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Nazwa środka trwałego: 

  Stanowisko badawcze do pomiarów reologicznych płynów biologicznych

Opis techniczny:

Zakupione w ramach dotacji celowej stanowisko badawcze umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej
dla  studentów  oraz  pozwoli  na  zdobycie  wiedzy  odnośnie  precyzyjnej  identyfikacji  (ilościowej
i jakościowej) drobnoustrojów pobranych z powierzchni m.in. ubrań strażaków. Strażacy w trakcie
codziennej pracy mają kontakt z różnymi substancjami i środowiskiem, które mogą stanowić źródło
zanieczyszczenia mikrobiologicznego włączając w to drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze. 

Zaproponowane  stanowisko  badawcze  pozwoli  na  hodowlę  drobnoustrojów  na  specjalnych
podłożach hodowlanych (hodowla prowadzona w inkubatorze przez 24 do 72 godzin), identyfikację
ilościową  (automatyczny  licznik  kolonii  bakteryjnych  wyrosłych  na  płytkach  hodowlanych)
i  jakościową  (identyfikację  rozmazów  pobranych  z  wyhodowanych  kolonii  bakteryjnych  pod
mikroskopem  optycznym  połączonym  z  jednostką  sterującą).  Prawidłowa  identyfikacja
zanieczyszczenia  mikrobiologicznego  pozwoli  na  zwiększenie  świadomości  strażaków  dotyczącego
zagrożeń związanych z wykonywaniem ich codziennej pracy. Co więcej, jednym z zadań strażaków
jest identyfikacja zagrożenia biologicznego, polegająca na ocenie z czym strażak ma do czynienia- czyli
analizą  jakościową  i  ilościową  pobranej  próbki-  którą  to  wiedzę  studenci  nabędą  pracując  na
stanowisku do analiz mikrobiologicznych.



Również budowa stanowiska umożliwi zdobycie wiedzy odnośnie właściwości reologicznych płynów
z którymi strażacy spotykają się podczas rutynowych działań ratowniczych, czyli np. oleje silnikowe
o lepkości dochodzącej do kilku tysięcy mPas. Co więcej, stanowisko do analiz reologicznych stanowić
będzie  wsparcie  analiz  środowiskowych  m.in.  procesu  sorpcji,  umożliwiając  badanie  tego  zjawiska
w funkcji  rzeczywistej wartości  lepkości płynu, która w przypadku mieszanin lub zanieczyszczonych
substancji jest nieznana. Analogicznie stanowisko to będzie wykorzystywane w przypadku oznaczania
lepkości  dla  mieszaniny  cieczy  otrzymanych  w  wyniku  przesiąkania  przez  różne  grunty.  W  tym
wypadku lepkość cieczy wpływa na przyspieszenie lub spowolnienie procesu przesiąkania substancji
potencjalnie niebezpiecznej. Analiza właściwości reologicznych płynów, w funkcji różnych parametrów
środowiskowych np. temperatury, pozwoli studentowi zapoznać się w jaki sposób wyznaczane są np.
parametry  reologiczne  czystych  cieczy,  które  następnie  znajdują  się  w  kartach  charakterystyki.
Ponadto, stanowisko to pozwoli na poznanie właściwości reologicznych dowolnych mieszanin, czego
nie można znaleźć w ogólnie dostępnej dokumentacji, a co może być istotne w codziennej praktyce
strażaka.

Składowe stanowiska:
1. automatyczny licznik kolonii bakteryjnych;
2. Inkubator;
3. jednostka sterująca;
4. wiskozymetr.

Rys. 1. Automatyczny licznik kontroli bakterii z jednostką sterującą



Rys. 2 . Inkubator

Rys. 3. Wiskozymetr
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