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Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące efektów biologicznych oraz 
bezpieczeństwa przy pracy z promieniowaniem laserowym. Zaprezentowano podstawowe zagad-
nienia bezpieczeństwa pracy z laserami, ze szczególnym uwzględnieniem klas urządzeń laserowych. 
Ponadto przedstawiono opis opracowanego programu komputerowego „Laser Shield Solver” (wraz 
z przykładami), przeznaczonego do obliczeń kąta ustawienia osłon laserowych zabezpieczających 
przed promieniowaniem odbitym i rozproszonym. Opracowany program może być pomocnym 
narzędziem przy projektowaniu osłon do komercyjnych systemów laserowych. 
Słowa kluczowe: lasery, promieniowanie laserowe, projektowanie osłon laserowych.
Symbole UKD: 621.375.826

1. Wprowadzenie

Szerokie zastosowanie urządzeń laserowych w różnych procesach technolo-
gicznych w przemyśle oraz w medycynie, kosmetyce czy nauce wiąże się również 
z odpowiednim zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom podczas ich użytkowania. 
Jakkolwiek urządzenia laserowe zazwyczaj posiadają specjalne osłony oraz wy-
posażone są w instrukcję bezpiecznego ich użytkowania, to zdarzają się przy ich 
obsłudze wypadki przy pracy. Największa liczba wypadków przy pracy związanych 



224 P. Konieczny, A. Wolska, J. Świderski, A. Zając

z urządzeniami laserowymi wynika z niewłaściwego ustawienia urządzenia (28%) 
oraz wysokiego napięcia zasilającego (16%). Jednak zdarza się też wiele wypadków 
związanych z promieniowaniem laserowym, z których około 8% spowodowane jest 
przypadkowym napromienieniem, 16% — awarią bądź niewłaściwym doborem 
okularów ochronnych, 8% — brakiem ubrania ochronnego (okularów ochronnych) 
i 12% — niewłaściwie skupioną wiązką promieniowania (rys. 1).

Rys. 1. Procentowy podział przyczyn wypadków podczas pracy z laserami [11]

Zagrożenie promieniowaniem laserowym na stanowiskach pracy wiąże się 
przede wszystkim z możliwością ekspozycji pracownika, a zwłaszcza jego oczu na 
to promieniowanie. Zagrożenie to może pochodzić zarówno od wiązki laserowej 
bezpośrednio wychodzącej z lasera (różny stopień zagrożenia w zależności od 
klasy lasera), jak i od promieniowania odbitego od powierzchni, na którą pada 
to promieniowanie. Najwyższy poziom promieniowania laserowego, który nie 
powoduje obrażeń oczu i skóry określany jest w odpowiednich aktach prawnych: 
na poziomie krajowym — w rozporządzeniach, a na poziomie Unii Europejskiej 
— w Dyrektywie UE. Aktualnie obowiązujące w Polsce wartości maksymalnych 
dopuszczalnych ekspozycji (MDE) zawarte są w rozporządzeniu MPiPS w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy [1]. Natomiast przyjęte ostatnio w UE graniczne wartości 
ekspozycji na promieniowanie laserowe zawarte są w Dyrektywie UE w sprawie 
minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących 
narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztuczne
promieniowanie optyczne) [2]. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pracy, wobec czego musi on zapewnić takie środki bezpieczeństwa 
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i ochrony, aby żaden pracownik obsługujący urządzenie laserowe lub przebywający 
w jego pobliżu nie był eksponowany na promieniowanie laserowe o wartościach 
przekraczających przyjęte wartości MDE. 

Każdy stosowany na stanowisku pracy laser musi mieć przypisaną klasę lasera, 
która wiąże się zarówno z mocą lasera, długością fali emitowaną przez laser, jak i ze 
stosowanymi środkami ochronnymi. Klasy bezpieczeństwa laserów określone są 
w normie PN-EN 60825-1:2005 [3], a producenci urządzeń laserowych zobligowani 
są do umiejscowienia na swoich produktach informacji o klasie bezpieczeństwa, 
do której dany laser należy. Dzięki temu użytkownicy tych urządzeń wiedzą, jakie 
środki bezpieczeństwa mają przedsięwziąć, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia 
zagrożeń spowodowanych generowanym promieniowaniem laserowym. Zgodnie 
z ww. normą [3] wyróżniamy następujące klasy laserów:

