo du¿y postêp nast¹pi³ tak¿e w sposobach
wprowadzania próbek do spektrometru (ablacja laserowa,
odparowanie elektrotermiczne, wy³adowania jarzeniowe).
Wdra¿ane stopniowo ulepszenia powoduj¹, ¿e metody spektrochemiczne mog¹ byæ ³¹czone z innymi technikami i znajduj¹ coraz wiêcej zastosowañ w ró¿nych rodzajach badañ.
W trakcie piêciu dni obrad wyg³oszono 125 referatów
i komunikatów, zaprezentowano 222 plakaty, a swoje aktualne oferty przedstawi³o 31 wystawców z ca³ego œwiata.
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy reprezentowa³y trzy osoby (I. Jaroñ, W. Bureæ-Drewniak i I. A. Wysocka), które przedstawi³y plakaty
pt. „Investigation of usefulness of different elements potentially applied as internal standards in ICP-OES measurements” oraz „Analytical problems of determination of rare
earth elements in natural waters”.
Ciekawy i napiêty program sesji naukowych uœwietni³y
imprezy towarzyskie. Nad przebiegiem konferencji czuwali
g³ówni organizatorzy – Joanna Szpunar, Pawe³ Koœcielniak i Stanis³aw Walas – którym nale¿¹ siê s³owa uznania
za profesjonalne przygotowanie EWCPS 2013.
Kolejna, 37. edycja Winter Conference on Plasma Spectrochemistry odbêdzie siê ju¿ za rok (5–11 stycznia 2014 r.),
a miejscem spotkania bêdzie Amelia Island na Florydzie.
Irena Wysocka & Irena Jaroñ

