
VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej
pod has³em Analityka dla spo³eczeñstwa XXI wieku

Kraków, 4–9.07.2010

Analityka dla spo³eczeñstwa XXI wieku – pod takim
has³em odby³a siê ósma ju¿ konferencja chemii analitycznej.
Ogólnopolskie spotkania chemików analityków maj¹ miej-
sce co piêæ lat (z przerwami) od 1951 r., kiedy to odby³a siê
I Polska Konferencja Chemii Analitycznej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Wiktora Kemuli. Historyczny zarys polskich
konferencji z perspektywy 60 lat przedstawi³ podczas
wyk³adu inauguracyjnego prof. dr hab. Adam Hulanicki.

Tegoroczne spotkanie odby³o siê w Krakowie, w Audy-
torium Maximum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Patronat
honorowy objêli: minister nauki i szkolnictwa wy¿szego
Barbara Kudrycka, rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego
Karol Musio³ i prezydent miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski. W sk³ad komitetu honorowego weszli: wojewo-
da ma³opolski Stanis³aw Kracik, marsza³ek województwa
ma³opolskiego Marek Nawara, prezes Polskiej Akademii
Nauk Micha³ Kleiber, prezes Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci Andrzej Bia³as, prezes Polskiego Towarzystwa Che-
micznego Bogus³aw Buszewski, prezes Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego Jacek
Kijeñski, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Antoni Taj-
duœ, rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak,
dyrektor Instytutu Ekspertyz S¹dowych im. prof. dr. Jana
Sehna Maria Ka³a. Komitet naukowy, na którego czele sta³
prof. dr hab. Jacek Namieœnik, sk³ada³ siê z wybitnych
przedstawicieli polskiej nauki. Za organizacjê odpowiada³
zespó³ pod kierunkiem prof. dr. hab. Paw³a Koœcielniaka.
G³ównymi sponsorami krakowskiego spotkania by³y firmy
PerkinElmer, Candela oraz LECO. Patronat medialny
objê³o czasopismo Analityka.

Ze wzglêdu na olbrzymi zakres tematyczny obrady, w
których udzia³ wziê³o ponad 500 osób, podzielone zosta³y
na 13 sekcji. Podczas tegorocznej konferencji zadebiuto-
wa³a – jako oddzielna sekcja – analityka kryminalistyczna.
W czasie trwania konferencji odby³o siê tak¿e VII Ogólno-
polskie Sympozjum pt. Analiza przep³ywowa. W ci¹gu
szeœciu dni obrad wyg³oszono 55 wyk³adów (w tym 11 ple-
narnych) i 108 komunikatów oraz zaprezentowano 370
plakatów. Nie zabrak³o tak¿e warsztatów naukowo-prak-
tycznych, które zosta³y zorganizowane przez firmy Perkin-
Elmer, AB SCIEX i Perlan Technologies. Organizatorzy
zadbali nie tylko o naukowy rozwój uczestników. By³o te¿
coœ dla ducha – koncert muzyki powa¿nej na dziedziñcu
Zamku na Wawelu, zwiedzanie królewskiego miasta oraz

spotkanie towarzyskie w Folwarku Zalesie, gdzie w niefor-
malnej atmosferze rozmowom i dyskusjom nie by³o koñca,
a tak¿e uroczysta kolacja w Komorze Warszawskiej kopal-
ni soli w Wieliczce.

W konferencji udzia³ wziêli tak¿e przedstawiciele PIG-
PIB, którzy zaprezentowali swoje dokonania badawcze w
formie plakatów:

� W. Bureæ-Drewniak, I. Jaroñ, J. Kucharzyk, W. Nar-
kiewicz & A. Pasieczna – Geochemia cyny w po³u-
dniowej czêœci Wy¿yny Œl¹skiej – zastosowane metody
analityczne;

� I. Jaroñ, J. Kucharzyk & W. Bureæ-Drewniak – Bada-
nie wp³ywów matrycowych na oznaczanie wybra-
nych pierwiastków w próbkach wód metod¹ ICP-
OES;

� I.A. Wysocka & E. Krzemiñska – Wykorzystanie
metody LA-ICP-MS do badania sk³adu chemicznego
granatów w celu rekonstruowania ewolucji meta-
morficznej ska³;

� E. Górecka, D. Karmasz & J. Retka – P³omieñ pod-
tlenek azotu-acetylen warunkiem uzyskania popraw-
nych wyników w technice FAAS;

