
REGULAMIN PRACOWNI OPTYCZNYCH

w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
1. Osoba realizująca zadania na Pracowniach Optycznych jest zobowiązana do zapoznania się

z treścią  niniejszego regulaminu oraz przepisów BHP obowiązujących na Uniwersytecie
Szczecińskim.

2. Na Pracowniach Optycznych bezwzględnie zabrania się:

• spożywania posiłków i picia napojów,

• pozostawiania włączonej aparatury bez dozoru

3. Włączenie stanowiska pomiarowego możliwe jest tylko po stwierdzeniu pełnej sprawności
wszystkich  elementów.Po zakończeniu  pomiarów należy  wyłączyć  wszystkie  urządzenia
oraz uporządkować stanowisko pomiarowe.

INSTRUKCJA BHP PRACOWNI OPTYCZNYCH

W Pracowniach Optycznych znajdują się urządzenia i substancje, które potencjalnie mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. 
Celem zapewnienia  bezpieczeństwa  pracy  zobowiązuje  się  wszystkie  osoby  wykonujące,  jak  i
nadzorujące  prowadzone  zadania  w  Pracowniach  Optycznych  do  ścisłego  przestrzegania  niżej
podanych zasad.

1. PRZEPISY OGÓLNE

1. Przy wykonywaniu zadań należy ściśle stosować się do poleceń osoby nadzorującej.
2. Wszystkich  wykonujących ćwiczenia  i  inne  pomiary  w Pracowniach Optycznych

obowiązuje ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanej aparatury.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy zastosowane do pomiaru przyrządy

podłączone są zgodnie  z  ich  instrukcją  użycia  i  nie  noszą  znamion uszkodzenia.
Zabrania się: samowolnego regulowania, naprawy, zmian w konstrukcji przyrządów i
używania  ich  do  innych  celów  niż  to  przewidziano.  Ewentualne  zmiany
konstrukcyjne  przyrządów  pomiarowych  mogą  być  być  wykonywane  wyłącznie
przez  pracowników  technicznych  (lub  specjalistyczne  placówki)  lub  pod
kierownictwem nauczycieli akademickich nadzorujących odpowiednie ćwiczenia.

4. W  wypadku  zaistnienia  awarii  lub  uszkodzenia  aparatury  należy  natychmiast
odłączyć  ją  od  źródła  zasilania  a  o  zaistniałym  fakcie  powiadomić  kierownika
laboratorium.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu należy powiadomić
kierownika laboratorium.
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6. Przed  przystąpieniem  do  stanowiska  należy  bezwzględnie  zapoznać  się  z
instrukcjami obsługi wszystkich wykorzystanych na danym stanowisku urządzeń, w
szczególności z rozdziałem dotyczącym zasad bezpieczeństwa

2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

1. Przed rozpoczęciem pomiarów należy upewnić się, że okablowanie jest w dobrym
stanie i brak jest przetarć lub przerwania izolacji.

2. Po  zakończeniu  pomiarów  należy  układ  elektryczny  odłączyć  od  sieci
elektroenergetycznej.

3. Do montażu elektrycznych układów pomiarowych wolno używać tylko przewodów
izolowanych,  zakończonych  odpowiednimi  końcówkami.  Montowanie  układów
elektrycznych może odbywać się tylko przy odłączonym źródle prądu.

4. Zabrania  się  zastawiania  dojść  do  wyłączników  energii  elektrycznej  i  urządzeń
wymagających ciągłego nadzoru i obsługi.

3. PRACA ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LASEROWEGO

1. Przed  uruchomieniem  lasera  należy  ustalić  klasę  wykorzystanego  lasera,  przede
wszystkim długość emitowanej fali, jego moc oraz energię.

2. Źródła światła laserowego mogą być uruchamiane wyłącznie po sprawdzeniu czy
promień nie odbije się w niepożądany sposób, a zwłaszcza narażając osoby pracujące
w pomieszczeniu na bezpośrednią ekspozycję.

3. Podczas  przygotowania  układu  pomiarowego  należ  pracować  przy  włączonym
oświetleniu, co zmniejsza ryzyko ekspozycji oczu na szkodliwe promieniowanie.

4. Obowiązkiem  eksperymentatora  jest  zadbanie,  aby  wiązka  nie  opuściła  układu
eksperymentalnego wykorzystując do tego celu ekrany, przesłony itp.

5. Na  Pracowniach  Optycznych  dopuszcza  się  pracę  wyłącznie  z  laserami  zakresu
widzialnego  klasy  I  i  II  bezpieczeństwa,  co  nie  wymaga  stosowania  okularów
ochronnych.  W wyjątkowych sytuacjach można zastosować lasery  wyższych klas
stosując jednocześnie dodatkową osłonę oczu w postaci okularów.

6. Przy  pracy  ze  źródłami  promieniowania  laserowego należy  zachować  szczególną
ostrożność  i  bezwzględnie  unikać  kierowania  wiązki  laserowej,  także  odbitej,
bezpośrednio na oko.

7. Nie  wolno  przystępować  do  pracy  z  laserami  jeżeli  stosuje  się  leki  powodujące
powiększenie źrenic lub zaburzenie odruchu zamykania oczu.

4. PRACA Z MIKROSKOPEM

1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi mikroskopu.
2. Zabrania się dotykania żarówki bądź jej okolicy. 
3. Używać mikroskopu tylko na równej stabilne powierzchni.
4. Podczas  ustawiania  stanowiska  należy  prowadzić  przewód  zasilający  z  dala  od

podstawy mikroskopu,  aby  uniknąć  stopienia  przewodu  i  zagrożenia  porażeniem
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prądem.
5. Zabrania się przenoszenia mikroskopu bez wyraźnej zgody prowadzącego.
6. Zabrania się umieszczania metalowych przedmiotów, oraz drobnych elementów w

pobliżu  otworów  wentylacyjnych.  Jednocześnie  należy  zadbać,  aby  otwory
wentylacyjne  miały  zapewnione  odpowiednia  ilość  miejsca  do  prawidłowego
odprowadzania ciepła.

7. Podczas  czyszczenia  soczewek  lub  próbek  alkoholem  należy  pamiętać  o
łatwopalnym  charakterze  środka  unikać  kontaktu  z  ogniem  oraz  gorącymi
elementami mikroskopu.

8. Po zakończeniu pracy należy pozostawić mikroskop do ostygnięcia.
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