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Nie taki diabeł straszny

To już kolejny artykuł z serii do-
tyczącej projektowania labo-
ratoriów mikrobiologicznych. 
W uprzednim numerze poru-
szyliśmy zagadnienia: przygo-
towanie wytycznych do pro-
jektu, wybór oferty i zespołu 
projektowego. Zagadnienia 
ważne, w czasie których pod-
jęte decyzje i wybory determi-
nują zarówno kolejne stadia 
projektu jak i efekt końcowy. 
Jedną z niepisanych reguł, 
oprócz oczywistych wymogów 
formalnych i wiedzy, jest także 
relacja między zleceniodawcą 
– inwestorem i zleceniobior-
cą – projektantem. Problem 
polega na tym, iż projektant 
nie zawsze zdaje sobie sprawę 
ze wszystkich aspektów ba-
dawczych, a jego propozycja 
może być powtórką rozwią-
zań wcześniejszych, dlatego 
warto sprawdzić jak rozwią-
zania te funkcjonują, porów-
nać procedury wprowadzone 
przez użytkowników i ich opi-
nię na temat wybranych roz-
wiązań. Kiedyś wraz z polską 
wizytacją zwiedzaliśmy obiek-
ty Instytutu Zdrowia Zwierząt 
w Anglii zlokalizowane w róż-
nych miejscach i posiadające 
różne podejście projektowe, 
od rozwiązań prostych opie-
rających się na procedurach 
badawczych i samodyscypli-
nie użytkowników, po w pełni 
zaprojektowane i wybudowa-
ne rozwiązania wymuszające 
określone zachowania i pro-

cedury. Jako przykład posłużą 
pomieszczenia śluz przejścio-
wych z pomieszczeniami na-
tryskowymi do laboratoriów 
o 3. stopniu hermetyczności. 
W niektórych obiektach część 
z nich była operowana manu-
alnie, pracownicy sami je uru-
chamiali, w innych prysznice 
uruchamiały się automatycz-
nie, kiedy osoba znalazła się 
pod nimi. Rozbieżności te po-
dyktowane były zarówno sa-
modyscypliną pracowników, 
ale także oszacowanym ryzy-
kiem badań, bowiem normy 
w tym przypadku uzależniają 
ilość środków dezynfekcyj-
nych i ochrony od oceny ry-
zyka, choć ich zastosowanie, 
zapewne jest dobrą praktyką 
projektową, ponieważ daje 
większe możliwości badań 
w przyszłości. Kolejny przy-
kład stanowić mogą nowe la-
boratoria PIWet w Puławach. 
Za bazę wyjściową posłużyły 
założenia hermetyczności 
dla poziomu CL3, jednak ze 
względu na ryzyko związane 
z badaniami laboratoria te są 
znacznie lepiej zabezpieczo-
ne, plasując się między CL3 
a CL4. Eksperci określają je 
mianem CL3+. Wiele rozwią-
zań związanych z procedura-
mi badań zostało przeniesio-
nych na układ funkcjonalny 
budynku. W Niemczech labo-
ratoria klasy BSL4 w Marburgu 
wykonano ze stali spawanej 
w technologii użytej do wy-

konania łodzi podwodnych, 
w celu zapewnienia maksi-
mum szczelności. Przykłady te 
pokazują jak istotna jest wie-
dza, pomysłowość i doświad-
czenie zespołu projektowego, 
a także dobre opracowanie 
wytycznych, by kwestie takie 
jak np. sposób i lokalizacja 
zabezpieczeń nie umknęły 
w czasie przygotowywania 
kosztorysu i dokumentacji 
projektowej oraz samej budo-
wy. Późniejsze zmiany mogą 
być kosztowne. 
Wracając jednak do kolejnych 
etapów projektu tym razem 
omówimy następne fazy na-
szej inwestycji jak:
1. Projekt koncepcyjny;
2. Pozwolenie na budowę;
3. Faza przed przetargowa 
    i przetarg;
4. Etap wykonawczy i odbiór 
     budynku.

