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Kierunek: Elektrotechnika                                                                     wersja z dn. 01.03.2020 
Promieniowanie Optyczne 
Laboratorium 
 
Temat: OCENA ZAGROŻENIA PROMIENIOWANIEM UV 
 

Opracowanie wykonano na podstawie: 
 

[1] PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. 

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. z 2010 nr 141 poz. 950). 

[3] PN-T-06704:2003 Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego 
(nielaserowego) promieniowania optycznego 

[4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowane optyczne. (Dz. U. z 2010 nr 100 
poz. 643) 

[5] PN-EN 170:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry ochronne przed nadfioletem. Wymagania dotyczące 
współczynnika przepuszczania i zalecone stosowanie. 

 

1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 
 
1.1. Widmo promieniowania nadfioletowego, skutki oddziaływania promieniowania 
nadfioletowego 

Promieniowanie nadfioletowe (promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie UV) – jest częścią 
promieniowania optycznego, którego fale są krótsze od długości fal promieniowania widzialnego i 
mieszczą się w zakresie (100 nm - 380 nm). Promieniowanie nadfioletowego podzielony jest na trzy 
zakresy: 

 Bliski nadfiolet - UVA – 315 nm - 400 nm 

 Średni nadfiolet - UVB: 280 nm – 315 nm 

 Daleki nadfiolet - UVC: 100 nm – 280 nm 

Sztucznymi źródłami promieniowania nadfioletowego są zarówno lampy elektryczne (promienniki UV) 
np. lampa Wooda, jak i skutki uboczne procesów technologicznych np. w trakcie spawania. 
Przykładowy wygląd lampy Wooda oraz jej rozkład widmowy pokazano na rysunku 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1.1. Przykładowy wygląd lampy Wooda i jej rozkład widmowy 
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Oddziaływanie promieniowania nadfioletowego na materię żywą może wywołać korzystne, jak i 
niekorzystne skutki. Promieniowanie UVC i UVB wykorzystywane jest w dezynfekcji wody i powietrza, 
działa destrukcyjnie na mikroorganizmy różnego typu np. bakterie, zarodniki drożdży, algi, 
pierwotniaki. Promieniowanie UVA, w odpowiednich dawkach, ma działanie przeciwkrzywiczne 
(synteza witaminy D3), wzmacnia odporność organizmu, przyspiesza gojenie ran, niszczy 
drobnoustroje. Negatywne skutki oddziaływania promieniowania nadfioletowego na organizm 
człowieka (skórę i oczy) powodują między innymi powstawanie erytemy (rumienia skóry), zaćmy, 
stany zapalne oraz uszkodzenia rogówki i spojówki.  

Zapalenie rogówki ( a także spojówki) powodowane ultrafioletem (fotokeratitis) wywoływane jest 
widmem promieniowania od 180-200 nm do 400-420 nm. Maksimum widma czynnego wynosi ok. 270 
nm. Zauważalna reakcja zwykle ujawnia się od 4 do 12 godzin po ekspozycji, a czas opóźnienia 
zależy od tego, jak duża była ekspozycja na promieniowanie UV. Objawami jest „piasek w oku”, 
zmęczenie oka, nagły, gwałtowny, mimowolny skurcz mięśnia powieki oka. Ustąpienie objawów 
zwykle następuje po 24 do 48 godzin. 

Zaćma powodowana nadfioletem (zmętnienie soczewki oka) wywoływana jest widmem od 290 nm 
do 325 nm (niektóre źródła podają do 400 nm). Maksimum widma czynnego jest w pobliżu 305 nm. 
Objawem jest zmętnienie widzenia. Zauważalne zmętnienie soczewki występuje zwykle po 
przynajmniej 4 godzinach. Dawki w kolejnych ekspozycjach dodają się. Przy niewielkich dawkach 
promieniowania UV możliwa jest pewna regeneracja soczewki w ciągu kilku dni, przy wyższych 
następuje trwałe zmętnienie soczewki. 

