
Wyposażenie laboratorium w meble laboratoryjne jest dużym wyzwaniem. 
Wśród dostępnych rozwiązań należy wybierać takie, które sprawiają, 
że praca w laboratorium staje się bezpieczna i komfortowa.

Praca w laboratorium niesie ze sobą różne zagroże-

nia w zależności od prac, jakie się w nim prowadzi. 

Wpływ na to mają m.in. zastosowane rozwiązania 

technologiczne w użytkowanych meblach laborato-

ryjnych. Często ryzyko błędu lub wypadku jest mini-

malizowane, a gdy ma to miejsce, to konsekwencje 

z tym związane są zazwyczaj dużo mniejsze.  Meble 

muszą spełniać wymagania zarówno pod względem 

ergonomii i możliwości wykorzystania przy różnych 

pracach laboratoryjnych, jak też przestrzeni do pracy 

oraz wyglądu. Meble powinny być modułowe, aby 

łatwo można było je łączyć ze sobą w różnych kom-

binacjach. Dzięki temu dużo łatwiej będzie spełnić 

wymagania indywidualnego użytkownika.

Inne rozwiązania trzeba zastosować do miejsca 

pracy z aparaturą, które mogą wpływać bezpośrednio 

na rejestrowane wyniki (np. aparatura wrażliwa na drga-

nia), a pośrednio – na wyniki badań opublikowanych 

w czasopismach. Inne rozwiązania stosuje się w miej-

scach pracy z różnymi odczynnikami chemicznymi.

Przy wyborze mebli do konkretnego laboratorium 

trzeba kierować się pracami, które będą na nich wyko-

nywane. Każda z nich ma swoją specyfikę i do niej 

trzeba dostosować materiały, wyposażenie, rozwią-

zania. To złożony problem i jeżeli nie poświęci się 

temu zagadnieniu odpowiedniej ilości czasu na eta-

pie projektu, może potem się okazać, że są problemy 

z dostosowaniem mebli. Innym problemem jest brak 

osób, które mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. 

Musi to być osoba, która zna technologię stosowaną 

w meblach oraz ma doświadczenie w pracy w labo-

ratorium i na tej podstawie zna ich wady oraz zalety.

Standardowo media typu woda wodociągowa, chło-

dząca, kanalizacja rozprowadza się po ścianach pod 

poziomem blatów. Gazy techniczne mogą być rozpro-

wadzane w ten sam sposób lub po ścianie pod sufitem 

i tylko w odpowiednich miejscach sprowadzane do dołu 

do wysokości, na której ma być wylewka, albo też pod 

poziom stołu. Jeżeli nie przewidziało się jakiegoś medium, 

które po jakimś czasie od wyposażenia laboratorium jest 
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potrzebne, pojawia się problem, ponieważ często roz-

prowadzenie nowej instalacji technologicznej wiąże się 

ze wstrzymaniem prac w danym pomieszczeniu na pewien 

okres. Lepszym rozwiązaniem jest rozprowadzenie głów-

nych instalacji pod sufitem, a następnie, w razie koniecz-

ności, podłączenie się do nich i sprowadzenie przewodów 

bezpośrednio w dół do stołu bądź dygestorium. Umożli-

wia to szybką adaptację laboratorium do zmieniającej się 

specyfiki prac, jakie są w nim prowadzone.

Wybór dygestoriów 
Podstawowym miejscem pracy z odczynnikami che-

micznymi jest dygestorium, które może być zrobione 

z materiałów drewnopochodnych, ze stali oraz stali 

ocynkowanej. Najczęściej można znaleźć oferty wyko-

rzystujące materiały drewnopochodne, bo są trochę tań-

sze od dygestoriów wykonanych ze stali ocynkowanej. 

Dygestoria ze stali ocynkowanej warte są swojej ceny 

ze względu na trwałość oraz ułatwioną konserwację. 

Dodatkowa powłoka galwaniczna pozwala na lepsze 

zabezpieczenie stali, gdyby uszkodzeniu uległa powłoka 

lakiernicza. Najczęściej wykorzystuje się malowanie far-

bami epoksydowymi nakładanymi metodą proszkową, 

które są następnie wypalane w odpowiedniej tempe-

raturze. Nowością jest wykorzystanie farb poliuretano-

wych odpornych na działanie promieniowania UV. Wadą 

mebli drewnopochodnych jest wrażliwość na działanie 

wody, pod wpływem której płyta „puchnie”, a po jakimś 

czasie może nastąpić rozwarstwienie.