— klasa 1 — lasery całkowicie bezpieczne,
— klasa 1M — lasery klasy 1 emitujące promieniowanie w zakresie 302,5-

-4000 nm, które mogą być niebezpieczne w przypadku wprowadzenia 
elementów optycznych w tor wiązki laserowej,

— klasa 2 — lasery niecałkowicie bezpieczne, emitujące promieniowanie 
widzialne w zakresie 400-700 nm; ochrona oczu jest zapewniona przez 
zamknięcie oka na skutek odruchu zamknięcia powiek w przypadku silnego 
oświetlenia oczu,

— klasa 2M — lasery klasy 2, które mogą być niebezpieczne w przypadku 
wprowadzenia elementów optycznych w tor wiązki laserowej,

— klasa 3R — lasery małego ryzyka, 
— klasa 3B — lasery niebezpieczne w każdym przypadku patrzenia w wiązkę 

laserową bezpośrednio padającą lub po odbiciu zwierciadlanym,
— klasa 4 — lasery bardzo niebezpieczne; należy chronić oczy i skórę zarówno 

przed promieniowaniem bezpośrednim, jak i rozproszonym.

Poza urządzeniami klasy 1, użytkowanie laserów niesie za sobą możliwość 
wystąpienia zagrożeń ich promieniowaniem dla oczu i skóry człowieka. Najnie-
bezpieczniejsze urządzenia laserowe należą do grupy czwartej. Ich przykładem są 
wszelkiego rodzaju lasery wykorzystywane przy cięciu, spawaniu i znakowaniu oraz 
niektóre z laserów stosowanych w medycynie (np. lance laserowe) i lasery laborato-
ryjne. Przy obsłudze tych laserów konieczne jest zachowanie daleko idących środków 
bezpieczeństwa, tj. stosowanie okularów i odzieży ochronnej. Lasery te mogą być 
użytkowane wyłącznie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą bądź
roboty przemysłowe, które są w trakcie pracy nadzorowane w systemie wideo.

Gdy zna się klasę lasera, stosuje się odpowiednie środki ochrony przed promie-
niowaniem laserowym bezpośrednim. Istniejące normy europejskie odnoszące się 
do bezpieczeństwa urządzeń laserowych zajmują się problematyką projektowania 
osłon laserowych przed bezpośrednim promieniowaniem laserowym [4] lub środków 
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ochrony oczu [5, 6] czy ekranów ochronnych [7]. Nie dotyczą natomiast zagrożeń 
wtórnym promieniowaniem, które może powstać podczas obróbki materiału. Może 
jednak istnieć potrzeba zabezpieczenia oczu pracownika przed promieniowaniem 
odbitym i rozproszonym od powierzchni, na które pada wiązka użyteczna promienio-
wania laserowego. Promieniowanie to często jest niebezpieczne dla ludzi i powinno 
być uwzględniane przy projektowaniu bezpiecznego stanowiska z urządzeniem 
laserowym. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że wiele stosowanych w przemyśle 
laserów emituje promieniowanie z zakresu podczerwieni lub nadfioletu, które to
zakresy promieniowania optycznego są niewidzialne dla oka ludzkiego, zagrożenie 
promieniowaniem laserowym zarówno bezpośrednim, jak i odbitym staje się wtedy 
większe, gdyż nie występuje reakcja obronna człowieka — jak np. natychmiastowe 
odsunięcie się z linii rozchodzenia się wiązki laserowej. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu symulacji zagrożeń 
promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym oraz projektowania kąta 
osłon ochronnych przed tym promieniowaniem z wykorzystaniem opracowanego 
programu komputerowego „Laser Shield Solver”. 

2. Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe

Szkodliwe działanie promieniowania optycznego dotyczy oczu i skóry. Promie-
niowanie to może powodować uszkodzenie tkanki na skutek reakcji fotochemicznych 
lub termicznych. W przypadku promieniowania laserowego są to przeważnie reakcje 
termiczne zachodzące na skutek absorpcji dużej ilości energii. Podczas niektórych 
procesów technologicznych z wykorzystaniem laserów, takich jak cięcie i spawa-
nie laserowe, występuje również nielaserowe promieniowanie optyczne z zakresu 
nadfioletu i promieniowania widzialnego, które może powodować fotochemiczne
uszkodzenia oczu i skóry.