Projekt koncepcyjny. We-
dług definicji Izby Architektów
jest to opracowanie, którego 

celem jest określenie wstęp-
nych, architektonicznych i tech-
nicznych zasad rozwiązania 
i standardów, które winny 
być podstawą dalszych prac 
projektowych. Winien być wy-
konany w zakresie umożliwia-
jącym inwestorowi podjęcie 
niezbędnych decyzji dotyczą-
cych dalszych faz opracowa-
nia i uzyskania wytycznych 
od władz lokalnych. Definicja,
choć dość szczegółowa po-
zostawia pewne nieścisłości, 
jeżeli chodzi o projektowanie 
budynków badawczych.  Nie 
określa bowiem dokładnego 
zakresu opracowanych insta-
lacji, konstrukcji, ani samej 
architektury. Projekt w tej fa-
zie może składać się z kilku 
luźnych szkiców po dogłębne 
opracowania. Problem polega 
również na wstępnej wyce-
nie tego etapu, bowiem cena 
odzwierciedla podejście do 
tematu, jedni preferują luźne 
założenia, niekoniecznie wią-
żące i odzwierciedlające de-
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cyzje projektowe, taki „koszyk 
życzeń”, inni wolą uściślone 
rozwiązanie, które w kolejnych 
etapach potrzebują trochę 
więcej szlifu, by przeobrazić 
się finalnie w „prawdziwy dia-
ment”. Zakres koncepcji powi-
nien odzwierciedlać kontrakt, 
według którego powstanie 
obiekt. Czy będzie on nadzo-
rowany tradycyjnie, czy wy-
tyczne zostaną przekazane 
wykonawcy, który będzie 
kontynuował projekt i zapro-
ponowane w nim rozwiązania 
oraz uzyskiwał pozwolenie na 
budowę, a architekt koncepcji 
będzie pełnił funkcję konsul-
tanta? Wówczas niższe koszty 
koncepcji wpłyną na wyższe 
koszty wykonawstwa. Bar-
dziej dopracowana koncepcja 
daje lepszą kontrolę kolejnych 
etapów, mniej stresu i niższe 
koszty, a także lepszą kontro-
lę harmonogramu. Czasami 
do opracowania koncepcji 
zatrudniane są jedne biura, 
a do dalszych prac projekto-
wych kolejne. Inną sprawą 
jest zakres informacji podany 
do publicznej wiadomości, ze 
względu na naturę i specyfi-
kę badań. Obie sytuacje mają 
swoje plusy i minusy. Wytycz-
ne uzyskane od władz lokal-
nych niekoniecznie muszą 
odzwierciedlać pełen obraz 
zaistniałej sytuacji i tutaj rola 
mediacyjna i zdolności komu-
nikacyjne projektanta, a także 
doświadczenie, odgrywają de-
cydujące znaczenie, podobnie 
jak umiejętności negocjacyjne 
inwestora, tak by etap uzyski-
wania pozwolenia na budowę 
nie krył niespodzianek dla 
żadnej ze stron. Przy opraco-
waniach koncepcji zdarza się, 
iż zatrudniani są projektanci 
zajmujący się specjalistyczny-

Laboratorium w Marburgu CL4 – widok z zewnątrz. Obok 
funkcji ściśle laboratoryjnej obiekt ma także znaczenie 
prestiżowe i stanowi wizytówkę miasta

mi projektami laboratoriów, 
jak również projektanci odpo-
wiedzialni za bryłę budynku. 
Rozwiązanie takie często sto-
sowane jest w przypadku bu-
dynków prestiżowych, gdzie 
wizerunek, a także sława archi-
tekta jest pożądane. Przykład 
mogą stanowić najnowsze re-
alizacje dużych kompleksów 
badawczych w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie renomowane biura 
projektowe odpowiedzialne 
były za wizerunek zewnętrz-
ny budynku i przestrzenie 
publiczne i nielaboratoryjne. 
Laboratoria pozostawiono re-
nomowanym firmom spe-
cjalistycznym. Inny, odmien-
ny przykład stanowić mogą 
Niemcy, gdzie kluczowe bu-
dynki o laboratoriach klasy 
PCL3 i BSL4 zrealizowane zo-
stały przez firmę specjalizują-
cą się w tego typu obiektach, 
a zewnętrzny efekt końcowy 
stał się wizytówką miast, w któ-
rych obiekty te powstały. Rów-

