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LASEROWYMI 

 
W artykule omówione zostały aspekty bezpieczeństwa podczas pracy z laserami i urządzeniami laserowymi. Prawidłowe 

zaklasyfikowanie urządzeń laserowych pozwala na odpowiedni dobór środków ochronnych oraz uniknięcie zagrożeń związa-
nych z nieznajomości specyfiki pracy urządzenia laserowego. Ze względu na szeroki zakres wymogów dotyczących zachowania 
bezpieczeństwa pracy z laserami, zwrócono uwagę na istotne elementy, które są związane z zagrożeniem wzroku i skóry czło-
wieka oraz wyborem środków ochronnych. Analizą objęto parametry dotyczące ekspozycji tkanek biologicznych na promie-
niowanie laserowe oraz bezpieczną odległość od źródła promieniowania.  

 

WSTĘP 

Zastosowanie laserów i urządzeń laserowych obejmuje wiele 
dziedzin życia i techniki, w których ich usługi są niemalże nieoce-
nione [7]. Wymienić tu można takie dziedziny, jak telekomunikacja, 
medycyna, budownictwo, geodezja, kosmetologia, technika woj-
skowa, itp. Najpopularniejszą dziedziną bez wątpienia jest przemysł, 
gdzie lasery są wykorzystywane przykładowo w poligrafii, znakowa-
niu produktów poprzez grawerowanie laserowe, a w technologii 
obróbki materiałów są niezastąpione do wykonywania precyzyjnych 
cięć, także spawania, pozwalając na wytwarzanie bardzo małych 
elementów [9,10,17]. Cięcie metali, tworzyw sztucznych, papieru, 
także tkanin, grawerowanie laserem napisów na bardzo twardych 
powierzchniach, spawanie metali to jedne z wielu funkcji, które 
znalazły stałe zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach. Należy 
również pamiętać o zapewnieniu ciągłości zasilania urządzeniom 
laserowym, gdyż jest to niezbędny warunek do prawidłowej pracy 
[4,5,8,13]. 

Niestety promieniowanie laserowe generowane przez lasery 
oraz urządzenia laserowe jest szczególnie niebezpieczne dla oczu  
i skóry człowieka. Znane są fakty istniejące niemal od samego 
początku wynalezienia lasera, przejawiające się oślepieniem użyt-
kownika, bądź wystąpieniem oparzeń skóry. Uszkodzenie tych 
tkanek zazwyczaj zachodzi na skutek reakcji termicznych w wyniku 
absorpcji dużej ilości energii, która jest przenoszona przez promie-
niowanie laserowe. Dlatego, też ze względu na kierunkowość wiązki 
promieniowanie laserowe jest zagrożeniem potencjalnym, czyli 
ekspozycja na to promieniowanie jest zwykle przypadkowa, nie 
celowa. Niestety nawet taka przypadkowa, krótkotrwała ekspozycja 
może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia, szczególnie w przy-
padku laserów i urządzeń laserowych o dużej mocy, których światło 
rozproszone jest niebezpieczne dla oka.  

1. OCENA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 
PRACY Z URZĄDZENIEM LASEROWYM 

Szereg przeprowadzonych badań i doświadczeń w USA zwią-
zanych z wpływem promieniowania laserowego na żywe organizmy  
dały podstawę wprowadzenia norm regulujących bezpieczeństwo 
użytkowania. W roku 1971 wydano normę ANSI-71, na podstawie, 
której później wprowadzono międzynarodową normę IEC 60825.  

W Polsce aktualnie obowiązuje norma PN-EN 60825-1:2014-11 
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych, Część 1: Klasyfikacja sprzę-
tu i wymagania. Zastępuje poprzednią wersję normy PN-EN 60825-
1:2010 [2]. 

