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Ju¿ po raz osiemnasty Poznañ goœci³ polskich i zagranicz-
nych analityków na Konwersatorium Analitycznym. Organiza-
torami konwersatorium byli: Zak³ad Chemii Analitycznej
Wydzia³u Technologii Chemicznej Politechniki Poznañskiej
oraz Komisja Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Anali-
tycznej Polskiej Akademii Nauk. Równie¿ w tym roku XVIII
Poznañskie Konwersatorium Analityczne, wzorem lat
ubieg³ych, poprzedzone zosta³o jednodniow¹ Szko³¹ Naukow¹:
Analityka w metalurgii i in¿ynierii materia³owej.

W konwersatorium wziê³o udzia³ oko³o 120 uczestników
reprezentuj¹cych przede wszystkim wy¿sze uczelnie, instytuty
naukowo-badawcze, oœrodki badawczo-rozwojowe, a tak¿e ró¿-
norodne dziedziny przemys³u.

Obrady otworzy³ prof. dr hab. Henryk Matusiewicz, prze-
wodnicz¹cy Komisji Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii
Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Tematyka obrad obejmo-
wa³a kluczowe problemy analizy nieorganicznej, instrumentalne
metody analityczne, przygotowanie próbek do badañ sk³adu
chemicznego oraz zagadnienia zwi¹zane z zapewnieniem jako-
œci otrzymywanych wyników. Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:

� Zastosowanie techniki mikrofalowej w chemii analitycz-

nej. Nowe wyzwania i mo¿liwoœci — H. Matusiewicz;
� Generation of Volatile Compounds for Atomic Spectro-

metry with the Special Emphasis on Collection Appro-

aches: Present State and Perspectives — J. Dedina;
� Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbo-

gacania in situ w ,,pu³apce atomów” i p³omieniowej

absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie œla-

dowej specjacyjnej pierwiastków w próbkach biolo-

gicznych i œrodowiskowych — M. Krawczyk, H. Ma-
tusiewicz;

� Nowoczesne techniki analityczne w analizie specjacyj-

nej pierwiastków w próbkach ¿ywnoœci i suplementów

diety — K. Bier³a, J. Szpunar, R. £obiñski;
� Zastosowanie mikrorozpylaczy w optycznej spektrometrii

emisyjnej mikrofalowo indukowanej plazmy (MIP-OES)

— M. Œlachciñska, H. Matusiewicz;
� Zastosowanie spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej

z dyspersj¹ d³ugoœci fal do oznaczania chloru w mate-

ria³ach organicznych — Z. Kowalewska, M. Robakie-
wicz, H. Laskowska, K. Kardasz;

� Influences of different sample preparation techniques

on analytical performance of certain trace elements

with optical emission spectrometry — M. Tilleman,
H. Unger;

� Jednoczesna analiza specjacyjna chromu i arsenu w

próbkach wód œrodowiskowych za pomoc¹ LC/ICP-MS

— A. Lechotycki.

Zgodnie z wypracowan¹ formu³¹ programow¹ konwer-
satorium, prezentacji referatów plenarnych i komunikatów
towarzyszy³a sesja plakatowa. Umo¿liwi³a ona przedsta-
wienie wyników swoich badañ przez liczniejsze grono
uczestników (60 plakatów), m.in. pracowników Centralne-
go Laboratorium Chemicznego PIG–PIB (7 plakatów):

� Zastosowanie ekstrakcji selektywnej w badaniach

pierwiastków œladowych w surowcach mineralnych

— A. Maksymowicz, D. Lech, J. Kucharzyk,
I. Bojakowska;

� Badanie wp³ywów matrycowych na oznaczanie pier-

wiastków œladowych w glebach i osadach wodnych

metod¹ ICP-OES — I. Jaroñ, J. Kucharzyk,
M. Liszewska, W. Bureæ-Drewniak;

� Problemy zwi¹zane z korekcj¹ t³a w technikach

p³omieniowej i bezp³omieniowej absorpcyjnej spek-

trometrii atomowej — E. Górecka, D. Karmasz,
J. Retka;

� Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do badania

kamieni uk³adu moczowego — W. Narkiewicz;
� Zastosowanie metody ICP-MS do pomiarów stosun-

ków izotopowych pierwiastków — I.A. Wysocka;
� Szacowanie niepewnoœci wyników oznaczeñ wybra-

nych pierwiastków w roœlinach z zastosowaniem

metody ICP-MS — D. Karmasz, E. Górecka, J. Ret-
ka;

� Wielopierwiastkowa analiza wód pitnych — wody

g³êbinowe — J. Janiszewska, D. Lech, M. Liszew-
ska, M. Balcerzak.

Tematyka 60 plakatów obejmowa³a szeroki i zró¿nico-
wany metodycznie obszar zagadnieñ analitycznych, z
dominuj¹cym udzia³em problematyki dotycz¹cej analizy
œrodowiskowej. Przedstawione prace stanowi³y podstawê
do o¿ywionych dyskusji, zarówno na temat osi¹gniêæ, jak i
trudnoœci w rozwi¹zywaniu problemów wspó³czesnej ana-
lityki. Sesjom naukowym towarzyszy³a wystawa aparatu-
ry, sprzêtu, odczynników, wzorców i literatury fachowej
zwi¹zanej z analityk¹ chemiczn¹. Streszczenia prezento-
wanych podczas konwersatorium referatów, komunikatów
i plakatów oraz streszczenia wyk³adów ze Szko³y Nauko-
wej wydano w starannie opracowanych materia³ach konfe-
rencyjnych. Poznañskie Konwersatorium Analityczne
zyska³o uznanie analityków i sta³o siê wa¿nym cyklicznym
spotkaniem naukowym organizowanym przez komisje
dzia³aj¹ce w ramach Komitetu Chemii Analitycznej Pol-
skiej Akademii Nauk.
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