KURS 7.
,,Techniki przygotowania próbek do analiz chemicznych”
w teorii i praktyce
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Homogenizacja próbek stałych i półpłynnych:
 Homogenizacja mechaniczna
 Homogenizacja wysokociśnieniowa
2. Ekstrakcja próbek stałych

Ekstrakcja do gazowej fazy nadpowierzchniowej (z ang: head-space)

Ekstrakcja strumieniem gazu z desorpcją termiczną

Klasyczna ekstrakcja w układzie ciało stałe – ciecz (rozpuszczalnik)

Ekstrakcja rozpuszczalnikiem wspomagana wysokim ciśnieniem
3. Ekstrakcja próbek ciekłych

Ekstrakcja w układzie ciecz – gaz

Ekstrakcja w układzie ciecz – ciecz

Ekstrakcja do gazowej fazy nadpowierzchniowej (z ang: head-space)
4. Ekstrakcja w układzie ciecz – ciało stałe

Ekstrakcja do fazy stałej (z ang. Solid Phase Extraction – SPE)*

Mikroekstrakcja do fazy stałej (z ang. Solid Phase MicroExtraction – SPME)

Ekstrakcja z wykorzystaniem immunosorbentów

Ekstrakcja z wykorzystaniem metody QuEChERS*
Cel szkolenia: Właściwe pobranie i przygotowanie próbki do badań jest jednym z najważniejszych etapów
analizy i może decydować o poprawności i jakości wyniku. Program szkolenia obejmie omówienie
najbardziej popularnych, nowoczesnych technik przygotowania próbek do analiz chemicznych, co stanowi
integralną część procesu analitycznego. Przedstawiony zostanie praktyczny aspekt stosowania różnych
metod oczyszczania próbek, analiza błędów oraz ich eliminacja na etapie przygotowania próbek do badań.
Kurs zostanie podzielony na dwie części: część wykładową i część praktyczną; w laboratorium słuchacze
będą mieli okazję przygotować próbki wybranymi metodami.
Cena netto: 420,00 zł netto/osoba (max. 6 osób)
Zajęcia trwają ok. 7 godzin (8.00-15.00)
*) techniki zostaną zaprezentowane podczas części praktycznej szkolenia – przygotowania próbek do analizy metodą GC-FID/GCMS. Istnieje możliwość przygotowania własnych próbek wybraną metodą – po wcześniejszej konsultacji
z Organizatorem.
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Informacje ogólne
Miejsce prowadzenia zajęć:
Wrocławski Park Technologiczny, bud. Delta, ul. Duńska 9, Wrocław
Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:
- Materiały dydaktyczne w formie papierowej
- Dyskusje w gronie ekspertów
- Przerwy kawowe lub catering w każdym dniu szkolenia (w zależności od opcji)
- Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim
Zgłoszenia:
Celem rejestracji na szkolenie prosimy o kontakt z Magdaleną Jaśkiewicz-Czajka pod numerem telefonu
+48 781-871-602, bądź korespondencyjnie na adres email: magdalena.jaskiewicz-czajka@technologpark.pl
Rabaty:
W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników- rabat ustalany jest indywidualnie.
Uwagi:
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.
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