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Kryteria wyboru:

- Czy jest wystarczająco przydatny czytelnikom w 
doskonaleniu przemysłu i własnych umiejętności?

- Czy doskonali wiedzę w zakresie kluczowych dla 
przemysłu farmaceutycznego  tematów?

- Czy jest łatwy do czytania (nieuŜywanie Ŝargonu)?



ArtykuArtykułł roku 2004       roku 2004       
Pharmaceutical EngineeringPharmaceutical Engineering

Kryteria wyboru cd.

- odpowiedni styl;

- walory graficzne;

- odpowiednia długość.
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Zwycięzca 2004
David Withee

New Laboratory Design Helps Speed Up 
Research

Volume 23, Number 6, November/December 2003



Koncepcja Koncepcja „„Open LabOpen Lab””

� Projekt nowego lub odnawianego 
laboratorium przemysłowego naleŜy 
wykonać w ten sposób, Ŝeby naukowcy 
mogli w kaŜdej chwili dokonać zmian, jakie 
są niezbędne do wygodnej i efektywnej 
pracy;



„„ Open labOpen lab ”” w praktycew praktyce



Podstawowe elementy Podstawowe elementy 
koncepcji koncepcji „„Open LabOpen Lab””::

� Wszystkie przewody i instalacje (elektryczne, 
gazowe itp.) powinny znajdować się pod sufitem;

� Przyrządy, sprzęt, powinny być umieszczone na 
ruchomych platformach, tak by pracownicy mogli 
je łatwo przemieszczać, zarówno w płaszczyźnie 
pionowej jak i poziomej;

� WyposaŜenie laboratorium musi zapewniać
wygodę badań wszystkim pracownikom (np. 
zarówno niskim jak i wysokim).





Koszty Koszty 

� Urządzenie laboratorium wg koncepcji 
„Open Lab” jest tańsze w porównaniu z 
projektem tradycyjnym;

� Dodatkowe oszczędności wynikają z 
moŜliwości „przeprojektowania”
laboratorium przez samych naukowców, co 
powoduje takŜe znaczną oszczędność czasu.



Dla kogo Dla kogo „„Open LabOpen Lab””??

� Laboratoria, które uŜywają duŜej ilości 
sprzętu i urządzeń, i dla których 
prawdopodobieństwo reorganizacji jest 
wysokie.



Wnioski:Wnioski:

� Reorganizacja laboratorium musi być
szybka, moŜliwa do wykonania przez 
samych naukowców;

� Urządzenie laboratorium „Open Lab”
zwiększa wydajność pracy, przez co 
pomaga szybciej wprowadzać na rynek 
nowe produkty.



DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwag ęę..