2.1.  Zagrożenie oczu

Najbardziej zagrożone promieniowaniem laserowym są oczy. W zależności od 
długości fali promieniowania optycznego zagrożone są inne elementy składowe oka. 
Daleki nadfiolet (UV-C) z zakresu 200-215 nm i podczerwień o długościach fal po-
wyżej 1400 nm (IR-B i IR-C) są pochłaniane przez rogówkę. Bliski nadfiolet (UV-A)
oraz częściowo podczerwień IR-A i IR-B pochłaniane są przez soczewkę. Natomiast 
promieniowanie widzialne oraz bliska podczerwień (IR-A) jest przepuszczane do 
siatkówki. Najbardziej zagrożonymi na uszkodzenie promieniowaniem optycznym 
są więc takie elementy oka, jak rogówka, soczewka i siatkówka. Szkodliwe skutki od-
działywania na oko promieniowania optycznego przedstawiono w tabeli 1. Wszystkie 
z wymienionych w tabeli rodzajów uszkodzeń oka promieniowaniem laserowym 
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mogą być trwałe i poważne. Szczególną uwagę zwraca się na uszkodzenie siatkówki 
promieniowaniem z zakresu 400-1400 nm, które może być szczególnie szkodliwe 
[10]. Wiąże się to z faktem, że wiązka laserowa o średnicy kilku milimetrów może 
być skupiona na siatkówce oka do małej plamki o średnicy 10 µm, co oznacza, że 
natężenie napromienienia wiązki wchodzącej do oka o wartości 1 mW/cm2 jest 
efektywnie zwiększone do wartości 100 W/cm2 na siatkówce oka [12]. W rezultacie 
docierające do siatkówki promieniowanie jest wystarczająco duże, aby spowodować 
uszkodzenie siatkówki. W zależności od miejsca na siatkówce, gdzie skupiane jest 
promieniowanie laserowe, stopień uszkodzenia jest różny. Uszkodzenie w obrębie 
dołka środkowego może spowodować w rezultacie trwałą ślepotę, natomiast w części 
peryferyjnej siatkówki jest mniej poważne, a nawet czasami może być niezauważone 
przez osobę, u której nastąpiło to uszkodzenie. 

Tabela 1

Rodzaj uszkodzenia oka a długość fali promieniowania

Zakres długości fal Rodzaj uszkodzenia oka

UV-A Zaćma fotochemiczna (pojawia się po wielu latach chronicznej 
ekspozycji) 

UV-B and UV-C Uszkodzenia rogówki 

VIS and IR-A Fotochemiczne i termiczne uszkodzenie siatkówki

IR-B and IR-C Poparzenia i uszkodzenia rogówki, zaćma termiczna 
(pojawia się po wielu latach chronicznej ekspozycji)

2.2.  Zagrożenia dla skóry

Skóra jest największym organem ciała człowieka a ryzyko jej uszkodzenia przez 
wiązkę laserową jest bardzo duże. Najbardziej zagrożona jest skóra rąk, głowy i ra-
mion [13]. Szkodliwe skutki ekspozycji tkanki skóry na promieniowanie laserowe 
zależą od gęstości powierzchniowej wiązki padającej, absorpcji przez tkanki długości 
fali promieniowania padającego, czasu trwania ekspozycji i skutków krążenia krwi 
i odprowadzania ciepła przez obszar, który był eksponowany. Krótkoterminowe 
skutki ekspozycji na promieniowanie laserowe powyżej ustalonych MDE to: za-
czerwienienie (erytema) i poparzenia skóry. Zwykle są to uszkodzenia termiczne 
na skutek wzrostu temperatury w tkance skóry lub fotochemiczne na skutek eks-
pozycji na wysoki poziom promieniowania UV. Szkodliwe skutki długoterminowe 
to takie, które występują na skutek powtarzanych lub chronicznych ekspozycji na 
promieniowanie. Tylko nadfiolet jest rozpatrywany z punktu widzenia wywoływania
długoterminowych zmian skóry, takich jak fotostarzenie czy rak skóry. Szkodliwe 
skutki ekspozycji skóry w zależności od długości fali promieniowania laserowego 
przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2