Odnowienie powłoki na ściankach dygestorium 

metalowego jest proste i może to zrobić sam użyt-

kownik, wykorzystując np. farbę w sprayu. Natomiast 

odnowienie ścianki płyty, po której polał się barwny 

reagent organiczny, może być utrudnione lub wręcz 

niemożliwe bez widocznych efektów wizualnych.

Możemy spotkać się z trzema głównymi typami 

dygestoriów: podstawowe – do prac ogólnych, nie 

wymagających mineralizacji próbki we wrzących kwa-

sach, wzmocnione – do prac ze stężonymi kwasami, 

które są dodatkowo wyłożone ceramiką litą lub polipro-

pylenem, oraz izotopowe – do prac z radioaktywnymi 

materiałami, mogą być wyposażone w płyty ołowiane, 

szyby posiadają otwory z rękawicami, a komora robocza 

jest tak zbudowana, by można było łatwo ją odkazić, 

istnieje też możliwość zastosowania specjalnych filtrów.

Dodatkowo można zamówić dygestoria z obniżo-

nym blatem lub bez blatu, tak zwane walk-in, gdzie 

można m.in. zainstalować aparaturę do destylacji.

Najprostszym sposobem skonstruowania dygesto-

rium jest stworzenie ramy i przymocowanie do niej 

blach lub płyt drewnopochodnych. Sama rama może 

być skręcana lub spawana. Wymaga to zastosowania 

różnych materiałów i zwiększa się znacząco liczba miejsc, 

w których potencjalnie może rozwinąć się korozja. Zasto-

sowanie blach stalowych pozwala – poprzez np. system 

podwójnych ścian bocznych – na otrzymanie dygesto-

rium samonośnego wykonanego z jednego materiału, 

które będzie się składało z komory roboczej oraz prze-

strzeni na instalację różnych szafek wentylowanych.

Klasyczne dygestoria posiadają podwójną ścianę 

tylną, czasami można się spotkać z systemem szy-

browym. Zastosowanie podwójnej ściany powoduje, 

że mamy przestrzeń trudno dostępną, gdzie może zale-

gać kurz, albo mogą skraplać się różne reagenty, które 

następnie mogą reagować ze ściankami dygestorium, 

albo – w późniejszym czasie – z odczynnikami stoso-

wanymi w innych eksperymentach. Brak podwójnej 

ściany wentylacyjnej powoduje, że łatwo jest utrzymać 

czystość pod dygestorium, bez konieczności wstrzymy-

wania pracy, rozkręcania ściany. Znane są przypadki, gdy 

nastąpiło rozszczelnienie aparatury i toksyczny reagent, 

który skroplił się za podwójną tylną ścianką, wyciekł 

na blat dygestorium. Niestety usunąć i zneutralizować 

można go było tylko na blacie, a za podwójną ścianką 

nie udało się. Kiedy można było zdemontować ściankę, 

aby umyć przestrzeń między ściankami, okazało się, 

że metalowe pręty podtrzymujące podwójną ściankę 

skorodowały. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu pojedyn-

czej tylnej ściany, przestrzeń do pracy pod dygestorium 

znacząco się zwiększa. W dobrze skonstruowanym dyge-

storium, dzięki zastosowaniu odpowiednich spojlerów, 

nie ma problemu z oparami cięższymi od powietrza, 

a osiągane wydatki wentylacji, gdzie praca pod dyge-

storium jest bezpieczna, są znacząco mniejsze od tych 

stosowanych jeszcze kilkanaście lat temu.

Ważnym elementem dygestorium jest okno, któ-

rego przeszklenie powinno być wykonane ze szkła 

bezpiecznego wielowarstwowego (szkło/folia/szkło). 

Może to być pojedyncze lite okno osadzone w ramie, 

względnie dzielone, gdy mamy do czynienia z niskimi 

laboratoriami, gdzie zastosowano np. sufit podwie-

szany. Dodatkowo zamiast litej szyby można zasto-

sować system przesuwny. O wyborze rodzaju okna 

decydują preferencje osobiste osób pracujących. 