Erytema (rumień) powodowany nadfioletem - widmo promieniowania optycznego wywołujące 
erytemę mieści się w zakresie od 180 - 200 nm do 400 - 420 nm, ale głownie jest to zakres 200 – 
320 nm. Maksimum widma czynnego przyjmuje się dla długości fali ok. 295 nm. Objawem jest zw. 
„oparzenie słoneczne”, czyli zaczerwienienie skóry w miejscach ekspozycji na promieniowanie UV. 
Zauważalna reakcja zwykle występuje od 4 do 12 godzin po ekspozycji. Ustąpienie objawów zwykle 
występuje od 24 do 48 godzin, z wyjątkiem ekstremalnie wysokich ekspozycji. 

 

1.2. Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym 

Ocenę zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym przeprowadza się na stanowiskach pracy w celu 
oceny ryzyka zawodowego oraz wykonuje się w warunkach laboratoryjnych, w celu oceny 
bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych. Podstawą oceny jest poziom 
promieniowania wywołujący niepożądane skutki biologiczne dla oka i skóry. Poziom promieniowania 
oceniany jest na podstawie wartości napromienienia lub natężenia napromienienia. 

Natężenie napromienienia  (Ee [W/m2] ) - jest to stosunek elementarnego strumienia 
energetycznego de, padającego na elementarną powierzchnię zawierającą dany punkt, do wartości 
tej elementarnej powierzchni dA. 

dA
d

E e
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      (1) 

Natężenie napromienienia wyznaczone na podstawie wartości widmowych natężenia napromienienia 
E() przedstawia zależność (2): 

  


dEE ee       (2) 

Napromienienie ( He [W·s·m-2] ) – stosunek ilości energii promienistej dQe przypadającej na 
elementarną powierzchnię dA, zawierającą dany punkt w danym czasie do wartości tej powierzchni 
lub definicja równoważna - jest to całka po czasie iloczynów chwilowych wartości natężenia 
napromienienia Ee(t) w danym punkcie oraz czasu trwania dt: 
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Ocena bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych w zakresie UVA 

Ocenę bezpieczeństwa biologicznego lamp i systemów lampowych  w zakresie bliskiego nadfioletu 
(315 nm – 400 nm) przeprowadza się na podstawie pomiaru natężenia napromienienia (zależność 3) i 
porównaniu wyznaczonej wartości z granicą ekspozycji1 (tabela 1.1.)  
Norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych zakłada, że 
granice ekspozycji stosuje się do źródeł o działaniu ciągłym, gdy czas trwania ekspozycji jest nie 
krótszy niż 0,01ms i nie jest dłuższy niż 8 godzin. 
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Tabela 1.1. Granice ekspozycji dla określonych czasów działania zgodnie z PN-EN 62471:2010-
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych 

Czas ekspozycji 
t [s] 

Granice ekspozycji 
EUVA [W/m2] 

< 1 000 10 000 / t 

≥ 1 000 10 

 

 
Pomiar natężenia napromienienia można wykonać radiometrem szerokopasmowym skalibrowanym 
do pomiarów natężenia napromienienia o paśmie pomiarowym w zakresie 315 nm do 400 nm i stałej 
czułości widmowej w tym zakresie lub spektroradiometrem skalibrowanym do pomiarów widmowego 
natężenia napromienienia w zakresie od 315 nm do 400 nm. 

Niezależnie od zastosowanej aparatury pomiarowej pomiar natężenia napromienienia należy wykonać 
przy ograniczeniu pola widzenia detektora do kąta przestrzennego wynoszącego 1,4 radiana (80 
stopni).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1.2. Ograniczenie pola widzenia detektora przy pomiarze natężenia napromienienia [1] 

                                                
1 Granica ekspozycji – wartość ekspozycji oka lub skóry, po której nie wystąpią niepożądane skutki biologiczne. 
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Dla lamp do użytku w oświetleniu ogólnym (GLS)2, wartości zagrożenia powinny być podawane jako 
wartości natężenia napromienienia, przy odległości, przy której wytwarzają one natężenie oświetlenia 
równe 500 lx, jednak odległość ta nie powinna być mniejsza niż 200 mm. Dla lamp specjalnych 
odległość ta powinna wynosić 200 mm. 
 
