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 Škola elementové stopové analýzy 
 

s využitím nových možností  
AAS  s vysokým rozlišením monochromátoru 
a s kontinuálním zdrojem zá�ení (HR CS  AAS) 

 

a techniky 
mikrovlnných rozklad� 

 
ve dnech 19. až 21. 11. 2008 v Brn� 

(I. cirkulá�) 
Program :  

st�eda   19.11. teoretické p�ednášky 
�tvrtek 20.11. praktická cvi�ení  
pátek 21.11. praktická cvi�ení  

Obsah kurzu :
• kompletní p�íprava vzork� 

(mikrovlnný rozklad) 
• optimalizace reagencií 

kyselinových tlak. rozklad� 
• simultánní korekce pozadí u 

systému HR CS AAS 

• možnost subtrakce pozadí u 
komplikovaných vzork� 

• význam 3D zobrazení u HR CS AAS 
• stanovení obsahu nekovových prvk� 
• všeobecné aspekty stopové analýzy 

 
V praktické �ásti bude použita tato technika: 

atomový absorp�ní spektrometr HR CS AAS contrAA700, Analytik Jena 
mikrovlnné rozkladné systémy Ethos One, MILESTONE 
za�ízení na výrobu �isté vody ELGA 

P�ednášející: 
 Dr. Oliver Büttel, Analytik Jena 
 Dr. Axel Ludwig, Analytik Jena 

Doc. Ing. Miroslav Fišera CSc.,UTB ve Zlín� 
RNDr. Václav Machá�ek, CSc., ChromSpec, s.r.o. 

Ú�astnický poplatek: 
4900,- K� v�etn� 19% DPH 
(Cestovné, stravné a ubytování není  zahrnuto v ú�astnickém poplatku. Ú�astník�m m�žeme 
zajistit cenov� výhodné ubytování do 650 K�). 

Místo konání:  MZLU v Brn�, Zem�d�lská 1a 
Po�ádá:  ChromSpec s.r.o. ve spolupráci s MZLU v Brn� a LF MU v Brn� 
P�ihlášky :  zašlete emailem, faxem nebo poštou na níže uvedenou adresu co nejd�íve : 

ChromSpec s.r.o., Plachty 2, 634 00 Brno, Fax:  547 246 685, Tel.: 547 246 683  
Email: chromspec@telecom.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P�ihláška na Školu elementové stopové analýzy v Brn� 

19. až 21.11. 2008 
Jméno(a):.................................................................................................  Zajist�te nocleh: 
Organizace :.............................................................................................  Den  po�et l�žek 
Adresa:................................................................................................….  18.11.     .......... 
Tel:................................................FAX: ..................................................  19.11.     .......... 
E-mail: …………………………………………………………………………  20.11.     .......... 
I�O:.............................................  DI�: ...................................................  21.11.     .......... 
V .......................... dne.................. podpis................................................  
 
Používáme AAS :    ano ne  (typ ..........................……..…….) 
Používáme mikrovlnný rozklad:  ano ne  (typ ...................…………….......) 
 

Na základ� této p�ihlášky Vám zašleme podrobný program a pokyny k uhrazení poplatku. 
Poznámka : vzhledem k praktickým cvi�ením je po�et ú�astník� omezen. 

 