Bardziej istotnym zagadnieniem jest zastosowane 

rozwiązanie podnoszenia okna. Najwygodniejsze 

i najmniej awaryjne z punktu widzenia użytkownika 

będzie zastosowanie przeciwciężaru okna i innych 

elementów układu z przodu dygestorium z możliwo-

ścią łatwego dostępu od przodu dygestorium. W razie 

awarii pozwoli to na szybką ingerencję użytkownika 

i usunięcie drobnych usterek we własnym zakresie, bez 

konieczności wzywania serwisu i przestoju czasowego 

z tym związanego. W starych rozwiązaniach przeciw-

wagę umieszcza się z tyłu dygestorium i w razie awarii 

może okazać się konieczne odsuwanie dygestorium. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie 

elektrycznego układu otwierania i zamykania okna, 

bo pozwala on na automatyczne zamykanie okna 

z zastosowaniem czujnika ruchu. Powoli staje się 

to na szczęście standardem. Jeżeli pracownik zapomni 

zamknąć okno, zrobi to za niego automat i ochroni 
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w razie wypadku przy dygestorium przed wydosta-

niem się odłamków szkła lub reagentów do pomiesz-

czenia laboratorium. Przy zastosowaniu systemu VAV

(ang. Variable Air Volume – zmienny system powietrza 

wywiewanego) dodatkowo oszczędzamy energię 

i może się okazać, że zakup szybko nam się zwróci. 

Wykorzystując elektryczne podnoszenie i opuszczanie 

okna, powinniśmy zadbać o zastosowanie sprzęgła 

przeciążeniowego. W razie wyczucia oporu zapobie-

gnie to przyciśnięciu użytkownika, uszkodzeniu apa-

ratury, które będą stały na drodze opadającego okna. 

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, 

że w obecnie dostępnych na rynku dygestoriach jest 

obowiązek stosowania blokady okna na wysokości 

roboczej. Aby w pełni otworzyć okno, trzeba zwolnić 

blokadę, brak swobodnego otwarcia na całej wysoko-

ści okna uważają za błędne rozwiązanie producenta.

Zastosowanie nożnego przycisku otwierania okna 

jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i podnoszącym 

bezpieczeństwo użytkowania. Gdy niesiemy aparaturę 

bądź reagenty, łatwo możemy otworzyć okno i umie-

ścić to, co trzymamy w komorze roboczej. 

W dygestoriach przeważnie umieszcza się wylewki 

do mediów na tylnej ściance. Jest to o tyle niewy-

godne, że chcąc coś podłączyć do wylewki, trzeba 

włożyć głowę do komory roboczej i często manipu-

lować z wyciągniętymi rękoma. O ile nic nie mamy 

w komorze, jest to w miarę proste i szybkie. Największy 

problem pojawia się, gdy podczas przeprowadzania 

eksperymentu okazuje się, że musimy coś zmienić 

w podłączeniach mediów. Zakładając wąż, możemy 

coś potrącić ręką, wylać. Ułatwieniem wtedy mogą 

być szybkozłączki, które w pewnym stopniu ułatwiają 

prace manipulacyjne przy wylewkach i zapewniają 

bezpieczeństwo.

Innym stosowanym rozwiązaniem jest umiejsco-

wienie wylewek na bocznych ścianach dygestorium. 

Często są one zlokalizowane na wyciągnięcie ręki, albo 

nawet jeszcze bliżej okna. Wszystkie prace związane 

z podłączeniem mediów są znacznie łatwiejsze i tylko 

w niewielkim stopniu istnieje ryzyko uszkodzenia cze-

goś lub potrącenia. Jedynym mankamentem, który 

musimy zaakceptować, będzie zmniejszenie szeroko-

ści komory roboczej, co jest bardzo istotne z punktu 

widzenia użytkownika (w skrajnym wypadku może 

to być nawet 25% szerokości dygestorium). Jeszcze 

do niedawna innowacyjnym rozwiązaniem było 

umiejscowienie wylewek, czy to wody, czy to gazów 

technicznych, w bocznych kolumnach przy oknie. Jest 

to bardzo wygodne rozwiązanie, bo wszystko mamy 

pod ręką i w każdej chwili możemy przełączać, zamie-

niać podłączenia bez ryzyka uszkodzenia lub potrą-

cenia czegoś w komorze dygestorium. Dzięki temu 

możemy umieścić pokrętła od wylewek po bokach 

dygestorium. Umiejscowienie z kolei pokręteł oraz 

gniazd pod blatem niesie ze sobą ryzyko zachlapania, 

zanieczyszczenia związkami chemicznymi, a manipu-

lacja nimi jest czasami utrudniona.