Ocena ryzyka zawodowego 

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń w związku z 
wykonywaną pracą, a w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków 
zdrowotnych. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w oparciu o wyznaczony poziom 
ekspozycji na szkodliwy czynnik promieniowania nadfioletowego (poziom promieniowania po 
uwzględnieniu środków ochrony zbiorowej, zastosowanych w celu ograniczenia ekspozycji 
pracownika na promieniowanie optyczne) i porównanie poziomu ekspozycji z maksymalną 
dopuszczalną ekspozycją (MDE) określoną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. z 2010 nr 141 poz. 950). 

Ryzyko zawodowe ocenia się na podstawie wartości krotności (k) poziomu ekspozycji (PE) w 
stosunku do wartości MDE (zależność 4). 

 

][
MDE
PEk     (4) 

 

W tabeli 1.2 podano grupy ryzyka zawodowego w zależności od krotności k (dla promieniowania 
nielaserowego). 

 

Tabela 1.2. Kryteria oceny ryzyka zawodowego dla promieniowania optycznego nielaserowego 

Ryzyko Krotność dawki MDE  
k [-] 

duże k > 1 

średnie 0,7 < k ≤1 

małe k ≤ 0,7 

 

W przypadku oceny ryzyka zawodowego pomiary wykonuje się bezpośrednia na stanowisku pracy. 
Bada się zagrożenie fotochemiczne oczu (rogówka, spojówka) i skóry aktynicznym promieniowaniem 
UV oraz zagrożenie fotochemiczne oczu (soczewka) promieniowaniem UVA.  

Poziom ekspozycji dla każdego z zagrożeń wyznacza się mierząc widmowe natężenie napromienienia 
w określonym zakresie widma. Określa się całkowity czas ekspozycji na promieniowanie UV i oblicza 
wartość napromienienia z uwzględnieniem skuteczności biologicznej (zależności 5 i 6). 

Zagrożenie promieniowaniem UV na stanowiskach pracy oceniać można także na podstawie 
całkowitego czasu ekspozycji oraz pomiarów natężenia napromienienia wykonanych miernikiem 

                                                
2 Lampy użytkowane w oświetleniu ogólnym – lampy przeznaczone do kształtowania przestrzeni świetlnej, 
które są zwykle używane lub obserwowane przez ludzi. Przykładem mogą być lampy stosowane w oświetleniu 
biur, szkół domów, fabryk, dróg lub w samochodach [1]. 
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posiadającym sondę pomiarową o czułości widmowej S()3 . Przebieg względnej widmowej 
skuteczności biologicznej S() pokazano na rysunku 1.3.  

Natężenie napromienienia mierzy się na powierzchni oka i na nieosłoniętych częściach skóry (np. 
dłonie). 

  tSEH
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gdzie: 

Hs- skuteczne napromienienie (dla oka i skóry w zakresie 200 nm – 400 nm) [W·s·m-2], 
HUVA - napromienienie (dla oka w zakresie 315 nm – 400 nm) [W·s·m-2]. 
 

Wartości maksymalne poziomu ekspozycji (MDE) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej [2]. 

MDE dla zakresu 200 nm – 400 nm w ciągu 8 godzin pracy wynosi 30 J·m-2, a dla zakresu 
promieniowania 315 nm do 400 nm - 104 J·m-2. 

Dysponując wartościami wyznaczonego natężenia napromienienia oraz wartością MDE można 
obliczyć dopuszczalny czas ekspozycji tmax dla zagrożenia promieniowaniem aktynicznym UV i 
promieniowaniem UVA  (zależności 7 i 8). 
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Rys. 1.3. Względna widmowa skuteczność biologiczna S() w zakresie nadfioletu [3] 

                                                
3 Widmowa skuteczność biologiczna oddziaływania promieniowania UV na oczy lub skórę [3,4] 
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1.3. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 

Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i 
pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub 
łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi np. osłony różnego typu 
stosowanymi w pomieszczeniach, maszynach i urządzeniach.  