nież rozwiązania w nich zasto-
sowane są unikatowe z punk-
tu widzenia konstrukcji, jed-
nakże z punktu widzenia 
badań gwarantują pełną 
szczelność i bezpieczeństwo, 
a także komfort pracy. Pro-
jekt koncepcyjny jest ważną 
fazą projektową, ponieważ 
stanowi odzwierciedlenie wy-
magań inwestora i jego ocze-
kiwań. Inwestor poprzez serię 
spotkań z projektantem ma 
szansę na sprawdzenie swo-
ich wytycznych i komentarz 
nad proponowanymi rozwią-
zaniami, począwszy od liczby 
użytkowników, ilości dopro-
wadzonych gazów, poprzez 
sposoby obiegu materiałów, 
odpadów, komunikacji ze 
środowiskiem zewnętrznym, 
na aspektach hermetyczno-
ści i bezpieczeństwa kończąc. 
W tej fazie można ustalić, 
w jakim stopniu procedury 
bezpieczeństwa i badań zo-
staną odzwierciedlone w pro-

jekcie. Dobrze jest zapewnić 
dobrą jakość materiałów i sprzę-
tu w pomieszczeniach la-
boratoryjnych i nie czynić 
tu oszczędności, bowiem 
mogą się one później odbić 
niechcianą czkawką zwłasz-
cza, jeżeli jakość materiałów 
jest marna i obiekt wymaga 
w krótkim czasie remontu. 
Środowisko laboratoryjne 
jest bardzo agresywne i bar-
dzo silnie oddziaływuje na 
użyte materiały. Niektórzy in-
westorzy organizują również 
warsztaty symulujące różne 
scenariusze wydarzeń, mogą-
cych oddziaływać na proces 
projektowania budynku, tak 
by się jak najlepszym stopniu 
do nich przygotować i unieza-
leżnić. Rozpatrywane są różne 
sytuacje począwszy od rzeczy 
takich jak brak ciągłości finan-
sowania, klęski żywiołowe, 
poprzez utrudnienia na skutek 
strajków, epidemii, kończąc na 
kompletnej zmianie kierunku 
badań i konieczności przepro-
filowania laboratorium. Nie
dajmy się zwieść, w później-
szym okresie wprowadzenie 
zmian będzie trudniejsze i za-
pewne niesie za sobą implika-
cje finansowe, może również
powodować konieczność uzy-
skania kolejnych uzgodnień 
ze strony władz lokalnych. 
Etap ten to taki trochę poligon 
doświadczalny zderzenia idei 
i praktyki, w czasie, którego 
rozważane są różne scenariu-
sze i opcje. 
Pozwolenie na budowę 
poprzedzone jest opracowa-
niem projektu budowlanego 
jego zakres określa Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 
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(Dz. U.z 2003 r. Nr 120 poz. 
1133). Zmiany na tym etapie 
projektowym są jeszcze moż-
liwe, jednakże nie powinny 
być to zmiany dramatyczne 
jak np. zmiana układu funk-
cjonalnego, czy specyfikacji
laboratoriów. Faza ta jest za-
pisem szczegółowym decyzji 
podjętych w czasie koncepcji 
i w głównych zarysach przed-
stawieniem zasad konstrukcji i 
funkcjonowania. Rozwiązania 
tu przyjęte będą wiążące dla 
inwestora, odstępstwo od nich 
może zaowocować wstrzyma-
niem budowy, a nawet cofnię-
ciem pozwolenia na budowę 
oraz koniecznością występo-
wania o kolejne pozwolenie 
i dokonywanie powtórne po-
trzebnych uzgodnień projek-
towych z wymaganymi insty-
tucjami.
Pozwolenie na budowę jest 
o tyle istotne, bowiem zawie-
ra szereg informacji o budyn-
ku, część z nich podobnie jak 
w fazie koncepcji może stano-
wić swojego rodzaju zagroże-
nie, jeżeli dostanie się w nie-
powołane ręce jak np. umyślne 
spowodowanie wycieku. Skut-
kuje to podawaniem infor-
macji bez użycia określonych 
nazw. Dokumentacja pro-
jektowa musi pokazywać, że 
jest zgodna z obowiązującym 
prawem i sztuką budowlaną, 
jak również musi odpowiadać 
wymaganiom technologicz-
nym budynku. Czasami należy 
zademonstrować, iż rozwiąza-
nia przyjęte w dokumentacji 
są optymalne, a zastosowanie 
innych stwarzało określone 
utrudnienia. Warto pamiętać; 
każda z grup zaangażowa-
nych w projekt ma nieco inne 
podejście. Inwestor i użytkow-
nicy chcą budynku w pełni 