Zastosowanie dodatkowo paneli instalacyjnych 

pozwala na łatwą modernizację dygestorium, zmianę 

stosowanych mediów, a co za tym idzie – szybkie 

„przebranżowienie”. Dotyczy to zarówno mediów tech-

nicznych, jak i gniazd elektrycznych. Część firm oferuje 

montaż gniazd elektrycznych na panelach wewnątrz 

dygestoriów, a załączanie ich – czy to na panelu 

bocznym, czy podblatowym. Jeżeli coś się dzieje pod 

dygestorium i nie jesteśmy w stanie wyjąć wtyczki 

z gniazdka, możemy to bardzo łatwo i bezpiecznie 

zrobić za pomocą przycisku na dygestorium. Na rynku 

są też oferowane dygestoria z programatorem czasu 

pracy gniazd wewnątrz dygestorium.

W starszych rozwiązaniach szafki wentylowane pod 

dygestoriami są podłączone do dygestorium. Niestety 

takie rozwiązanie nie spełnia swojej roli. W laboratoriach, 

w których wyłącza się dygestoria albo przełącza się na tryb 

nocny, szafki takie przestają być wentylowane. Taki sam 

przypadek ma miejsce, gdy dygestoria są podłączone 

do wentylacji wyciągowej z zastosowaniem systemu VAV 

– zmiennego systemu powietrza wywiewanego – wtedy 

może okazać się, że szafki te sporadycznie są szafkami 

wentylowanymi. Innym problemem, jaki może się pojawić, 

jest interakcja oparów z szafki wentylowanej z oparami 

z komory dygestorium, które będą się mieszać, co może 

prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. W modernizo-

wanych i nowo projektowanych laboratoriach wszystkie 

szafki wentylowane powinny mieć niezależne kanały 

z oddzielną kontrolą wydatków wyciąganego powietrza, 

które następnie mogą łączyć się w kanale zbiorczym.

Szafki wentylowane mogą być dostosowane do prze-

chowywania kwasów i zasad, substancji lotnych i łatwo-

palnych oraz pozostałych. Powinny być one wykonane 

z materiału nienasiąkliwego oraz niepalnego. Bardzo 

dobrze sprawdza się tu stal ocynkowana pokryta lakie-

rem epoksydowym lub poliuretanowym nakładanym 

metodą proszkową. Z kolei do szafek na kwasy i zasady 

chyba najlepszym materiałem byłby polipropylen.

Dużym udogodnieniem przy szafkach jest zastosowa-

nie zawiasów o kącie otwarcia co najmniej 180°. Pozwala 

to na swobodny i bezpieczny dostęp do odczynników.

Meble przyścienne i wyspowe 
Tak jak w przypadku dygestoriów, pozostałe meble labo-

ratoryjne mogą być wykonane z materiałów drewnopo-

chodnych lub z blachy stalowej. Czasami spotyka się jesz-

cze wykonane z polipropylenu np. szafy na kwasy i zasady.

Dostęp do mediów może być zrealizowany poprzez 

system przystawek lub nadstawek. Oba rozwiązania 

mają swoje wady i zalety. O ile wydaje się, że najlepszym 

rozwiązaniem jest stosowanie przystawek, to czasami 

wykorzystanie nadstawek jest jedyną możliwością.

Przystawki pozwalają na montaż mediów nieza-

leżnie od stołów, które mogą być łatwo przesuwane 
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lub zamieniane, w zależności od tego, jakie szafki 

są potrzebne w danym miejscu. Niestety jeżeli wcześniej 

na ścianach zostaną poprowadzone rury z mediami, 

albo rury mają spore średnice (ponad 20 cm), usta-

wienie przystawek będzie niemożliwe, ponieważ nogi 

będą kolidowały z rozprowadzoną instalacją, choć 

są już dostępne systemy przystawek z nogą odsuniętą 

od ściany, nie kolidującą z instalacjami na ścianie.

Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie przystawki 

z dwóch kolumn, czy to o przekroju zbliżonym do trój-

kąta, czy też prostokąta, gdzie każda ze ścian słupka 

ma możliwość wyposażenia jej w punkty poboru 

mediów, gniazda elektryczne itp. Pozwoli to na dostęp 

do ściany, gdzie można umieścić dodatkowe gniazda 

elektryczne, wylewki montowane na stałe. Nato-

miast przy stołach wyspowych pozwoli na kontrolę, 

co się dzieje w laboratorium, co robią inni. Ułatwia 

wzajemny kontakt ze współpracownikami w labora-

toriach doświadczalnych (można zauważyć, że ktoś 

np. zasłabł) oraz kontrolę studentów w laboratoriach 

dydaktycznych.

Nadstawki z kolei są montowane do stołów, dzięki 

czemu przestrzeń instalacyjna jest znacznie większa 

i łatwiej jest rozprowadzić rury z mediami. Minusem 

tego rozwiązania jest utrudniony dostęp do rur (ale 

można zastosować demontowane plecy szafek i dzięki 

temu uzyskać dostęp do przyłączy) oraz brak możli-

wości przesuwania stołów. Dzięki zastosowaniu blachy 

ocynkowanej lakierowanej farbami epoksydowymi 

metodą proszkową otrzymujemy łatwo zmywalne 

i nienasiąkliwe meble, które posłużą nam przez wiele lat.

Bardzo istotnym aspektem jest, aby media były 

montowane na łatwo demontowanych panelach 

umieszczonych w kolumnach przystawek i nadstawek. 

Umożliwia to łatwą modyfikację umiejscowienia wyle-

wek poszczególnych mediów. Można przenosić gniazda 

elektryczne w zależności od potrzeb i umiejscowienia 

aparatury, likwidować lub dodawać przyłącza gazów 

technicznych oraz próżni. 

Elementem nośnym blatu roboczego mogą być 

szafki na cokole lub stelaże – czy to typu A, czy też 

C. Każde z rozwiązań ma plusy i minusy. Szafki na cokole 

nie potrzebują dodatkowego stelaża, nośność takiego 

stołu jest większa niż pozostałych rozwiązań. Nie 

ma możliwości, aby coś wpadło pod stół i trzeba byłoby 

na kolanach szukać pod stołem, jak to ma miejsce 

przy zastosowaniu szafek podwieszanych. Minusem 

jest utrudnione zbieranie rozlanej cieczy. Przy stołach 

na stelażach można zastosować szafki podwieszane lub 

przejezdne. Minusem tego rozwiązania jest odrobinę 

mniejsza przestrzeń do przechowywania wyposażenia 

laboratorium, a w przypadku szafek podwieszanych 

– wspomniane wcześniej, mniej komfortowe odnale-

zienie przedmiotu, który upadł na podłogę i potoczył 

się pod stół. Szafki przejezdne mają ten plus, że można 

dowolnie w każdej chwili zmieniać aranżację miejsca 

pracy i dostosowywać do potrzeb. Mankamentem 

jest wyższa cena niż pozostałych dwóch rozwiązań.

Stelaż C bardzo dobrze nadaje się do stołów, gdzie 

wykonujemy podstawowe prace, gdzie ewentu-

alne przenoszenie drgań nie wpływa na naszą pracę 

i otrzymywane wyniki. Z kolei stelaż A jest bardziej sta-

bilny i bardziej nadaje się pod aparaturę. Choć trzeba 

przyznać, że szafki na cokole mają większą nośność 

od stelaża A.

Najlepiej, aby stelaże były wykonane z profili stalo-

wych ocynkowanych zamkniętych, a ich elementy – 

łączone ze sobą spawem. W ciągach stołów wspólne 

elementy stelaży nie muszą być dublowane. Wyko-

rzystując łączniki, można połączyć elementy poziome 

z pionową nogą stołu.

Szafy i szafki mogą być wykonane tak samo jak 

dygestoria, z materiałów drewnopochodnych albo 

z blachy stalowej, najlepiej ocynkowanej.

Utrzymanie czystości na meblach wykonanych 

z blachy stalowej jest łatwiejsze niż na meblach z mate-

riałów drewnopochodnych. W razie pojawienia się 

kolorowych przebarwień po zalaniu odczynnikiem, 

których nie jesteśmy w stanie usunąć, meble wykonane 

z blachy stalowej można pomalować i znów będziemy 

mieli meble ładnie wyglądające, prawie jak nowe. Tego 

samego efektu nie uda się uzyskać przy meblach z płyty, 

trzeba byłoby, jeżeli to możliwe, ją wymienić.

