Уважаеми колеги,
Фирма АСМ2, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Thermo
Fisher Scientific и Milestone Srl имат удоволствието да поканят Вас и Вашите
колеги на семинар с международно участие на тема:
АКТУАЛНИ РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИМИЧНИЯ
АНАЛИЗ И МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ
Семинарът ще се проведе на 12 Юни 2019 г. в Аудитория 6 на Ректората
на ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24

при следната програма:
0830 – 0900

0900 – 0915

0915 – 1000

1000 – 1045

Регистрация
Откриване на семинара
Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”
Андон Минков, ACM2 ЕООД
доц. д-р Веселин Кметов, Декан на ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
Пробоподготовка за постигане на поставените цели при следови анализ
на
метали
във
води
и
храни
Mr. Valerio Rindone, Milestone Srl
Анализ на остатъчни компоненти в замърсители с помощта на течна
хроматография с масспектрометрия (LC/MS)
Mr. Simonas Rudys, Thermo Fisher Scientific

1045 – 1115

Кафе пауза

1115 – 1200

Приложения при анализ на води с помощта на йонна хроматография –
многовалентни йони и замърсители.
Mr. Roman Repas, Thermo Fisher Scientific

1200 – 1230

Предизвикателства при анализа на полярни пестициди.
Mr. Simonas Rudys, Thermo Fisher Scientific

1230 – 1345

Обяд

1345

–

1430

Анализ на приоритетни вещества - късоверижни полихлорирани
алкани (SCCPs) и полибромирани диетилови етери (PBDEs) във водни
екосистеми, чрез GC/MS/MS/NCI
Г-жа Весела Генина, ИАОС, РЛ-Пловдив

1430 – 1515

ICP-MS "fit for purpose" съгласуваност с регулативните изисквания
Доц. д-р Веселин Кметов, Декан на ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”

1515 – 1530
1530 – 1730
1600 –

Дискусия
Постерна сесия
Коктейл

Семинарът е освободен от такса за участие.

Моля да се регистрирате за участие в
семинара ТУК, не по-късно от 05 Юни 2019 г.

Официалните езици на семинара са български
и английски, като презентациите и
материалите от него ще бъдат качени на сайта
на АСМ2 ЕООД след приключването му.

Повече информация, както и
регистрация за събитието,
може да получите ТУК

Ако Ваши колеги проявяват интерес към темите на семинара,
но не са получили персонална покана, могат също да заявят
участие чрез някой от посочените за регистрация начини.

Желаещите да участват с представяне в постерната сесия трябва да потвърдят и да изпратят
резюметата си до 27 Май 2019 г. на адрес: georgieva@uni-plovdiv.net
Резюметата могат да бъдат на български или английски език, като образеца за тяхното изготвяне
може да свалите от ТУК

За допълнителна информация и

АСМ2 ЕООД

съдействие, моля не се колебайте да

1407 София

се свържете с нас по удобен за Вас

бул. Черни връх № 152

начин.

тел.: 02 859 21 03; 02 859 21 30
факс: 02 958 28 18
e-mail: office@acm2.com