funkcjonalnego, projektanci 
oprócz powyższej idei funk-
cjonalizmu oczekują również 
piękna, natomiast urzędnicy 
zobowiązani są do zapew-
nienia zgodności z prawem 
nowopowstającego budynku. 
Dlatego też uzgodnienie do-
kumentacji przed złożeniem 
jest szalenie istotne. Chodzi, 
o to by wybrać optymalne 
rozwiązania zadawalające 
wszystkie ze stron, ale przede 
wszystkim rozwiązania bez-
pieczne, gwarantujące moż-
liwość założonych badań. Je-
żeli w tej fazie dokumentacja 
jest dobrze opracowana pod 
względem merytorycznym 
kolejne fazy nie powinny przy-
sparzać ożywionych dyskusji 
i problemów. 
W momencie uzyskania po-
zwolenia na budowę pro-
jektanci przystępują do fazy 
przetargowej, w której opra-
cowywany jest projekt prze-
targowy stanowiący podstawę 
do umowy z wykonawcą. We-
dług definicji Izby Architektów
określany jest jako uszczegó-
łowiony projekt budowlany, 
którego celem jest zilustro-
wanie planowanej inwestycji 
w taki sposób, aby na tej pod-
stawie mogła być opracowana 
kompletna oferta na wykona-
nie robót budowlanych wraz z 
ich całkowitym kosztem i har-
monogramem realizacji oraz 
ewentualnie projekt kontrak-
towy, który jest sporządzany 
jako załącznik do kontraktu 
z wykonawcą, jeśli ustalenia 
w czasie akcji przetargowej 
zmieniają projekt przetargo-
wy. W Polsce procedury prze-
targowe określa prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. 2004 
nr 19 poz. 177), a także prawo 
europejskie. Opracowanie 

dokumentacji projektowej na
tym etapie musi uwzględ-
niać wszystkie rozwiązania, 
czasami wymagania prawne 
zobowiązują projektanta do 
pominięcia nazw produktów, 
stwarza to konieczność opisa-
nia ich właściwości. Rozwiąza-
nie to jest bardzo niekorzyst-
ne, ponieważ powoduje, że 
kryterium ceny staje się ele-
mentem decydującym, a nie 
jakość wykonania. To trochę 
tak jakby opisywać samochód 
po kolorze, liczbie miejsc, roz-
miarze silnika i rozstawie kół 
mając nadzieję otrzymania 
samochodu z górnej półki. 
Stwarza to także wiele dyskusji 
z wykonawcami, którzy wyce-
niając projekt na tej podstawie 

rysunków i opisu , który może 
dotyczyć innych produktów, 
niż te zinterpretowane przez 
wykonawcę. Kryterium ceny 
będzie decydujące, bowiem, 
chodzi o maksymalizację pro-
fitu. Innym rozwiązaniem jest
rozbicie projektu na mniejsze 
pakiety jednakże tutaj wcho-
dzi problem koordynacji i nad-
zoru, nad jakością wykonania, 
co stwarza również pewne ob-
ostrzenia. Optymalnym roz-
wiązaniem jest przygotowa-
nie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem możliwie 
wszystkich aspektów tak by 
wykonawca miał pełen obraz 
sytuacji i naszych oczekiwań. 
Oczywiście, zdarza się, iż pro-
jektanci dopuszczają rozwią-
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zania alternatywne jednakże 
procedura ich przyznawania 
winna być ściśle określona, 
najlepiej w sferach mniej klu-
czowych dla bezpieczeństwa 
badań, akredytacji itd. Innym 
sposobem jest przekazanie 
dokumentacji do dalszego 
opracowania przez wykonaw-
cę jednakże i tu koszty i prze-
łożenie na jakość nie zawsze 
idą w parze i należy zastrzec 
oczekiwane rozwiązania w klu-
czowych dla projektu strefach.  
W czasie przetargu dobrze 
zasięgnąć informacji o wyko-
nawcy i  jego doświadczeniu, 
relacjach z poprzednimi in-
westorami, a nawet obejrzeć 
zrealizowane przez niego 
obiekty. Inną kwestią jest po-
wołanie konsultantów, którzy 
pomogą w doborze oferty. 
W tej funkcji często występuje 
zespół projektowy, który przy-
gotowywał dokumentację, 
zna oczekiwania inwestora 
i projektowany obiekt, czasa-
mi w skład doradców wchodzą 
osoby niezależne, specjaliści 
działający z ramienia inwe-
stora zwykle są to konsultanci 
od biobezpieczeństwa, kosz-
torysanci, specjaliści od akre-
dytacji, konsultanci do spraw 
środowiska, a także przed-
stawiciele inwestora znający 
specyfikę przeprowadzanych
badań. W czasie spotkań po-
przedzających wybór dobrze 
jest sporządzić punktowy sys-
tem oceny, bowiem oferta naj-
tańsza nie zawsze może być 
korzystna, zwłaszcza, jeżeli 
ogranicza ona późniejsze zdol-
ności badawcze obiektu, lub 
powoduje dodatkowe koszty 
eksploatacyjne poniesione 
prze inwestora. Dobrze jest 
ustalić, dlaczego jest najtań-
sza, jakie są jej mocne strony, 