Ze względu na szkodliwość działania urządzenia laserowe są 
sklasyfikowane na podstawie parametru GED (Granica Emisji Do-
stępnej, z ang. AEL: Accessible Emission Limit), który jest maksy-
malnym poziomem promieniowania lasera lub urządzenia lasero-
wego i którego wartości są wyspecyfikowane w zależności od ener-
gii, pasma widmowego i czasu ekspozycji [1,4,16]. Klasa lasera 
informuje o skali zagrożeń związanych z użytkowaniem. Aktualnie 
obowiązuje nowy podział na siedem klas (1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4). 
Wcześniejszy podział wyróżniał lasery na pięć klas (1, 2, 3A, 3B, 4) 
[12]. Im wyższy jest numer klasyfikacyjny, tym laser bądź urządze-
nie laserowe stwarza większe potencjalne zagrożenie. W tabeli nr 1 
przedstawiono klasyfikację wraz z charakterystyką oraz przykłado-
wymi rodzajami laserów i urządzeń laserowych 

 
Tab. 1. Klasyfikacja urządzeń laserowych [1,12,16] 
Klasa  Opis  Przykład 

1 Promieniowanie laserowe całkowicie 
bezpieczne w każdych warunkach Lasery/urządzenia o bardzo 

małej mocy lub dużej mocy np. 
z całkowicie osłoniętą wiązką, 
nagrywarka DVD 1M 

Emisja promieniowania w obszarze λ 
= 302,5 ÷ 4000 nm, bezpieczne pod 
warunkiem, że nie używa się elemen-
tów optycznych (np. soczewek) 

2 

Emisja promieniowania w obszarze λ 
= 400 ÷ 700 nm, bezpieczne pod 
warunkiem, że nie ma bezpośredniej 
ekspozycji na oko Laser He-Ne, 

Lasery ciągłe o mocy do 1 mW, 
 

2M 

Emisja promieniowania w obszarze λ 
= 400 ÷ 700 nm, bezpieczne pod 
warunkiem, że nie ma bezpośredniej 
ekspozycji na oko i nie używa się 
elementów optycznych 

3R 
Emisja promieniowania w obszarze λ 
= 302,5 ÷ 106 nm, wymagane okulary 
ochronne,  

Lasery o mocy do 5 mW 

3B 

Lasery bezwzględnie niebezpieczne 
przy bezpośredniej ekspozycji oka i 
niekiedy dla skóry, bezpieczne 
patrzenie na promieniowanie rozpro-
szone 

Lasery o mocy do 500 mW  
(w widzialnym zakresie spek-
tralnym) 

4 

Emisja promieniowania niebezpiecz-
na dla oczu i skóry w każdych warun-
kach, może wywołać pożar lub 
wybuch 

Lasery o przemysłowym zasto-
sowaniu i niektóre w medycynie 
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Stosowanie laserów i urządzeń laserowych niesie ze sobą wła-
ściwe użytkowanie i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeń-
stwa[6]. Urządzenia laserowe zazwyczaj posiadają specjalne osłony 
oraz są wyposażone w instrukcję bezpiecznego ich użytkowania, to 
niestety zdarzają się wypadki podczas pracy. Największa liczba 
wypadków związanych z urządzeniami laserowymi wynika najczę-
ściej z niewłaściwego ustawienia urządzenia (28%), wysokiego 
napięcia zasilającego (16%), awarią urządzenia, czy też niewłaści-
wym doborem środków ochronnych (głównie okularów ochronnych) 
– 16%. Jednak zdarza się też wiele wypadków związanych z pro-
mieniowaniem laserowym, z których 12% spowodowane jest nie-
właściwie skupioną wiązką promieniowania, 8% - przypadkowym 
napromienieniem oraz brakiem środków ochronnych (okularów 
ochronnych). Kolejne przyczyny wiążą się z niesprawnością urzą-
dzeń pomiarowych (8%) oraz nieprawidłową obsługą serwisową – 
4% (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Przyczyny wypadków występujących podczas pracy z lase-
rami i urządzeniami laserowymi [3,19] 
 

Zagrożenie promieniowaniem laserowym może pochodzić 
bezpośrednio od wiązki laserowej wychodzącej z lasera lub urzą-
dzenia laserowego bądź promieniowania odbitego od powierzchni, 
na która pada to promieniowanie (np. lustro). Bezpiecznie i prawi-
dłowo zorganizowane stanowisko do pracy z urządzeniem lasero-
wym wymaga szczegółowej oceny wszystkich zagrożeń, które 
wynikają z jego funkcjonowania. W związku z tym rozważyć należy 
trzy podstawowe elementy, tzn. potencjał zagrożeń spowodowany 
samym układem laserowym, środowisko, w którym umiejscowione 
jest urządzenie oraz poziom świadomości personelu obsługujące-
go[11,18]. 