Szafki z drzwiczkami, które są umiejscowione 

w środku ciągu, powinny mieć zawiasy o kącie otwar-

cia co najmniej 180°, tak, aby mieć ułatwiony dostęp 

do przestrzeni wewnątrz oraz łatwo można było znaleźć 

i wyjąć sprzęt, którego szukamy. Z kolei przy szafkach 

przejezdnych albo na krańcach stołów najlepszym roz-

wiązaniem byłoby zastosowanie zawiasów o kącie otwar-

cia co najmniej 270°, dzięki czemu nie przeszkadzamy 

innym użytkownikom w trakcie korzystania z szafki. 

Zawiasy powinny być oczywiście odporne na korozję.

Istotnym elementem szuflad są prowadnice. Naj-

lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie prowad-

nic rolkowych (rolka zębata wraz z paskiem zębatym 

wykonana z tworzywa sztucznego – unikamy poten-

cjalnej korozji), zapewniających wysuw na całkowitą 

głębokość. Pozwoli to na swobodny dostęp do umiesz-

czonych elementów, nie trzeba nic przesuwać ani 

wyjmować, tak, aby się dostać do rzeczy umieszczo-

nych w głębi szuflady. Standardem powinno już być 

wyposażenie prowadnicy w amortyzację pneuma-

tyczną wraz z automatyką wciągu. Warto zadbać, aby 

prowadnice były zakryte – np. zabudowane ściankami 

bocznymi szuflady. Ścianki wewnątrz powinny być 

od strony wewnętrznej pionowe, a nie – jak to czasami 

ma miejsce w rozwiązaniach domowych – ukośne, 

utrudniające pełne wykorzystanie szuflad. Dopusz-

czalne obciążenie szuflad powinno pozwolić nam 

na umieszczenie wszystkich niezbędnych sprzętów 

bez obawy, że je przeciążymy i uszkodzimy. W ofercie 
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wielu firm znajdują się szuflady, które są w stanie unieść 

obciążenia do 40 kg. 

Blaty 
Jest kilka rodzajów blatów na stoły laboratoryjne oraz 

dygestoria:

– Blat ceramiczny lany monolityczny – najbardziej 

odporny na działanie odczynników chemicznych, ale 

też wrażliwy na uderzenia ciężkimi przedmiotami. 

Dobrymi parametrami cechują się blaty z ceramiki 

lanej. Niestety, często można dostać blaty z cienką 

ceramiką klejoną do płyty drewnopochodnej lub 

cienkiej ceramiki lanej, które są średniej jakości. 

Blaty z ceramiki lanej można otrzymać ze zintegro-

wanym podwyższonym obrzeżem oraz bez. Jeden 

z droższych, jeśli nie najdroższy dostępny blat.

– Blat z  konglomeratu kwarcowego – tańszy 

zamiennik blatu wykonanego z ceramiki lanej. 

Powstaje w wyniku połączenia drobnych ziarenek 

kwarcu i granitu z żywicą poliestrową. Jest mniej 

odporny na działanie odczynników chemicznych 

od blatu ceramicznego, ale ciągle bardziej niż inne 

dostępne na rynku blaty. Można otrzymać obrzeże 

poprzez przyklejenie kawałków konglomeratu.

– Blat z żywicy fenolowej – łatwy do odkażania, 

odporny na większość odczynników chemicznych, 

wodoodporny, a także odporny na podwyższoną 

temperaturę (ponad 150°C). Powstaje z laminatów 

prasowanych pod ciśnieniem. Niestety, ostre przed-

mioty mogą uszkodzić wierzchnią powłokę blatu, 

np. śrubokręt spadający z wysokości około 1 metra. 

– Blat z żywicy epoksydowej – ma dobrą odporność 

chemiczną, jako że jest stosunkowo miękki, może 

ulegać zarysowaniom. Barwne reagenty chemiczne 

potrafią pozostawić plamy ma blacie. Charaktery-

zuje się jednolitą strukturą, dzięki czemu można 

go polerować i odnowić. Najczęściej wykorzystuje 

się blaty firmy DURCON.