Szkic przedstawia laboratorium w Marburgu BSL4. Ściany zostały wykonane ze stali 
nierdzewnej, łączenia w technologii używanej do budowy ścian łodzi podwodnych, tak 
by wytrzymać różnice ciśnienia. Laboratorium, jedno z nielicznych w świecie i kilku 
w Europie, bada najgroźniejsze wirusy

a jakie wymagają uściślenia. 
Ważne jest również ustalenie, 
jakie rozwiązania proponuje 
wykonawca i jakie materiały, 
tak by uniknąć późniejszych 
dyskusji, dodatkowych kosz-
tów, innych problemów. 
Ostatnią fazą jest etap wy-
konawczy i odbiór budynku. 
Niektórzy określają go mia-
nem jednego z najbardziej 
stresujących i wymagających 
dyplomacji oraz wiedzy do-
tyczącej różnych zagadnień. 
Nic bardziej mylnego, jeżeli 
poprzednie etapy wykonane 
zostały właściwie, oraz ryzyko 
działań zostało dobrze ziden-
tyfikowane. Jest to etap, który
po narodzinach idei przekłada 
ją w finalny produkt. W fazie
tej, głównym czynnikiem de-
cydującym o jej powodzeniu 
jest aspekt ludzki i profesjo-
nalizm podejścia do sprawy 
poszczególnych uczestników. 
Ważne jest również by być 
przygotowanym na szybkie 
podjęcie różnych decyzji, tak 

by nie opóźniać ustalonego 
harmonogramu i nie pomna-
żać niepotrzebnie kosztów. 
Przed podjęciem zmiany de-
cyzji warto przemyśleć jej kon-
sekwencje. Z doświadczenia 
wiem, iż czasami elementy, 
które wydają się dużo lepszym 
rozwiązaniem wcale takim nie 
są i dobrze by zademonstro-
wane korzyści dla inwestora 
mieć na piśmie. Jako przykład 
posłużę się poniższą histo-
rią ze „ściankami czystymi” 
oddzielającymi laboratoria, 
które w owej inwestycji były 
jednym z kosztowniejszych 
elementów. Wykonawca za-
proponował ścianki o podob-
nych właściwościach, tańsze 
i o 25 % cieńsze od ścianek 
projektowanych. Ponieważ in-
westor dokonał wyboru ofer-
ty bez udziału konsultantów, 
a wymogi kontraktu zabra-
niały użycia nazwy produktu 
przeoczył ten fakt, kierując się 
zapewne wiedzą i doświadcze-
niem wykonawcy. Wykonawca 

zaproponował zgodnie z przy-
sługującym mu prawem tań-
sze ścianki. Jednakże problem 
polegał na tym, iż przegrody 
te nie wytrzymywały herme-
tyczności i projektowanego 
podciśnienia stawiając pod 
znakiem zapytania możliwo-
ści badawcze obiektu. Mimo 
znaczących oszczędności in-
westor odrzucił propozycję 
po konsultacjach z zespołem 
projektowym i niezależnymi 
konsultantami od akredytacji i 
biobezpieczeństwa. Jedynym 
argumentem przemawiają-
cym za projektowanymi ścian-
kami była ich grubość dająca
większą sztywność i odpor-
ność na wyższe różnice ciśnie-
nia. Problem zaowocował kil-
kumiesięczną dyskusją, która 
dzięki porozumieniu wszyst-
kich stron zakończyła się po-
myślnie dla inwestora i budo-
wanego obiektu. Na tym przy-
kładzie możemy zrozumieć 
jak czasami niewielkie nie-
dopatrzenie stanowić może 



