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W pracy laboratoryjnej drobne szklane elementy jak 

probówki, fiolki, zlewki s¹ jednym z najczêœciej 

u¿ywanych elementów wyposa¿enia. Coraz 

czêœciej te¿ rolê tê przejmuj¹ przedmioty wykonane 

z tworzyw sztucznych. Specyficzny kszta³t 

probówek wymusza stosowanie ró¿nego rodzaju 

statywów oraz stojanów umo¿liwiaj¹cych wygodn¹ 

i efektywn¹ pracê. Najbardziej popularne s¹ 

statywy umo¿liwiaj¹ce przechowywanie w pozycji 

stoj¹cej wiêkszej liczby probówek lub fiolek. 

Statywy takie wykonane bywaj¹ z tworzyw sztucz-

nych lub stali szlachetnej. Te ostatnie sprawdzaj¹ 

siê w ciê¿szych warunkach, w nara¿eniu na 

agresywne odczynniki chemiczne lub ze wzglêdu 

na ³atwoœæ sterylizacji w pracowniach mikrobiolo-

gicznych. Co wiêcej, obecnie sprzêt laboratoryjny 

poza funkcjonalnoœci¹ ³¹czy te¿ w sobie design 

nadaj¹cy  nowoczesnoœæ wnêtrzom pomieszczeñ 

laboratoryjnych. Wœród dostêpnych rozwi¹zañ 

brakuje przyrz¹dów pozwalaj¹cych na szybkie, 

najlepiej jednoczesne opró¿nianie wszystkich 

probówek w statywie oraz na mycie czy suszenie 

ca³oœci sprzêtu.

Przedmiotem wynalazku jest statyw na pojemniki 

laboratoryjne, zw³aszcza fiolki lub probówki  

przeznaczony do pracy w laboratorium. Statyw  

sk³ada siê z co najmniej jednej pó³ki wyposa¿onej 

w otwory  na  po jemn ik i  l abora to ry jne ,  

charakteryzuj¹cej siê tym, ¿e wyposa¿ona jest ona 

w uk³ad blokuj¹cy w postaci co najmniej jednego 

r a m i e n i a  b l o k a d y  w s p ó ³ p r a c u j ¹ c e g o  

z mechanizmem blokuj¹cym. Ramiona blokady  

zaopatrzone s¹ we wk³adki dociskaj¹ce wykonane 

z elastycznego materia³u, a mechanizm blokuj¹cy 

ma postaæ pokrêt³a.
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