Rodzaj uszkodzenia skóry a długość fali promieniowania

Zakres długości fal Rodzaj uszkodzenia skóry

UV Zaczerwienienie, poparzenie, fotostarzenie, rak skóry

VIS Uszkodzenia termiczne

IR Uszkodzenia termiczne

3. Kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym 

Najwyższy poziom promieniowania laserowego niepowodujący obrażeń oczu 
i skóry jest określany w rozporządzeniu jako maksymalna dopuszczalna ekspozycja 
— MDE, natomiast w nowej dyrektywie — graniczne wartości ekspozycji. Ustalone 
wartości graniczne odnoszą się do przypadkowych, krótkotrwałych ekspozycji czło-
wieka na to promieniowanie, a nie do zamierzonych ekspozycji dla celów medycz-
nych, rehabilitacyjnych, czy optycznej tomografii komputerowej (OCT). Ekspozycja
na promieniowanie laserowe, którego parametry przekraczają ustalone wartości 
MDE (lub odpowiednio wartości graniczne ekspozycji), wskazuje na duże ryzyko 
zawodowe, co jest równoznaczne ze szkodliwym skutkiem dla zdrowia człowieka. 
Działanie promieniowania laserowego na tkankę ma różny charakter w zależno-
ści od gęstości mocy promieniowania i od czasu ekspozycji. Wartości graniczne 
ekspozycji i MDE na promieniowanie laserowe zależą od wielu czynników, które 
zestawiono w tabeli 3 odpowiednio dla rozporządzenia [1] i dyrektywy [2].

Tabela 3

Rozporządzenie [1] Dyrektywa [2]

– długości fali promieniowania laserowego
– czasu trwania impulsu laserowego lub
   czasu trwania ekspozycji
– rodzaju tkanki narażonej na obrażenie
– charakteru ekspozycji (bezpośrednie 
   patrzenie w wiązkę promieniowania lub
   patrzenie na promieniowanie rozproszone)
– rozmiaru obrazu na siatkówce oka, 
   w przypadku promieniowania w zakresie
   400-1400 nm

– długości fali promieniowania laserowego
– czasu trwania impulsu laserowego lub
   czasu trwania ekspozycji
– rodzaju tkanki narażonej na obrażenie
– charakteru ekspozycji 
– rozmiaru obrazu na siatkówce oka

Jak łatwo zauważyć, w obu dokumentach przyjęto prawie identyczne czynniki. 
W związku z powyższym wartości graniczne ekspozycji i MDE są bardzo zróżni-
cowane i zestawione są w kilku tabelach. Szczegółowe kryteria oceny zagrożenia 
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promieniowaniem laserowym oraz odpowiednie wartości MDE znajdują się w po-
wszechnie dostępnym rozporządzeniu [1].  

4. Symulacja promieniowania odbitego i rozproszonego  
od powierzchni obrabianej

Promieniowanie laserowe charakteryzuje się cechami, spośród których naj-
ważniejszymi są:

— spójność czasowa i przestrzenna,
— małe rozmiary (poprzeczne) wiązki,
— mała (zazwyczaj) rozbieżność wiązki,
— duża gęstość mocy promieniowania.

Ze względu na wyżej wymienione cechy podstawowymi prawami opisujący-
mi odbicie promieniowania od idealnej nieprzeźroczystej powierzchni są prawo 
Snella i prawo Lamberta. Zgodnie z nimi natężenie promieniowania odbitego od 
powierzchni (ID) można obliczyć z następującej zależności:

 ID = I · kd · cosα/dl
2  (1)

gdzie: I — natężenie promieniowania padającego [W/sr];
  kd — współczynnik rozproszenia dyfuzyjnego;
  dl — odległość źródła promieniowania od powierzchni [m];
  α — kąt padania.

Ponieważ w rzeczywistości nigdy nie mamy do czynienia z powierzchniami 
idealnie odbijającymi, zależności opisujące odbicie promieniowania są bardziej 
skomplikowane. Dodatkowo na rozkład odbitego promieniowania duży wpływ 
ma długość fali padającego promieniowania (a dokładnie stosunek długości fali 
do wysokości nierówności powierzchni).