45

C M Y K

 

Strona 4

rok 15, nr 6

PORADY ARCHITEKTA

później poważny problem. 
Postępowanie zgodnie ze 
wskazówkami prawa budow-
lanego (Dz.U. 2006 nr 156 
poz. 1118) ma swoje zalety, 
bowiem inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest nieoce-
nioną pomocą i fachowymi 
„oczami” inwestora, również 
wizyty autorskie zespołu pro-
jektowego bardzo pomagają i 
pozwalają na wykonanie pro-
jektu zgodnie z dokumenta-
cją, zwłaszcza, jeżeli projekt 
zawiera rozwiązania nowe, lub 
wymogi kontraktu spowodo-
wały określone ograniczenia 
w przepływie informacji. Wy-
konawcy jest wówczas łatwiej 
zademonstrować problemy 
lub braki w dokumentacji wy-
magające uściślenia. Również 
obecność zespołu projekto-
wego pomaga w odbiorze 
niektórych elementów bu-
dynku wspomagając zespół 
wykonawczy w dyskusjach 
z osobami, na co dzień nie-
związanymi z obiektami labo-
ratoryjnymi o naturze powzię-
tych rozwiązań. 

Odbiór budynku zwykle prze-
biega etapowo, dobrze jest, 
aby wykonawca przygotował 
określony fragment obiektu, 
jako próbny, który ustanowi 
standard wykończenia i po-
ziom, jakości wykonania. Nor-
my europejskie określają spo-
soby odbioru pomieszczeń 
laboratoryjnych i ocenę ich 
hermetyczności. Ważne jest 
również, do jakiego oddania 
zobowiązał się wykonawca. 
Obecnie w Europie wyko-
nawcy często zobowiązują się 
do przekazania budynku bez 
wad, co pozwala na wypłace-
nie większej transzy pieniędzy 
ze środków zatrzymanych 
w razie problemów i wad, któ-
re stają się widoczne w czasie 
pierwszego roku użytkowania, 
kiedy wykonawca odmówi ich 
naprawy i usunięcia. Jeżeli 
umowa taka nie ma miejsca 
lepiej usunąć wszystkie nie-
dociągnięcia i usterki przed 
podpisaniem odbioru bu-
dynku. Kolejnym elementem 
w czasie odbioru jest uzyska-
nie tzw. instrukcji użytkowa-

nia budynku, w której zawarte 
są informacje dotyczące syste-
mów zarządzania budynkiem, 
informacje dotyczące doku-
mentacji powykonawczej, 
użytych materiałów, zakupio-
nego rodzaju sprzętu i spo-
sobu jego operowania oraz 
gwarancje.
Jeżeli wszystkie etapy przebie-
gły pomyślnie dysponujemy 
nowym obiektem laboratoryj-
nym z perspektywą nowych 
badań.
Powyższy materiał zamyka 
serię artykułów dotyczących 
projektowania laboratoriów 
badawczych krok po kroku. 
W codziennej praktyce spoty-
kam się z różnymi problemami 

mimo dziesięcioletniego do-
świadczenia w budowie labo-
ratoriów. Każda budowa jest 
specyficzna; mimo stosowa-
nia się do określonych reguł, 
każda ma swoje wyzwania.  
Fascynującą jest możliwość 
uczestniczenia w tworzeniu 
czegoś powstałego z zamysłu 
i obserwowanie przełożenia 
idei na praktykę. Każdy bu-
dynek jest jak nowe odkrycie, 
a udany projekt to wspomnie-
nia na lata. W końcu budowa 
laboratorium to nie taki diabeł 
straszny!

*Oprac. mgr inż. arch. Michał 
Salamonowicz, msal@onet.pl, 
członek LOIA, SARP, ARB.

Od autora :
Jeżeli zainteresowałem Państwa tematem ser-
decznie zapraszam do korespondencji, problemy 
i Państwa doświadczenie mogą pomóc w przy-
gotowaniu kolejnych artykułów. 

M.S.

