ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W
PORÓWNANIU MIĘDZYLABORATORYJNYM 
w celu atestacji dwóch nowych materiałów odniesienia:
Oriental Basma Tobacco Leaves – INCT-OBTL-5
oraz
Polish Virginia Tobacco Leaves – INCT-PVTL-6 

	Zostały przygotowane dwa nowe materiały kandydujące do miana materiałów odniesienia na bazie dwóch różnych odmian liści tytoniowych: Oriental Basma Tobacco Leaves (INCT–OBTL–5), uprawianych w Grecji oraz Polish Virginia Tobacco Leaves (INCT–PVTL–6), uprawianych w Polsce. Wysuszone liście obydwu odmian tytoniu zostały pozyskane za pośrednictwem firmy POLSKI TYTOŃ S.A. Były one następnie mielone i przesiewane przez sita o średnicy oczek 100 μm. Część materiału, która nie przeszła przez sita ponownie mielono i przesiewano. Operacje te prowadzono w taki sposób, ażeby w możliwie najwyższym stopniu zapobiec możliwości ewentualnego zanieczyszczenia materiałów metalami. 
	Przybliżona masa każdego z materiałów-kandydatów wynosi ok. 60 kg.
	Porównanie międzylaboratoryjne o zasięgu światowym będzie zorganizowane w celu atestacji materiałów na zawartość możliwie dużej liczby pierwiastków śladowych.
	Poprzednio zostały przez nas wyprodukowane dwa inne materiały odniesienia na bazie liści tytoniowych tj. „Oriental Tobacco Leaves” (CTA–OTL–1) oraz „Virginia Tobacco Leaves” (CTA–VTL–2). Spotkały się one z dużym zainteresowaniem ze strony laboratoriów analitycznych na całym świecie i ich zapasy mogą wkrótce zostać całkowicie wyczerpane.
	Nowe przyszłe materiały odniesienia Oriental Basma Tobacco Leaves (INCT–OBTL–5) i Polish Virginia Tobacco Leaves (INCT–PVTL–6) będą gotowe do badań w marcu-kwietniu 2008. Wszystkie laboratoria zajmujące się nieorganiczną analizą śladową zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w porównaniu. Do każdego z uczestników zostaną wysłane próbki materiałów, a także formularze zawierające bliższe informacje na temat każdego z materiałów, celu badań, procedury suszenia, sposobu prezentacji wyników analitycznych itp. Po zakończeniu etapu statystycznej obróbki wyników porównania i wyznaczeniu w oparciu o nie wartości certyfikowanych stężeń pierwiastków śladowych, każdy z uczestników, który nadeśle swoje rezultaty analityczne, otrzyma w formie gratyfikacji próbki po 50 g każdego z nowych materiałów odniesienia wraz z atestami, a także szczegółowy raport na temat przeprowadzonych badań międzylaboratoryjnych. W nieco krótszej formie wyniki porównania międzylaboratoryjnego planuje się również opublikować w otwartej literaturze naukowej.
	Powyższe badania są organizowane przez Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.
	Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem:

Dr inż. Zbigniew Samczyński
Zakład Chemii Analitycznej
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
Email: zsamczyn@ichtj.waw.pl