– Blaty z płyty laminowanej – blaty typu kuchen-

nego. Raczej pod aparaturę i miejsca do robienia 

notatek, obsługi komputerów.

– Blat ze stali nierdzewnej – całkowita odporność 

na światło UV, dobra odporność mechaniczna. 

Można wykorzystać w miejscach na zmywanie 

aparatury chemicznej oraz w pracowniach izoto-

powych.

– Blat z  polipropylenu – wysoka odporność 

na związki chemiczne, m.in. HF. Wadą blatu jest 

niska odporność mechaniczna i termiczna.

Szafy wentylowane na butle i odczynniki 
Butli z gazami obojętnymi można używać w pomiesz-

czeniach laboratoryjnych, gdy są przypięte np. łańcu-

chem do ściany. Dobrym rozwiązaniem, poprawiającym 

bezpieczeństwo pracy, jest stosowanie szaf na butle. 

Zabezpieczają one pracownika przed awariami związa-

nymi z rozszczelnieniem butli, a także – w razie pożaru 

– pozwalają na bezpieczną ewakuację.

Do przechowywania substancji łatwopalnych 

w laboratoriach służą specjalne szafy o odporności 

ogniowej 90 minut (typ 90) zgodnie z europejską 

normą EN 14470-1. Pozwala to na be zpieczną ewa-

kuację w razie pożaru. Mogą być wyposażone w półki 

albo wysuwane szuflady.

Do przechowywania pozostałych odczynników che-

micznych służą szafy wentylowane wyposażone w półki 

albo wysuwane szuflady. Ważne, aby półki lub szuflady 

miały odpowiednią nośność, tak, aby można było prze-

chowywać wszystkie odczynniki. Minimalna nośność 

powinna wynosić 25 kg na półkę względnie szufladę; 

im wartość ta jest większa, tym lepiej dla użytkownika.

Podsumowanie 
Dobór odpowiednich mebli do laboratorium jest spo-

rym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które po raz 

pierwszy stoją przed takim problemem. Czasami 

musimy wybiegać daleko w przyszłość, aby otrzymać 

laboratorium, które będzie nam służyło przez wiele lat 

i praca w nim będzie czystą przyjemnością, bo poza 

osiągniętym komfortem pracy będziemy wiedzieć, 

że praca w nim jest bezpieczna i spełnia najwyższe stan-

dardy. Warto zapoznać się z nowościami na rynku wypo-

sażenia laboratoriów, ponieważ co kilka lat pojawiają 

się nowe rozwiązania. Ostatnio obok takich nowości, 

jak stosowanie paneli dotykowych w dygestoriach 

czy farb poliuretanowych, można znaleźć specjali-

styczne szafy wentylowane do umieszczania w nich 

kompletnych zestawów HPLC; powala to na znaczną 

oszczędność powierzchni w laboratoriach. Inne 

wymagania stoją przed laboratorium zajmującym 

się analizą próbek, gdzie wykorzystuje się aparaturę 

badawczą, a inne – wobec laboratorium, w którym 

są prowadzone prace z substancjami palnymi, tok-

sycznymi czy też radionuklidami. Pomieszczenie apa-

raturowe często wymaga więcej szaf i szafek, tak, aby 

pomieścić części eksploatacyjne, gdzie – poza kilkoma 

gazami technicznymi – nie ma potrzeby użycia innych 

mediów. Laboratorium syntezy często potrzebuje 

dużego nasycania instalacjami technologicznymi: 

wodą chłodzącą do chłodnic, gazami technicznymi 

czy instalacjami próżniowymi. Te wszystkie potrzeby 

użytkowników trzeba w należyty sposób zaspokoić, 

ewentualnie znaleźć odpowiedni kompromis. Warto 

dbać o komfort użytkowania mebli, bo to pośrednio 

wpływa na bezpieczeństwo pracy, a to powinno być 

podstawowym kryterium wyboru rozwiązań zastoso-

wanych w wybieranych meblach. Przy bezpieczeństwie 

ludzi nie wolno iść na kompromis; to jest najwyższe 

dobro, którymi powinny się kierować osoby odpowie-

dzialne za projekt i jego realizację podczas wyposaża-

nia laboratorium w meble. Meble, które będą długo 

i bezproblemowo służyły użytkownikom. 
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