W opracowanym programie założono Gaussowski rozkład nierówności po-
wierzchni, który można opisać następującą zależnością [9]:
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gdzie: f ’x i f ’y — to nachylenie nierówności powierzchni w kierunku „x” i „y”;
  σs — odchylenie standardowe nachylenia nierówności powierzchni.
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Jeśli założy się, że α0 to kąt padania, θ to dowolny kąt zawarty między normalną 
a powierzchnią odbijającą (może być różny od kąta odbicia) zaś φ to kąt elewacji 
odbitego promieniowania, powyższą zależność (2) można przekształcić, zgodnie 
z [9]:
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Po założeniu strat fresnelowskich oraz wyżej opisanej notacji kątów (3), za-
leżność (1) na dyfuzyjną składową odbitego promieniowania można przedstawić 
następująco:
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gdzie: R — współczynnik odbicia promieniowania wchodzącego do materiału;
  R' — współczynnik odbicia promieniowania wychodzącego do materiału;
  DD — współczynnik tłumienia dla promieniowania rozproszonego; 
  E0 — natężenie napromienienia na powierzchni odbijającej, w [W/m2].

Oprócz składowej dyfuzyjnej, w rozkładzie promieniowania odbitego należy 
uwzględnić odbicie kierunkowe, które przy uwzględnieniu równania (2) i (3) 
przyjmuje postać:
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gdzie: 
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 — współczynnik odbicia kierunkowego

gdzie: σH — odchylenie standardowe wysokości nierówności;
  λ — długość fali padającego promieniowania, w [nm].

W celu dokładniejszego wyliczenia składowej kierunkowej, w obliczeniach 
można skorzystać z założeń modelu Phonga [8], polegających na podniesieniu 
składowej kosinusowej do odpowiedniej potęgi. Wartość wykładnika potęgi uza-
leżniona jest od rodzaju materiału, od którego odbite zostało promieniowanie.

Całkowity rozkład odbitego promieniowania będzie złożeniem zależności (4) 
i (5):
 Iodb = ID + IS . (6)
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Jak wcześniej wskazano, najważniejszym parametrem wyznaczanym przez program, 
poza rozkładem odbitego promieniowania, jest kąt osłony. Na jego podstawie można 
wyznaczyć promień osłony chroniącej oko przed promieniowaniem laserowym (Ro)

  Ro = dh · cosβ, (7)

gdzie: dh — odległość osłony od powierzchni odbijającej, w [m];
  β — kąt osłony

Na rysunku 2 przedstawiono schemat urządzenia laserowego bez osłony  
i z osłoną przed promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym.

Rys. 2. a) schemat urządzenia laserowego bez osłony i z osłoną ochronną; b) symulacja promieniowania 
laserowego odbitego od powierzchni; c) rozkład promieniowania odbitego w sposób kierunkowo-

-rozproszony od chropowatej powierzchni
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5. Program do analizy zagrożeń promieniowaniem laserowym 
„Laser Shield Solver”

5.1. Charakterystyka programu

Celem programu „Laser Shield Solver” jest wyliczenie rozkładu natężenia pro-
mieniowania laserowego odbitego od różnego rodzaju powierzchni oraz kąta osłony, 
który zapewni ochronę oka przed odbitym promieniowaniem laserowym. Główny 
wyliczany parametr — kąt osłony określa, w jakim zakresie kątów (liczonych od pro-
stej normalnej do powierzchni przechodzącej przez punkt odbicia) promieniowanie 
rozproszone podczas odbicia jest szkodliwe dla wzroku — stanowi o dużym ryzyku 
zawodowym. Jako kryterium oceny przyjęto wartości graniczne parametrów promie-
niowania laserowego zawarte w Dyrektywie ds. promieniowania optycznego [2].

Gdy zmieni się parametry promieniowania laserowego oraz rodzaj powierzchni, 
na którą pada to promieniowanie, można określić minimalny kąt osłony, jaki po-
winno posiadać urządzenie laserowe, tak aby było bezpieczne dla oczu pracownika. 
Na rysunku 3 przedstawiono kąt osłony zaznaczony na biegunowym wykresie 
natężenia promieniowania w funkcji kąta odbicia, przy wybranym kącie elewacji. 
Sposób określania kąta elewacji przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 3. Wyznaczony kąt osłony na wykresie natężenia promieniowania w funkcji kąta odbicia
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Założenia przyjęte w symulacji programu

W modelu matematycznym symulacji komputerowej przyjęto następujące 
założenia:

— Gaussowski rozkład nierówności na symulowanej powierzchni, na którą 
pada promieniowanie,

— brak występowania zjawisk nieliniowych, jak np. absorpcja, rozproszenie 
wsteczne czy jonizacja ośrodka,