Środki ochrony indywidualnej stanowią urządzenie lub wyposażenie przeznaczone do noszenia lub 
trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami, które mogą 
mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Środkiem ochrony indywidualnej są np. okulary lub 
gogle ochronne. Wygląd okularów i gogli ochronnych pokazano na rysunku 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1.4. Środki ochrony oczu 

(po lewej – okulary ochronne, po prawej – gogle ochronne) 
 
 

Okulary i godle ochronne posiadają dwucyfrowe oznaczenie, informujące o rodzaju zastosowanego 
filtra ochronnego np. 2-1,2. Pierwsza cyfra (od 2 do 6) określa rodzaj filtra – ochrona przed 
określonym rodzajem promieniowania (np. 2, 3 – ochrona przed promieniowaniem UV), a druga cyfra 
(od 1,2 do 16) stopień ochrony przed promieniowaniem optycznym promieniowania został podzielony 
na zakresy od 210 do 313 nm, 313  365 nm i 365 nm    405 nm. 
Przykładowe oznaczenia wraz z wartościami współczynników przepuszczania zestawiono w tabeli 1.3. 
 

Tabela 1.3. Wartości współczynników przepuszczania dla filtrów ochronnych od 2-1,2 do 2-2,5 [5] 

 
 

 
Oznaczenie 

Maksymalny widmowy  
współczynnik przepuszczania 

 nadfioletu 

Współczynnik przepuszczania 
światła 

365 nm     405 nm 

210nm  313 
nm 
% 

313nm  365 
nm 
% 

maksymalny 
% 

minimalny 
% 

2-1,2 0,0003 10 100 74,4 

2-1,4 0,0003 9 74,4 58,1 

2-1,7 0,0003 7 58,1 43,2 

2-2 0,0003 5 43,2 29,1 

2-2,5 0,003 3 29,1 17,8 
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1.4. Klasyfikacja lamp 

Lampy, które mogą stanowić zagrożenie fotobiologiczne podlegają klasyfikacji na cztery grupy ryzyka: 

1. Grupa wolna od ryzyka – lampy nie stwarzają żadnego zagrożenia fotobiologicznego 

2. Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego z powodu 
normalnych ograniczeń ekspozycji w trakcie użytkowania  

3. Grupa ryzyka 2 – (umiarkowane ryzyko) – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego z 
powodu awersji (mruganie, odwracanie głowy) do bardzo jaskrawych źródeł światła lub z 
powodu dyskomfortu termicznego. 

4. Grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) – lampy stwarza zagrożenie fotobiologiczne nawet przy 
chwilowej lub krótkotrwałej ekspozycji. 

Lampy ocenia się ze względu na zagrożenie: 

 Zagrożenia ultrafioletem aktynicznym (Es)  

 Zagrożenia bliskim nadfioletem (EUVA)  

 Zagrożenia siatkówki światłem niebieskim (LB)  

 Zagrożenia termicznego siatkówki (LR)  

 Zagrożenia oka promieniowaniem podczerwonym (EIR)  

Żeby możliwe było zaklasyfikowanie lampy do danej grupy ryzyka nie może ona przekraczać 
dopuszczalnych granic emisji przewidzianych dla danej grupy w zakresie wszystkich ocenianych 
zagrożeń. 

Granice emisji dla klasyfikacji lamp o działaniu ciągłym4 w odniesieniu do zagrożenia 
promieniowaniem UVA zestawiono w tabeli 1.4. 

 

Tabela 1.4. Granice emisji promieniowania UVA dla oceny grup ryzyka lamp  

Rozdaj zagrożenia Grupa ryzyka 

Wolne od 
ryzyka 

Niskie ryzyko Umiarkowane 
ryzyko 

Graniczne wartości natężenia 
napromienienia 

EUVA [W/m2] 

10 33 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Lampa o działaniu ciągłym – lampa, która pracuje z emisją ciągłą w czasie dłuższym niż 0,25 s [1]. 
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2. PRZEBIEG ĆWICZENIA 
 
Uwaga! 
Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy, od prowadzącego laboratorium, pobrać i założyć 
okulary lub gogle ochronne. Środki ochrony oczu należy stosować przez cały czas trwania 
ćwiczenia. 
 