Każdy stosowany na stanowisku pracy laser musi mieć przypi-
saną klasę wiążącą się zarówno z jego mocą, długością fali emito-
waną przez laser, jak również ze stosowanymi środkami ochrony 
indywidualnej i zbiorowej (gogle, okulary z filtrami optycznymi, 
odzież ochronna). Szkolenie personelu do obsługi urządzeń lasero-
wych powinno obejmować [18]: 
− procedury dotyczące eksploatacji urządzeń laserowych, 
− sposoby właściwego użycia procedur kontroli zagrożenia, zna-

ków ostrzegawczych, itp., 
− procedury zgłaszania wypadku, 
− zagadnienia związane z biologicznymi skutkami oddziaływania 

promieniowania laserowego na skórę i oczy. 
Dzięki zastosowaniu odpowiednich blokad bezpieczeństwa  

i środków ochrony prawdopodobieństwo wystąpienia skutków szko-
dliwych niezamierzonej ekspozycji na promieniowanie laserowe  

o parametrach stanowiących zagrożenia dla zdrowia jest zazwyczaj 
małe. 

2. PRZYKŁADOWE WYZNACZENIE MAKSYMALNEJ 
DOPUSZCZALNEJ EKSPOZYCJI (MDE) I INNYCH 
PARAMETRÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM 
WZROKU I SKÓRY 

Podczas pracy z laserami najczęściej występują następujące 
zagrożenia [18]: 
− niebezpieczeństwo uszkodzenia oka, 
− niebezpieczeństwo uszkodzenia skóry, 
− niebezpieczeństwo porażenia prądem, 
− niebezpieczeństwa związane z produktami obróbki (np. pyły  

i gazy). 
Najbardziej zagrożone promieniowaniem laserowym są oczy.  

W zakresie działania fal o długości od 400 nm do 1400 nm może 
dojść do uszkodzenia siatkówki. Promieniowanie z zakresu długości 
fal poniżej 400 nm i powyżej 1400 nm nie wnika do wnętrza oka, 
natomiast powoduje uszkodzenie rogówki. Natomiast w przypadku 
skóry skutkiem działania promieniowania laserowego może być 
uszkodzenie tkanki pod postacią rumienia lub oparzenia (tab. 2). 
 
Tab. 2. Zestawienie efektów towarzyszących nadmiernej ekspozycji 
na promieniowanie optyczne [12,15] 

Zakres widmowy Oko Skóra 
Nadfiolet C

(180 ÷ 280 nm) Zapalne uszkodzenie 
rogówki 

Rumień (oparzenie 
słoneczne) 

Przyspieszone starzenie 
skóry, 

Zwiększona pigmentacja 

Nadfiolet B 
(280 ÷ 315 nm) 

Nadfiolet A
(315 ÷ 400 nm) 

Katarakta fotochemiczna 
Ciemnienie pigmentu 

Reakcje fotouczuleniowe 
Oparzenie skóry Widzialny 

(400 ÷ 780 nm) 

Fotochemiczne i ter-
miczne uszkodzenie 

siatkówki 
Podczerwień A

(780 ÷ 1400 nm) 
Katarakta, oparzenie 

siatkówki 

Oparzenie skóry 
Podczerwień B 
(1,4 ÷ 3,0 µm) 

Przymglenie o 
Rogówki, katarakta, 
oparzenie rogówki 

Podczerwień C
(3,0 µm ÷ 1 mm) Oparzenie rogówki 

 
Analizie poddano urządzenie laserowe RMI UF-20 służące do 

grawerowania laserowego. Nacinanie dekoracyjne na szkle lub na 
wyrobach drewnianych poprzez użycie zogniskowanej laserowej 
wiązki lasera jest obecnie stosowane na szeroką skalę. Daje możli-
wość uzyskania rezultatów trudnych do osiągnięcia tradycyjnymi 
metodami, dotyczy to zwłaszcza grafik charakteryzujących się dużą 
szczegółowością.  

 

 
Rys. 2. Znakowarka laserowa RMI UF-20 [21] 
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Urządzenia laserowe sterowane są komputerowo, dzięki cze-
mu nie ma konieczności wykonywania drogich, jednorazowych 
matryc. Źródłem promieniowania laserowego jest iterbowy włókno-
wy laser Yb-fiber YFL, generujący promieniowanie laserowe  
o długości fali λ = 1064 nm. Moc wyjściowa urządzenia wynosi  
20 W, czas trwania impulsu ok. 150 ns, energia impulsu 0,7 ÷  
0,9 mJ, średnica wiązki laserowej wynosi ok. 20 µm. Znakowarka 
laserowa została zakwalifikowana do urządzeń klasy 4 względem 
zagrożenia bezpieczeństwa [20,21]. Podczas użytkowania wyma-
gane są odzież ochronna i okulary z odpowiednio dobranymi filtrami 
optycznymi. 