— moc promieniowania lasera o pracy ciągłej (CW) — stała w czasie,
— impulsy laserowe (laser impulsowy np. Nd:YAG) przybliżone falą prosto-

kątną,
— kąt rozbieżności wiązki nie większy niż 1°,
— ognisko promieniowania laserowego znajduje się na symulowanej po-

wierzchni, na którą pada promieniowanie,
— rozkład promieniowania — Top Hat,
— zastosowana metoda — Ray Tracing (BRDF z uwzględnieniem strat Fre-

snelowskich),
— czas trwania impulsu promieniowania jest równoznaczny z czasem trwania 

ekspozycji,
— kryteria oceny zagrożenia i wartości graniczne promieniowania laserowego 

przyjęto zgodnie z Dyrektywą [2].

5.2.  Analiza zagrożeń dla przykładowych zastosowań promieniowania 
laserowego

Analizę zagrożeń dla przykładowych zastosowań promieniowania laserowe-
go wykonano z zastosowaniem opracowanego programu „Laser Shield Solver”. 
Obliczenia symulacyjne wykonano dla czterech przypadków, gdzie wprowadzono 
dane pomiarowe dla trzech rodzajów laserów (gazowego He-Ne, półprzewodniko-
wego HPDL oraz na ciele stałym — neodymowego Nd:YAG) i czterech rodzajów 
powierzchni odbijających (papier zwykły, papier fotograficzny, srebro dogładzane
i srebro gładzone).

Rys. 4. Określenie kąta elewacji (θi i θr — odpowiednio kąty elewacji padania i odbicia)
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Przykład analizy zagrożeń promieniowaniem odbitym od papieru zwykłego 
dla promieniowania lasera gazowego He-Ne 

Możliwość wystąpienia takiego przykładu zastosowania i występujących ewentu-
alnych zagrożeń: prace justerskie w układach laserowych. W tabeli 4 przedstawiono 
dane wejściowe oraz wyniki obliczeń programu, natomiast na rysunku 5 — wykresy 
rozkładu promieniowania odbitego dla tego rodzaju zastosowania lasera He-Ne.

Tabela 4

Dane wejściowe oraz wyniki oceny zagrożenia promieniowaniem odbitym od papieru zwykłego 
dla promieniowania lasera gazowego He-Ne

Dane wejściowe:

Rodzaj powierzchni, na którą pada promieniowanie: PAPIER ZWYKŁY
Parametry powierzchni:

Współczynnik załamania: n = 1,55
Chropowatość: 100 nm
Średnie nachylenie: 1,43°
Typ lasera: He-Ne

Długość fali promieniowania: 632,8 nm
Moc lasera: 23 mW
Czas ekspozycji: powyżej 100 s
Średnica wiązki: 1 mm
Kąt padania wiązki: 20°
Wyniki:
 Irmax 101 W/sr
θ(Irmax) 20°
Ermax 697 W/m2

θ(Ermax) 20°
Kąt osłony — β 59°

Objaśnienia symboli:
Irmax — maksymalna wartość natężenia promieniowania odbitego od powierzchni
θ(Irmax) — kąt odbicia odpowiadający maksymalnej wartości natężenia promieniowania 

odbitego od powierzchni
Ermax — maksymalna wartość natężenia napromienienia na powierzchni apertury oka
θ(Ermax) — kąt odbicia odpowiadający maksymalnej wartości natężenia napromienienia 

na powierzchni apertury oka



235Symulacja zagrożeń promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym ...

Podczas pracy lasera He-Ne o mocy 23 mW w czasie powyżej 100 s i średnicy 
wiązki 1 mm, przy kącie padania wiązki na powierzchnię papieru zwykłego wyno-
szącym 20° wyznaczony kąt osłony wynosi 59°. Na jego podstawie można wyzna-
czyć promień osłony, zgodnie z zależnością (7), uwzględniając odległość osłony od 
powierzchni odbijającej. Oznacza to, że przy zastosowaniu tak wyznaczonej osłony 
oko ludzkie jest zabezpieczone przed szkodliwym promieniowaniem laserowym.