 

2.1.  Badanie skuteczności stosowania środków ochrony oczu 

Lampę wskazaną przez prowadzącego oraz miernik natężenia napromienienia ustawić na stanowisku 
pomiarowym w odległości r od siebie oraz na takiej wysokości, aby środek powierzchni lampy był na 
tej samej wysokości, co środek powierzchni sondy pomiarowej. Lampę zasilić zgodnie ze schematem 
połączyć zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.1. Schemat układu połączeń świetlówek 
DŁ – statecznik, L –lampa, Z-zapłonnik 

 
Załączyć zasilanie i poczekać do ustabilizowania się wartości natężenia napromienienia. W stanie 
ustalonym zmierzyć wartości natężenia napromienienia (EUV) sondami pomiarowymi mierzącymi w 
zakresie UVA, UVB oraz natężenie oświetlenia (sonda z korekcją do V()). Każdorazowo przed sondą 
umieścić okulary ochronne i ponownie zmierzyć wartość natężenia napromienienia w zakresach UVA, 
UVB oraz natężenie oświetlenia (E). Wyniki pomiaru zapisać w tabeli 2.1. 

Wyznaczyć współczynnik przepuszczania promieniowania (), w zakresie UVA, UVB i VIS, jako 
stosunek natężenia napromieniowania (natężenia oświetlenia) wyznaczony w trakcie pomiaru z filtrem 
zastosowanym w okularach ochronnych do natężenia napromienienia (natężenia oświetlenia) bez 
filtra ochronnego.  

Ocenić skuteczność ochrony badanych okularów przed zagrożeniem promieniowania UV w każdym z 
zbadanych zakresów oraz współczynnik przepuszczania strumienia świetlnego w zakresie widzialnym.  

Wykonać analizę uzyskanych wyników. Sformułować wnioski. 
 
 

2.2. Badanie zagrożenia promieniowaniem UVA pochodzącego od lamp i systemów 
lampowych 

Badanie zagrożenia promieniowaniem UVA przeprowadzić dla lamp specjalnych, urządzeń z lampami 
promieniującymi w zakresie UVA oraz lamp przeznaczonych do ogólnych celów oświetleniowych 
(GLS). Świetlówki połączyć zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 2.1. Pozostałe lampy oraz 
urządzenia zasilić zgodnie z uwagami prowadzącego laboratorium. Ograniczyć pole widzenia sondy 
pomiarowej do kąta 80º (1,4 rad).  

Zapalić lampę / załączyć urządzenie i poczekać na ustabilizowanie się parametrów (natężenia 
napromienienia lub natężenia oświetlenia). Wyznaczyć odległość r, w której należy ustawić sondę 
pomiarową przed badaną lampą (badanym urządzeniem). Dla lamp do użytku w oświetleniu ogólnym, 
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należy ustawić taką odległość, w której lampa wytwarza natężenie oświetlenia równe 500 lx, jednak 
nie mniej niż 200 mm. Dla lamp specjalnych, odległość ta powinna wynosić 200 mm. 

W przypadku każdej lampy mierzyć wartość natężenia napromienienia (EUV) w zakresie UVA oraz 
dodatkowo w UVB i UVC. Wyniki zanotować w tabeli 2.2. 

Wyznaczone natężenie napromienienia w zakresie UVA porównać z granicami ekspozycji dla 
założonego czasu (t) działania lampy lub urządzenia (tabeli 1.1). 

Na podstawie wyznaczonej wartości natężenia napromienienia w zakresie UVA badanych lamp ocenić 
grupę ryzyka pod względem spełnienia wymagania związanych z zagrożeniem promieniowaniem 
UVA.  

Wykonać analizę uzyskanych wyników. Sformułować wnioski. 

 

2.3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 

Ocenić ryzyko na stanowisku pracy, na którym znajdują się urządzenia z lampami promieniującymi w 
zakresie UV. Przygotować stanowisko pracy. Zasilić urządzenie zgodnie ze wskazówkami 
prowadzącego. Poczekać do ustabilizowania się parametrów urządzenia (natężenia napromienienia). 
Spektroradiometrem szerokopasmowym wyposażonym w sondę o czułości widmowej S( zmierzyć 
natężenie napromienienia na powierzchniach dłoni oraz oczu (Es) w trakcie wykonywania normalnej 
pracy na stanowisku. Spektroradiometrem wyposażonym w głowicę do pomiaru promieniowania w 
zakresie UVA zmierzyć natężenie napromienienia na powierzchni oczu (EUVA). Ustalić czas ekspozycji 
na promieniowanie UV w trakcie pracy z badanym urządzeniem. Wyniki zanotować w tabeli 2.3. i 2.4. 