� E. Grabiec-Raczak, M. Janasz, A. Sztuczyñska, R. Ja-
nica & J. Otwinowski – Wykorzystanie analizy fazy
nadpowierzchniowej (Headspace) i chromatografii
gazowej (GC/MS) dla okreœlenia zasiêgu ognisk za-
nieczyszczeñ wód podziemnych;

� E. Grabiec-Raczak, M. Janasz & M. Stasiuk – Chro-
matografia jonowa jako u¿yteczna technika w anali-
zie wód;

� A. Maksymowicz, D. Karmasz & J. Kucharzyk –
Badanie wybranych pierwiastków w i³ach poznañ-
skich po zastosowaniu ekstrakcji selektywnej;

� D. Karmasz, J. Retka & A. Maksymowicz – Technika
ICP-MS – narzêdzie do oceny zanieczyszczeñ ¿ywno-
œci wybranymi metalami.

Na zakoñczenie konferencji najlepsze wyst¹pienia oraz
plakaty uhonorowane zosta³y nagrodami i okolicznoœcio-
wymi dyplomami. Komitet Chemii Analitycznej PAN
poinformowa³ tak¿e, i¿ nastêpna konferencja odbêdzie siê
w 2015 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

Jacek Retka

X Miêdzynarodowa Konferencja z cyklu
Technologie Kontroli Gazów Cieplarnianych (GHGT-10)

Amsterdam, 19–23.09.2010

W dniach 19–23 wrzeœnia br. odby³a siê w Amsterda-
mie X Miêdzynarodowa Konferencja z cyklu Technolo-
gie Kontroli Gazów Cieplarnianych (10th International
Conference on Greenhouse Gas Control Technologies:
From research to reality – GHGT-10). Od 1997 r. spotkania

GHGT s¹ organizowane co dwa lata w krajach, z których
pochodz¹ cz³onkowie Programu Badañ i Rozwoju dla
Gazów Cieplarnianych Miedzynarodowej Agencji Energii
(IEAGHG – International Energy Agency – Greenhouse
Gas Research and Development Program). Stanowi¹ one
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punkt odniesienia dla miêdzynarodowych badañ dotycz¹-
cych wychwytywania i sk³adowania dwutlenku wêgla. Od-
bywaj¹ siê na przemian w Ameryce Pó³nocnej, Europie i
Azji. Cykl GHGT to g³ówne miêdzynarodowe forum na
temat technologii ograniczaj¹cych efekt cieplarniany.

W tegorocznym spotkaniu wziê³o udzia³ 1600 uczest-
ników z 55 krajów. Najwiêksze delegacje przyby³y ze Sta-
nów Zjednoczonych (270 osób), Holandii (214) i Norwe-
gii (159). Polskê reprezentowa³o dwóch przedstawicieli z
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹
PAN.

W trakcie czterodniowej konferencji zaprezentowano
ok. 260 referatów w 11 blokach tematycznych:

� wychwytywanie CO2,
� projekty demonstracyjne w zakresie technologii CCS,
� akceptacja spo³eczna CCS,
� badania i rozwój CCS w Chinach,
� sk³adowanie CO2,
� zintegrowane dzia³ania dotycz¹ce zró¿nicowanych

aspektów CCS,
� wykorzystanie CO2 do intensyfikacji wydobycia ro-

py naftowej (EOR) i wspomagania wydobycia meta-
nu (ECBM),

� dyskusje panelowe,
� aspekty prawne CCS,
� poch³anianie emisji CO2,
� polityka rz¹dów i uregulowania prawne dotycz¹ce

CCS.
Na sesji posterowej przedstawiono ok. 700 posterów na

temat:
� rozwoju technologii wychwytywania CO2,
� sk³adowania w oceanach,
� mo¿liwoœci wykorzystania CO2,
� integracji infrastruktury i systemu CCS,
� dzia³añ w kierunku unieszkodliwienia emisji CO2,
� rozwoju sk³adowania CO2,
� projektów demonstracyjnych,
� relacji miêdzy CCS, energi¹ i polityk¹ klimatyczn¹,
� aspektów prawnych CCS i d³ugoterminowych zobo-

wi¹zañ,
� g³ównych projektów badawczo-rozwojowych w za-

kresie CCS,
� postrzegania i akceptacji spo³ecznej CCS.
Podczas oficjalnego rozpoczêcia konferencji podkreœ-

lono koniecznoœæ wychwytywania i sk³adowania dwutlen-
ku wêgla. Prawie wszyscy prelegenci odnieœli siê do faktu,
¿e znaczna redukcja emisji CO2 jest konieczna, a rola CCS
powinna byæ znacz¹ca. Przedstawiciele przemys³u wska-
zali w swoich wyst¹pieniach, ¿e s¹ gotowi sprostaæ wy-
zwaniom szybkiego wdro¿enia CCS.