Przykład analizy zagrożeń promieniowaniem odbitym od papieru 
fotograficznego dla promieniowania lasera gazowego He-Ne

Możliwość wystąpienia takiego przykładu zastosowania i występujących ewen-
tualnych zagrożeń: zakłady fotograficzne, układy wykrywające papier w drukar-
kach laserowych. W tabeli 5 przedstawiono dane wejściowe oraz wyniki obliczeń 

Rys. 5. Wykresy rozkładu promieniowania odbitego od zwykłego papieru
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programu, natomiast na rysunku 6 — wykresy rozkładu promieniowania odbitego 
dla tego rodzaju zastosowania lasera He-Ne.

Tabela 5

Dane wejściowe oraz wyniki oceny zagrożenia promieniowaniem odbitym od papieru 
fotograficznego dla promieniowania lasera gazowego He-Ne

Dane wejściowe:

Rodzaj powierzchni, na którą pada promieniowanie: PAPIER FOTOGRAFICZNY 
(połysk)

Parametry powierzchni:
Współczynnik załamania: N = 1,55
Chropowatość: 50 nm
Średnie nachylenie: 1,95 °

Typ lasera: He-Ne
Długość fali promieniowania: 632,8 nm
Moc lasera: 23 mW
Czas ekspozycji: powyżej 100 s
Średnica wiązki 1 mm
Kąt padania wiązki: 20°

Wyniki:
Irmax 280 W/sr
θ(Irmax) 20°
Ermax 1650 W/m2

θ(Ermax) 20°
Kąt osłony — β 55°

Podczas pracy lasera He-Ne o mocy 23 mW w czasie powyżej 100 s i średnicy 
wiązki 1 mm, przy kącie padania wiązki na powierzchnię papieru fotograficznego
wynoszącym 20° wyznaczony kąt osłony wynosi 55°. Na jego podstawie można 
wyznaczyć promień osłony, zgodnie z zależnością (7), uwzględniając odległość 
osłony od powierzchni odbijającej. Oznacza to, że przy zastosowaniu tak wyzna-
czonej osłony oko ludzkie jest zabezpieczone przed szkodliwym promieniowaniem 
laserowym.
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Przykład analizy zagrożeń promieniowaniem odbitym od srebra 
dogładzanego dla promieniowania lasera neodymowego 

Możliwość wystąpienia takiego przykładu zastosowania i występujących ewen-
tualnych zagrożeń: prace jubilerskie, grawerskie, spawanie, cięcie. W tabeli 6 przed-
stawiono dane wejściowe oraz wyniki obliczeń programu, natomiast na rysunku 7 
— wykresy rozkładu promieniowania odbitego dla tego rodzaju zastosowania lasera 
neodymowego.

Rys. 6. Wykresy rozkładu promieniowania odbitego od papieru fotograficznego
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Tabela 6

Dane wejściowe oraz wyniki oceny zagrożenia promieniowaniem odbitym od srebra dogładzanego 
dla promieniowania lasera Nd:YAG

Dane wejściowe:

Rodzaj powierzchni, na którą pada promieniowanie: SREBRO (dogładzane)

Parametry powierzchni:
Współczynnik odbicia: R = 0,95
Chropowatość: 80 nm
Średnie nachylenie: 1,95°

Typ lasera: Nd:YAG
Długość fali promieniowania: 1060 nm
Energia impulsu lasera: 200 mJ
Czas ekspozycji: 100 ns
Średnica wiązki: 1 mm
Kąt padania wiązki: 30°

Wyniki:
Irmax 106 GW/sr (w impulsie)
θ(Irmax) 30°
Hrmax 31,9 kJ/m2

θ(Hrmax) 30°

Kąt osłony — β 43°

Podczas pracy lasera Nd:YAG o energii impulsu 200 mJ w czasie trwania 
impulsu powyżej 100 ns i średnicy wiązki 1 mm, przy kącie padania wiązki na po-
wierzchnię dogładzanego srebra wynoszącym 30° wyznaczony kąt osłony wynosi 
43°. Na jego podstawie można wyznaczyć promień osłony, zgodnie z zależnością 
(7), uwzględniając odległość osłony od powierzchni odbijającej. Oznacza to, że 
przy zastosowaniu tak wyznaczonej osłony oko ludzkie jest zabezpieczone przed 
szkodliwym promieniowaniem laserowym.
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Przykład analizy zagrożeń promieniowaniem odbitym od srebra gładzonego 
dla promieniowania lasera półprzewodnikowego HPLD 

Możliwość wystąpienia takiego przykładu zastosowania i występujących ewen-
tualnych zagrożeń: prace jubilerskie, grawerskie, spawanie, cięcie. W tabeli 7 przed-
stawiono dane wejściowe oraz wyniki obliczeń programu, natomiast na rysunku 8 
— wykresy rozkładu promieniowania odbitego dla tego rodzaju zastosowania lasera 
półprzewodnikowego.