2.1. Zagrożenie wzroku  

Najbardziej zagrożonymi na uszkodzenie promieniowaniem op-
tycznym są takie elementy oka, jak rogówka, soczewka i siatkówka. 
Uszkodzenia te mogą być trwałe i poważne. Pierwotną przyczyną 
wszystkich rodzajów uszkodzeń jest absorpcja promieniowania 
optycznego przez dane struktury biologiczne, która jest uzależniona 
od długości fali promieniowania (długość fali decyduje o podatności 
tkanki na uszkodzenie). Odwołując się do tabeli 2 dane urządzenie 
laserowe RMI UF-20 emituje promieniowanie w widmie bliskim 
podczerwieni (λ = 1064 nm). Promieniowanie laserowe nie jest 
absorbowane przez zewnętrzne warstwy oka i przechodzi przez nie 
jedynie nieznacznie osłabione (rys. 3). Wyjątkowo niebezpieczne 
jest tu uszkodzenie siatkówki, gdyż światło przechodząc przez 
soczewkę jest silnie ogniskowane na niej i tworzy plamkę świetlną  
o rozmiarach 10 ÷ 20 µm [12]. 

 

 
Rys. 3. Mechanizmy oddziaływania promieniowania laserowego na 
tkankę oka [18] 

Wyznaczenie maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) 

Jednym z parametrów dotyczących bezpieczeństwa pracy z la-
serami i urządzeniami laserowymi jest Maksymalna Dopuszczalna 
Ekspozycja (MDE) dla poszczególnych tkanek. Inaczej mówiąc jest 
to poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych 
warunkach mogą być eksponowane osoby bez doznawania skutków 
szkodliwych dla zdrowia.  

 
Tab. 3. Parametry MDE na rogówce dla ekspozycji na promienio-

wanie laserowe dla współczynnika korekcyjnego C6 = 1 [12] 
Długość 

fali λ 
[nm] 

Czas trwania ekspozycji t [s] 
10-9 do 
10-7 

10-7 do 
1,8x10-5 

1,8x10-5 do 
5x10-5 

5x10-5 do 
1x10-3 

1x10-3

do 10 
500  
do 700 5x10-3J·m-2 18t0,75J·m-2 

700  
do 
1050 

5x10-3C4J·m-2 18t0,75C4J·m-2 

1050  
do 
1400 

5x10-2C7J·m-2 90t0,75C7J·m-2 

1400  
do 
1500 

103J·m-2 5600t0,25J·m-2 

 
 

Określenie MDE uzależnione jest od wielu czynników [12,18]: 
− długości fali emitowanego promieniowania laserowego, 
− czasu trwania impulsu laserowego lub czasu trwania ekspozycji, 
− charakteru ekspozycji (promieniowanie bezpośrednie lub roz-

proszone), 
− rodzaju narażonej na obrażenie tkanki biologicznej, 
− rozmiaru obrazu na siatkówce oka (głównie dla zakresu 400 

÷1400 nm). 
  Wartości MDE w przypadku bezpośredniej ekspozycji oka, dla 

wybranej długości fali λ = 1064 nm z zakresu od 400 do 1400 nm  
i czasu trwania ekspozycji ponad 100 ns przedstawiono w tabeli 3. 
Rozpatrzony zostanie przypadek naświetlenia nieostrożnego użyt-
kownika pełną mocą urządzenia laserowego RMI UF-20 należącego 
do klasy 4. Przyjęto, że współczynniki korekcyjne wynoszą C6 = 1 
oraz C7 = 1. Czas reakcji obronnej użytkownika przyjęto  
0,1 ÷ 0,5 s. W tym przypadku maksymalna dopuszczalna ekspozy-
cja wynosi MDE = 90t0,75C7J·m-2. Zatem W wyniku czego uzyskano 
MDE: = 90 , ∙ 1 ∙ = 16 53,5	 ∙  (1) 
 