Dokończenie ze str. 7:

cję włókien respirabilnych 
azbestu. Dotychczasowe wy-
posażenie mikroskopu w kon-
densor fazowo – kontrastowy 
dawało możliwość obserwacji 
włókien respirabilnych tylko 
w prostej polaryzacji. Nato-
miast technika kontrastu No-
marskiego pozwala obserwo-
wać włókna respirabilne pod 
mikroskopem w obrazie qu-
asi-przestrzennym (fot. 2). Ta 
metoda daje nam dodatkowe 

informacje o morfologii włó-
kien, które wspomagają moż-
liwość identyfikacji obiek-
tów.

Podsumowanie
Dofinansowana z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego rozbudowa zaplecza 
badawczego oraz profesjonal-
nie przygotowana grupa spe-
cjalistów laboratoriów Głów-
nego Instytutu Górnictwa dają 
możliwości wykonywania pre-
cyzyjnych badań, zgodnych 

z przejętymi metodami krajo-
wymi i międzynarodowymi. 
Wyposażenie w nowoczesną, 
wysokiej klasy aparaturę na-
ukowo-badawczą przyczynia 
się do podnoszenia jakości 
prowadzonych badań, co po-
zwoli utrzymać status ośrodka 
o wysokim potencjale badaw-
czym. 
W celu zaprezentowania i po-
dzielenia się doświadczeniami 
związanymi ze zmodernizowa-
nym zapleczem badawczym 
Głównego Instytutu Górnic-

twa, organizowane będzie 
spotkanie promocyjne na 
początku 2011 roku. Osoby 
zainteresowane spotkaniem 
i współpracą w opisanym za-
kresie działalności zmoderni-
zowanych zakładów zaprasza-
my do kontaktu. 

Zofia Ganszczyk
Email: zganszczyk@gig.eu
Tel. 32 259 24 96
Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, 
http://www.gig.eu/ 
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II Szkoła Optycznej Spektrometrii 
Emisyjnej  
W dniach 6-8 października 
2010 r. odbyła się II Szkoła 
Optycznej Spektrometrii Emi-
syjnej. Jej organizatorami byli: 
Laboratorium Analiz Chemicz-
nych Instytutu Metalurgii Żela-
za, Zakład Chemii Analitycznej 
Instytutu Chemii Uniwersyte-
tu Śląskiego oraz Pracownia 
Chemii Analitycznej Instytutu 
Szkła, Ceramiki, Materiałów
Ogniotrwałych i Budowlanych. 
W obradach  wzięło udział 
ponad 50 uczestników repre-
zentujących wyższe uczelnie, 
resortowe instytuty naukowo-
-badawcze, ośrodki badaw-
czo-rozwojowe oraz grupa 
przedstawicieli z laboratoriów 
przemysłowych i laboratoriów 
ochrony środowiska, a więc 
tych dziedzin, w których me-
tody optycznej spektrometrii 
emisyjnej odgrywają dominu-
jącą rolę w bieżącej praktyce 
laboratoryjnej w badaniach 
składu chemicznego szero-
kiego asortymentu materia-
łowego. Ponadto w szkole  
uczestniczyli przedstawiciele 
8 renomowanych firm zagra-
nicznych i krajowych produ-
kujących wysokiej klasy apa-
raturę laboratoryjną i sprzęt 
kontrolno-pomiarowy, zwłasz-
cza  spektrometry emisyjne, 
a także urządzenia pomocni-
cze do przygotowania próbek 
do analiz. Program II Szkoły 
Optycznej Spektrometrii Emi-
syjnej obejmował prezentację 
21 wykładów i komunikatów 
oraz dyskusje plenarne, a tak-
że konsultacje indywidual-
ne. 