Organizatorzy konferencji (K. Thambimuthu, Ch. Hen-
driks, H. van der Vlist, N. Otter, G. Sweeney i J. van Dijk)
w przemówieniu skierowanym do jej uczestników podkreœ-
lili wa¿noœæ CCS oraz skalê zmian i potrzebê szybkich reak-

cji; pokazali za³o¿enia rozwoju tej technologii do 2050 r.;
zaakcentowali konieczny udzia³ przemys³u w jej wdro¿e-
niu; wskazali na 328 dzia³aj¹cych w 2010 r. projektów oraz
nakreœlili kluczowe problemy zwi¹zane ze stosowaniem
CCS (finansowanie, akceptacja spo³eczna, niepewnoœci).
Wykazali tak¿e, ¿e w zwi¹zku ze wzrostem liczby ludnoœci
– do 2050 r. dwukrotnie wzroœnie produkcja energii, wiêc
udzia³ CCS w redukcji CO2 równie¿ powinien siê zwiêk-
szyæ. Zaakcentowali potrzebê realizacji projektów demon-
stracyjnych w celu zdobycia doœwiadczenia i wiedzy oraz
koniecznoœæ pomocy ze strony pañstwa dla przemys³u
wdra¿aj¹cego CCS. Zwrócili uwagê na istotne problemy,
na których powinny byæ skupione przysz³e badania: wzrost
temperatury do 2oC (œredni o 0,7oC) i podniesienie siê
poziomu morza o 15–20 cm w ostatnim stuleciu, zakwa-
szanie oceanów, kontynuacja ocieplenia, topnienie lodow-
ców i intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych
(np. cyklonów i sztormów).

W czasie spotkania podkreœlono równie¿, ¿e obni¿enie
emisji CO2 w najbli¿szych dziesiêcioleciach, bez uwzglêd-
nienia CCS, bêdzie mo¿liwe dziêki wiêkszemu wykorzy-
staniu gazu ziemnego, biogazu i odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii oraz lepszemu gospodarowaniu energi¹. Wskazano na
koniecznoœæ transparentnego wyboru miejsc sk³adowania
CO2, otwartego dialogu z lokalnymi w³adzami i pomocy
dla przemys³u zaanga¿owanego we wda¿anie technologii
CCS. Pokazano nowe scenariusze zu¿ycia energii i rolê,
jak¹ bêdzie odgrywa³o CCS w obni¿eniu emisji CO2.

Dalsza czêœæ konferencji dotyczy³a m.in. statusu CCS –
omówiono rozwój tej technologii i lekcje p³yn¹ce z projek-
tów demonstracyjnych; zadano podstawowe pytania do-
tycz¹ce CCS; podkreœlono, ¿e jest ci¹gle rozwijaj¹c¹ siê
technologi¹; wskazano na mo¿liwoœæ ³¹czenia jej z zabie-
gami intensyfikacji wydobycia ropy naftowej; scharak-
teryzowano przemys³owe przyk³ady zastosowania CCS:
Sleipner, Weyburn, In Salah, Snohvit, Gorgon i projekty
zintegrowane dotycz¹ce zró¿nicowanych aspektów CCS
oraz opisano kilkanaœcie lat doœwiadczeñ w dziedzinie
przemys³owych instalacji zat³aczania CO2. Na koniec pod-
kreœlono, ¿e w latach 1986–2006 w ruroci¹gach transpor-
tuj¹cych CO2 stwierdzono 12 niegroŸnych wycieków, pod-
czas gdy w tym samym czasie w ruroci¹gach transpor-
tuj¹cych gaz ziemny (o d³ugoœci 800 tys. km) dosz³o do
5610 wypadków, w tym a¿ 107 œmiertelnych.

Obrady zamknê³a debata prowadzona przez by³ego
premiera Holandii, Ruuda Lubbersa. Pokaza³a ona, ¿e CCS
traktuje siê jako wa¿n¹ technologiê niskoemisyjn¹, ale
równie¿, ¿e istniej¹ nadal liczne problemy do rozwi¹zania
– nie tylko naukowe i technologiczne, ale tak¿e ekono-
miczne, polityczne i spo³eczne.

Kolejna konferencja, GHGT-11, odbêdzie siê w dniach
18–22 listopada 2012 r. w Kioto, w Japonii.

Rados³aw Tarkowski
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