Według normy [12] dla oka w widzialnym paśmie przyjmuje się 
średnicę apertury (otworu ograniczającego przestrzeń, przez który 
przechodzi promieniowanie laserowe) równej d = 7 mm, a pole 
powierzchni takiego otworu wynosi S = 0,25πd2 ≈ 3,8·10-5 m2. Mak-
symalną dopuszczalną energię transmitowaną przez aperturę moż-
na wyznaczyć według wzoru [1]: = ∙ = 90 , ∙ ∙ 3,8 10= 3,42 10 ,= 6,08 10 2,03 10= 0,61 2,03	  

(2) 

Maksymalna moc wiązki generowanej przez laser wynosi: = = 3,42 10 ,	= 3,42 10 ( , )= 3,42 10 ,= 6,08 4,07 ∙ 10= 6,08 4,08	  

(3) 

 

Wyznaczenie nominalnej odległości zagrożenia wzroku  
(NOdZW) 

Norma PN-EN 60825-1 nominalną odległość zagrożenia wzroku 
NOdZW definiuje następująco: „odległość, w której natężenie na-
promieniowania lub napromienienie równe są odpowiedniej maksy-
malnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) rogówki(…)”. 

Przykładowo laser generuje wiązkę z gaussowskim rozkładem 
intensywności (rys. 4).  

 
Rys. 4. Wyznaczenie nominalnej odległości zagrożenia wzroku 
NOdZW [1] 
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Dane są: odległość x od lasera, średnica wiązki 2w, a stopień 
obcięcia wiązki przez centralnie ustawioną osłonę o średnicy  
d wynosi β=d/2w, a dla rozpatrywanej odległości x od lasera można 
przyjąć 2w=2θx. Wówczas moc transmitowana przez aperturę 
wyraża wzór [1,14]: = (1 − ) (4) 

Natomiast granica bezpiecznej odległości NOdZW wynosi: = 2 	 −0,5ln(1 − ) (5) 

Znając średnicę przewężenia wiązki laserowej 2w0 i kąt roz-
bieżności (w rad) można obliczyć nominalną odległość zagrożenia 
wzroku xNOdZW.  

Wyznaczenie nominalnego obszaru zagrożenia wzroku 
(NObZW) 

Nominalny obszar zagrożenia wzroku NObZW według normy 
PN-EN 60825-1 to „obszar, w którym natężenie napromieniowania 
lub napromienienie przewyższają odpowiednią maksymalną do-
puszczalna ekspozycję (MDE) rogówki, włączając możliwość przy-
padkowego niewłaściwego skierowania wiązki laserowej (…)”. 

Przyjmując, że użytkownik przemieszcza się w kierunku po-
przecznym względem wiązki promieniowania laserowego, następuje 
zmniejszenie mocy transmitowanej wiązki przez aperturę oka (male-
je także odległość zagrożenia wzroku). Wówczas na brzegu wiązki 
jej moc jest e2 mniejsza od mocy na osi. Podstawiając pod wyraże-
nie (5) wartości P=20/e2 (20 W – w tym przypadku moc urządzenia 
laserowego RMI UF-20) uzyskuje się nominalną odległość zagroże-
nia wzroku xb. Nominalne odległości zagrożenia wzroku określa 
obszar NObZW w przypadku różnych położeń użytkownika (rys. 5). 
Należy podkreślić, że wyznaczone parametry bezpieczeństwa są 
przykładowe i nie należy traktować ich jako granice.  

 
Rys. 5. Wyznaczenie nominalnego obszaru zagrożenia wzroku 
NObZW [1] 

2.2. Zagrożenie skóry 

Skóra może znieść znacznie większe ekspozycje na działanie 
promieniowania laserowego niż oko. Skutki napromieniowania skóry 
przez lasery i urządzenia laserowe działające w widzialnym (400 ÷ 
700 nm) i podczerwonym (powyżej 700 nm) zakresie widmowym fali 
mogą przejawiać się w postaci zaczerwienienia (rumienia) skóry, 
pęcherzy, owrzodzenia, a w skrajnych przypadkach - zwęglenia 
tkanki [12]. Przypadkowe naświetlenie raczej nie powinno wynosić 
mniej niż 0,5 s. Założono, że mieści się w zakresie od 0,5 s do 10 s. 
Zgodnie z tablicą 4 maksymalna dopuszczalna ekspozycja skóry dla 
lasera iterbowego włóknowego emitującego falę λ = 1064 nm wyno-
si: 

= 1,1 10 , ∙  (6) 