Tematy wykładów były nastę-
pujące:
1. Podstawy atomowej spek-
troskopii emisyjnej; Andrzej 
Kita (Uniwersytet Śląski, Kato-
wice),
2. Optyczna spektrometria 
emisyjna - budowa aparatury; 
Waldemar Śpiewok (Instytut 
Metalurgii Żelaza, Gliwice),
3. Podstawy zastosowania ICP 
MS; Katarzyna Stec (Instytut 
Szkła, Ceramiki, Materiałów 
Ogniotrwałych i Budowla-
nych, Gliwice),
4. Wystąpienie przedstawicie-
la firmy 2 THETA; Vaclav Helan
(2 THETA,  Czeski Cieszyn, Cze-
chy),
5. Ilościowa analiza składu 
chemicznego stali i stopów 
metali techniką GD OES; Mar-
ta Kubiczek  (Instytut Metalur-
gii Żelaza, Gliwice),
6. Przygotowanie próbek do 
analizy metodą OES ICP; Ma-
riola Wasilewska (COMEF, Ka-
towice),
7. Spektrometry emisyjne oraz 
analizatory elementarne LECO 
- przegląd aparatury; Tomasz 
Stójko (LECO Polska, Katowi-
ce),
8. Wielopierwiastkowa ana-
liza metodą ICP OES próbek 
kości udowej szczura z nowo-
tworem piersi; Marzena Kuras 
(Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny, Warszawa),
9. Analiza profilowa GD OES -
podstawy, kalibracja, zastoso-
wania; Marta Kubiczek  (Insty-
tut Metalurgii Żelaza, Gliwice), 
10.Statisticke zpracovani vy-
sledku ve spektrometrii (Sta-

tystyczne opracowanie wyni-
ków w spektrometrii); Eduard 
Sväty (Huta Trzyniec, Czechy),
11. Generacja wodorków - do-
datkowe możliwości ICP OES; 
Katarzyna Stec (Instytut Szkła, 
Ceramiki, Materiałów Ognio-
trwałych i Budowlanych, Gli-
wice),
12. What is new in GDS: the 
method glows brightly; Zde-
něk Weiss (LECO Instrumente 
Pilzno, Czechy),
13. Analiza materiałów orga-
nicznych z zastosowaniem 
optycznej spektrometrii emi-
syjnej ze wzbudzeniem w pla-
zmie indukcyjnie sprzężonej; 
Zofia Kowalewska (OBR Prze-
mysłu Rafineryjnego, Płock),
14. Specjacja w metalurgii 
- uwarunkowania materiało-
znawcze i chemiczne; Andrzej 
Wyciślik  (Politechnika Śląska, 
Katowice),
15. Wystąpienie przedstawicie-
la firmy Metimex; Jerzy Sprin-
ger (Metimex, Pyskowice),
16. Wewnątrzlaboratoryjna 
procedura badania dokładno-
ści metody analitycznej z wy-
korzystaniem certyfikowanych 
materiałów odniesienia (na 
przykładzie dokumentu Fpr-
CEN/TR 10350); Jerzy Jurczyk  
(Uniwersytet Śląski, Katowice),
17. Jakość analizy chemicznej 
- statystyczna ocena wyników; 
Andrzej Kita (Uniwersytet Ślą-
ski, Katowice),
18. Walidacja metod ICP OES 
i ICP MS; Katarzyna Stec (Insty-
tut Szkła, Ceramiki, Materia-
łów Ogniotrwałych i Budowla-
nych, Gliwice),

19. Rodzina spektrometrów 
iskrowych firmy Bruker; Piotr
Linke (Bruker Elemental, Po-
znań)
20. Aspekty ekonomiczne do-
boru metody analitycznej; 
Vaclav Helan (2 THETA,  Czeski 
Cieszyn, Czechy),
21. Optyczna spektrometria 
emisyjna - praktyczne wy-
korzystanie w laboratorium;  
Waldemar Śpiewok (Instytut 
Metalurgii Żelaza, Gliwice),
Złożona tematyka prezento-
wanych referatów, różnorod-
ność analizowanych materia-
łów, obejmujących między 
innymi, nowoczesne sposoby 
przygotowania próbek, ko-
rygowanie interferencji che-
micznych i opracowanie róż-
nych sposobów wzorcowania 
przy zastosowaniu poszcze-
gólnych technik spektrometrii 
emisyjnej stanowiła podstawę 
do ożywionych dyskusji. Szko-
ła ta stworzyła wiele okazji do 
szerokiej wymiany myśli, po-
glądów i doświadczeń w za-
kresie rozwiązywania kon-
kretnych problemów anali-
tycznych, nie ograniczanych 
bynajmniej do samych tylko 
sesji plenarnych, a także co 
bardzo istotne, umożliwiły od-
nowienie bądź nawiązanie no-
wych kontaktów osobistych 
z analitykami pracującymi 
w laboratoriach różnych 
branż. Sesjom naukowym 
towarzyszyła wystawa  apa-
ratury laboratoryjnej i sprzę-
tu kontrolno-pomiarowego. 
Uczestnicy konwersatorium 
mieli ponadto okazję do prze-


