
BAC  

Temp. otoczenia wymagana 15 – 25 st. C, brak wymagao odnośnie wilgotności w pomieszczeniach 

laboratoryjnych za wyjątkiem pomieszczeo wagowych 

Archiwum dokumentacji – wytyczne dla pomieszczeo archiwum 

Uwaga odnośnie - temperatura i wilgotnośd w pokojach wagowych: 

Przyjmuje się, że temperatura jest uznawana za stabilną, wówczas, gdy jej zmiany są nie większe niż 

0,5oC/godz. Wilgotnośd w pokoju wagowym powinna się zawierad w granicach od 40% do 60%. Nie 

powinno się użytkowad wagi poniżej 30% oraz powyżej 80% wilgotności względnej 

Uwaga o systemie monitorowania temperatury i wilgotności: 

W BAC funkcjonuje przewodowy (dedykowane okablowanie) system monitorowania temperatury i 

wilgotności obejmujący pomieszczenia laboratoryjne, urządzenia chłodnicze, komory klimatyczne i 

archiwa – 53 punkty pomiarowe (z możliwością rozszerzenia do 67). Ponadto do systemu podłączone 

są BAM – 11 punktów pomiarowych (z możliwością rozszerzenia do 16) i BBG/BBH – 14 punktów 

pomiarowych (z możliwością rozszerzenia do 16). Łącznie system rejestruje dane z 78 punktów 

pomiarowych za pośrednictwem 7 koncentratorów podłączonych przez sieci do dedykowanego 

serwera z oprogramowaniem LBX 

BAM - w pomieszczeniach laboratoryjnych temperatura 15-25stC, wilgotnośd poniżej 75 %. 

BBH  

Pomieszczenie dla depozytu linii 
komórkowych i przechowywania 
mediów i odczynników 

19 - 24°C RH≤75 

 

Pomieszczenie dla cytofluometru 
przepływowego (FACS) z sorterem  

19 - 22 °C RH≤75 

 

Warunki pracy w pracowni do 
oznaczeo EuvaxB 

temperatura pracy aparatów 
od 20 do 25°C, 

dopuszczalne wahnięcia 
temperatury w przeciągu 24h 

to 2°C 

RH≤75 

 

 

BBG 

W pomieszczeniach laboratoryjnych temperatura 15-25stC,  wilgotnośd poniżej 75 %. 

BAK – w pomieszczeniach laboratoryjnych temperatura 15-25stC, wilgotnośd poniżej 75 %. W 

pomieszczeniu IR temperatura 15-25stC, wilgotnośd poniżej 50 %, w pokoju wagowym 15-25stC, 

wilgotnośd poniżej 30-75 %. 

 

 



BAB 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy aparatów i analiz wykonywanych na tych aparatach 

(zgodnie z SPO) 

Nazwa(numer pomieszczenia) 

Wymagania 

Temperatura 

T*ºC+ 

Wilgotnośd RH 

[%]* 

BAB-budynek 13 (II piętro)  

Pokoje laboratoryjno-aparaturowe do badao strukturalnych 

(44, 46, 58) 
15≤T≤25 RH≤651) 

Pokoje laboratoryjno-aparaturowe do analizy instrumentalnej-

pokoje wagowe (48, 53) 
 

15≤T≤25 

15≤T≤25 

 

 

 

RH≤75 

 RH≤75 

 

 

Pokoje laboratoryjno-aparaturowe do analizy  

HPLC (41, 64) 

Pokoje laboratoryjno-aparaturowe do analizy  

HPLC-pokój wagowy (42) 

Pokój laboratoryjno-aparaturowydo analizy  

GC (50) 

Pokój laboratoryjno-aparaturowy do analizy  

ICP-MS (47) 
15≤T≤25 20≤RH≤75 

BAB-budynek 14 (parter)  

Pokój wagowy (140) 

15≤T≤25 

 

RH≤75 

 

Pokój laboratoryjny (142, 143, 144) 

Pokój aparaturowy (145) 

Pokój laboratoryjno-aparaturowydo analizy  

LC-MS (143) 

BAB-budynek 14 (piwnica)  

Pokoje z komorami klimatycznymi (04, 05, 06) 15≤T≤25 RH≤75 

BAB-budynek 7 – tego aparatu raczej nie chcielibyśmy 

przenosid 
 

Pokój laboratoryjno-aparaturowy do analiz  NMR (7 /11) 17≤T≤251) RH≤75 



 