 
Tab. 4. Parametry MDE skóry na promieniowanie laserowe [12] 

Długość fali λ 
[nm] 

Czas trwania ekspozycji t [s]
10-9 do 10-7 10-7 do 10-3 10-3 do 10

315 do 400 C1J·m-2

400 do 700 200J·m-2 1,1x104t0,25J·m-2 
700 do 1400 200C4J·m-2 1,1x104C4t0,25J·m-2 
1400 do 1500 103J·m-2 5600t0,25J·m-2

 
Współczynnik korekcyjny C4 dla zakresu widmowego fali równej 

1064 nm wynosi 5 [12]. Podstawiając dane do wyrażenia (6) uzy-
skano się następujące wyniki: , = 1,1 ∙ 10 ∙ 5 ∙ (0,5) , ∙= 4,6249 ∙ 10 ∙= 46,25 ∙  

(7) 

 = 1,1 ∙ 10 ∙ 5 ∙ (10) , ∙= 9,7805 ∙ 10 ∙= 97,81 ∙  
(8) 

Zgodnie z normą PN-EN 60825-1 dla skóry przyjmuje się śred-
nicę apertury d = 3,5 mm. Wówczas (obliczając analogicznie jak dla 
oka) powierzchnia tej przysłony wynosi S = 9,6x10-6 m2, dopusz-
czalna energia Emax = MDE·S = 444 ÷ 939 mJ, a moc wiązki lasero-
wej Pmax = 888 ÷ 939 mW.  

3. DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONNYCH 

Do środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem la-
serowym służą okulary, gogle, osłony twarzy, zaopatrzone w spe-
cjalne filtry ochronne oraz odzież ochronna. Przy wyborze filtrów 
chroniących przed promieniowaniem laserowym należy uwzględnić 
takie elementy jak [15,18]: 
− typ lasera (D - lasery o pracy ciągłej, I - lasery impulsowe, R - 

lasery z modulacją dobroci, M - lasery z synchronizacją modu), 
− maksymalną moc lub gęstość energii promieniowania lasero-

wego, 
− zakres długości fali pracy lasera. 

Wybór odpowiedniej ochrony oczu jest bardzo istotny z punktu 
widzenia odporności na promieniowanie laserowe i zaleca się, aby 
zapewniała [18]: 
a) wygodne noszenie i ścisłe dopasowanie do twarzy przy jedno-

czesnej odpowiedniej wentylacji w celu uniknięcia zaparowania, 
b) jak najszersze i możliwe pole widzenia (co najmniej 40° w kie-

runkach poziomym i pionowym dla każdego oka), 
c) dostateczne wysokie tłumienie promieniowania laserowego, 
d) odpowiednią transmisję w paśmie widzialnym (współczynnik 

przepuszczania światła filtru powinien być nie mniejszy niż 
20%). 
Do oceny skuteczności ochrony przed promieniowaniem lase-

rowym są stosuje się następujące parametry [18,20]: 
− gęstość optyczna (Dλ), 
− widmowy współczynnik przepuszczania (τ(λ), 
− współczynnik przepuszczania światła(τv), 
− odporność na promieniowanie laserowe. 

Charakterystyka widmowa filtru ochronnego, obejmująca za-
kresy niebezpiecznego promieniowania laserowego i widzialnego, 
jest podstawą niezbędną do określenia przydatności filtru do ochro-
ny oczu przed danym promieniowaniem laserowym. Minimalną 
wartość gęstości optycznej (Dλ) filtrów ochronnych w warunkach 
założonej ekspozycji (H) wyznaczono z wyrażenia (9) [18,20]: 
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=  (9) 

 
gdzie:  
H0 – spodziewany poziom ekspozycji niechronionego oka, 
MDE – maksymalna dopuszczalna ekspozycja. 
 

Jednak użytkowanie urządzenia laserowego, jakim jest grawer-
ka RMI UF-20, należącego do klasy 4 względem zagrożenia bez-
pieczeństwa, niesie ze sobą konieczność zastosowania środków 
ochronnych, takich jak okulary i odzież ochronna. Posługując się 
wcześniej wymienionymi danymi dotyczącymi pracy RMI UF-20, 
można obliczyć gęstość okularów optycznych, zgodnych z normą 
MDE.  