Na podstawie natężenia napromienienia Es obliczyć wartość skutecznego napromienienia Hs, a na 
podstawie EUVA, obliczyć wartość HUVA. Wyznaczyć krotność wartości MDE w każdym przypadku. 
Ocenić ryzyko zawodowe. 

Wyznaczyć maksymalny czas ekspozycji na stanowisku pracy na promieniowanie UV w zakresie 
200 nm do 400 nm (UV aktyniczne) oraz 315 nm - 400 nm (UVA). 

Wyniki obliczeń zestawić w tabeli 2.5. i 2.6. 

Wykonać analizę uzyskanych wyników. Sformułować wnioski. 
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TABELA 2.1. Badanie skuteczności stosowania środków ochrony oczu 

 
 
 

Badany obiekt 

 
Parametry lampy: 

Typ/oznaczenie:………………………….. 

…………………………………………..…. 

………………………………………..….… 

Producent:…………………………..…….. 

Moc :…………………………….W 

Napięcie zasilania:…….……….V 

 

Oznaczenie okularów 
ochronnych/gogli:….……………… 

Oznaczenie 
filtrów:………………….…………... 

Producent:……………………….... 

 

Promieniowanie 

r 

[m] 

VIS 

E [lx] 

UVA 

EUVA [mW/m2] 

UVB 

EUVB [mW/m2] 

Lampa     

Lampa + filtr    

Współczynnik 
przepuszczania 

 [%] 

   

 

 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

 11

TABELA 2.2. Badanie zagrożenia promieniowaniem UVA pochodzącego od lamp i systemów 
lampowych 

Oznaczenie, parametry badanej 

lampy/urządzenia 

E 

[lx] 

r 

[m] 

Promieniowanie Grupa 

ryzyka UVA 

EUVA [W/m2] 

UVB 

EUVB [W/m2] 

UVC 

EUVC [W/m2] 

 

 

 

      

t=…………….s 

 

 

 

      

t=…………….s 

 

 

 

      

t=…………….s 

 

 

 

      

t=…………….s 

 
 

 

      

t=…………….s 

 
 

 

      

t=…………….s 

 

 

 

      

t=…………….s 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

 12

TABELA 2.3. Pomiar promieniowania aktynicznego UV na stanowisku pracy (skóra i oczy) 

 

Oznaczenie, parametry 

badanej urządzenia 

Skóra dłoni Oczy Czas 

ekspozycji 

na 

stanowisku 

pracy 

Skóra dłoni Oczy 

Es 

[W/m2] 

Es 

[W/m2] 

t [s] Hs 

[J/m2] 

Hs 

[J/m2] 
 

 

 

     

      

      

 

TABELA 2.4. Pomiar promieniowania UVA (oczy) na stanowisku pracy 

 

Oznaczenie, parametry 

badanej urządzenia 

Oczy Czas ekspozycji na 

stanowisku pracy 

Oczy 

Es 

[W/m2] 

t [s] Hs 

[J/m2] 
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TABELA 2.5. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w zakresie promieniowania 
aktynicznego UV (skóra i oczy) 

 

Oznaczenie, parametry 

badanej urządzenia 

MDE 

[J/m2] 

Skóra dłoni oczy  

Ryzyko 

zawodowe Krotność 

wartości 

MDE 

k [-] 

Max. czas 

ekspozycji 

tmax [s] 

 

Krotność 

wartości 

MDE 

k [-] 

Max. czas 

ekspozycji 

tmax [s] 

 

 

 

      

       

       

 

TABELA 2.6. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w zakresie promieniowania UVA 
(oczy) 

 

Oznaczenie, parametry badanej 

urządzenia 

MDE 

[J/m2] 

Krotność 

wartości MDE 

Max. czas 

ekspozycji 

Ryzyko 

zawodowe 

k [-] tmax [s] 
 

 

 

    

 
    

     

 