Laser Yb-fiber YFL emituje falę o długości λ = 1064 nm i o śred-
nicy wiązki 20 µm. Moc wyjściowa wynosi 20 W, a czas trwania 
impulsu ok.150 ns. Maksymalne oświetlenie, które powoduje impuls 
wynosi (10) [16]: 20	∙ (1,0 10 ) = 6,37 10  (10) 

 
Średnia energia padająca na jednostkę powierzchni w czasie 

trwania impulsu wynosi (11): 6,37 10 ∙ 1,5 10 = 9,55 10  (11) 

 
Wartość MDE (tablica 3) dla lasera w czasie trwania impulsu 

wynosi MDE = 5x10-2C7J·m-2. Podstawiając do wyrażenia (9) gę-
stość okularów optycznych powinna wynosić: = 9,55 10 ∙5 10 ∙ = 1,91 10= 5,2810 ≈ 5 

(12) 

 

PODSUMOWANIE 

Podczas pracy z urządzeniami laserowymi należy zachować 
szczególną ostrożność, głównie ze względu na właściwości emito-
wanego promieniowania, które charakteryzuje się znaczną gęsto-
ścią mocy w porównaniu z promieniowaniem otrzymywanym ze 
źródeł klasycznych. Niebezpieczeństwo wywołane przez urządzenia 
laserowe nie ogranicza się jedynie do promieniowania emitowanych 
wiązek laserowych. Ze względu na konstrukcję i sposób pracy 
laserów i urządzeń laserowych należy brać pod uwagę poszczegól-
ne źródła zagrożenia:  
− elektryczne,  
− pochodzące od par i gazów,  
− pożarowe i wybuchowe, 
− promieniowaniem towarzyszącym (nielaserowym) (np. zagroże-

nia promieniowaniem rentgenowskim pochodzącym z laserów 
lub promieniowaniem wysokiej częstotliwości). 
Wyżej wymienione czynniki stanowią więc potencjał zagrożenia 

bezpieczeństwa spowodowany samym układem laserowym.  
Umiejscowienie układu laserowego jest niezwykle ważne  

z punktu widzenia efektywności pracy lasera, a także bezpieczeń-
stwa. Zastosowanie odpowiednich blokad bezpieczeństwa oraz 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także szkolenie pra-
cowników to najważniejsze elementy zapewniające bezpieczeństwo 
podczas pracy z laserami i urządzeniami laserowymi. Prawidłowo  
i bezpiecznie zorganizowane stanowisko laserowe wymaga szcze-

gółowej oceny wszystkich zagrożeń, które wynikają z jego funkcjo-
nowania. 

Przekroczenie ustalonych wartości MDE dla ekspozycji na 
promieniowanie laserowe wskazuje na duże ryzyko zawodowe, co 
jest jednoznaczne ze szkodliwym skutkiem dla zdrowia użytkowni-
ka. Pomiary odpowiednich parametrów promieniowania laserowego 
na danych stanowiskach pracy powinny być wykonywane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi badań czynników szko-
dliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na ich podstawie powinna 
być dokonana ocena ryzyka zawodowego według przyjętych kryte-
riów oceny zagrożenia. Podczas wyznaczania wartości MDE dla  
oczu z zakresu 400 ÷ 1400 nm długości wiązki promieniowania 
laserowego (tj. dla zagrożenia termicznego i fotochemicznego siat-
kówki oka), należy uwzględnić szereg warunków i współczynników 
przeliczeniowych, które są zależne od: czasu ekspozycji i długości 
fali promieniowania, kąta widzenia źródła α oraz uniemożliwiają 
graficzne przedstawienie wartości MDE. Prawidłowe wyznaczenie 
tych wartości wymaga zastosowania szerszej wiedzy merytorycznej, 
wielu różnych warunków i współczynników obliczeniowych, dlatego 
też zaleca się, aby te wartości były wyznaczane przez właściwego 
eksperta bądź przeszkoloną w tym zakresie osobę. 
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Safety during working with lasers and laser devices 

Paper discussed aspects of safety during working with 
lasers and laser devices. Correct classification of laser al-
lows to proper selection of safeguard measures and to avoid 
the risks associated with ignorance of the specifics of opera-
tion of the laser. Due to the wide range of requirements for 
safety work with lasers, particular attention was paid to the 
essential elements: the risk of vision and human skin and 
selection of protective measures. The analysis included pa-
rameters relating to exposure to biological tissues to laser 
radiation and a safe distance from the radiation source. 
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