Rys. 7. Wykresy rozkładu promieniowania odbitego od dogładzanej płytki wykonanej ze srebra
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Tabela 7

Dane wejściowe oraz wyniki oceny zagrożenia promieniowaniem odbitym od srebra gładzonego 
dla promieniowania lasera HPLD

Dane wejściowe:
Rodzaj powierzchni, na którą pada promieniowanie: SREBRO (gładzone)
Parametry powierzchni:

Współczynnik odbicia: R = 0,95
Chropowatość: 120 nm
Średnie nachylenie: 3,95°

Typ lasera: HPDL (diodowy)
Długość fali promieniowania: 940 nm 
Moc lasera: 2,5 kW
Czas ekspozycji: powyżej 100 s (CW)
Średnica wiązki: 2 mm
Kąt padania wiązki: 30°

Wyniki:
Irmax 12,8 MW/sr 
θ(Irmax) 30°
Ermax 38,8 MW/m2

θ(Ermax) 30°
Kąt osłony — β 81°

Podczas pracy lasera HPDL o mocy 2,5 kW w czasie powyżej 100 s i średnicy 
wiązki 2 mm, przy kącie padania wiązki na powierzchnię srebra gładzonego wyno-
szącym 30° wyznaczony kąt osłony wynosi 81°. Na jego podstawie można wyzna-
czyć promień osłony, zgodnie z zależnością (7), uwzględniając odległość osłony od 
powierzchni odbijającej. Oznacza to, że przy zastosowaniu tak wyznaczonej osłony 
oko ludzkie jest zabezpieczone przed szkodliwym promieniowaniem laserowym.



241Symulacja zagrożeń promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym ...

6. Podsumowanie

Wraz z rozwojem laserów rozwijał się zakres ich praktycznego zastosowania. 
Początkowo lasery zamierzano wykorzystywać tylko w celach wojskowych, lecz 
w miarę wzrostu zapotrzebowania na nowe technologie lasery znajdują zastosowania 
w każdej gałęzi przemysłu, jak również w medycynie (do destrukcji lub usuwania 
tkanek, czy też do biostymulacji komórek), wojsku, ochronie środowiska (pomiar 
poziomu skażenia atmosfery), metrologii, kosmetyce, światłowodach (łącza teleko-
munikacyjne), cyfrowym zapisie danych i dźwięku czy w widowiskach artystycz-
nych. Największe wykorzystanie laserów występuje w przemyśle. Stosowane są one 
w takich procesach technologicznych, jak: cięcie, spawanie, znakowanie, drążenie 
otworów oraz obróbka powierzchniowa (utwardzanie powierzchni — hartowanie, 

Rys. 8. Wykresy rozkładu promieniowania odbitego od gładzonej płytki wykonanej ze srebra
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stapianie warstwy powierzchniowej w składniki stopowe, nakładanie warstwy 
przypowierzchniowej — natapianie, platerowanie).

Przemysłowe zastosowanie laserów przy różnych procesach technologicznych 
w skali Europy przedstawiono na rysunku 9. Przedstawione dane wskazują, że 
najczęściej stosuje się lasery w procesach cięcia (41%) i spawania (21%). Istotnym 
faktem, który należałoby nadmienić, jest to, że również przy tych dwóch procesach 
technologicznych występuje największe zagrożenie promieniowaniem laserowym 
oraz dodatkowo nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym podczas 
interakcji promieniowania laserowego z powierzchnią obrabianą. Ryzyko poważne-
go uszkodzenia oczu jest w tym przypadku duże, co wynika ze stosowanych w tych 
procesach długości fal promieniowania laserowego z zakresu podczerwieni, która nie 
jest widziana przez oko ludzkie a tym samym użytkownik „nie widzi” zagrożenia. 

Rys. 9. Przemysłowe zastosowanie laserów przy różnych procesach technologicznych w skali  
Europy[11]

Dlatego tak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń 
laserowych, w tym między innymi stosowanie odpowiednich osłon. 

Wykonując symulację programem „Laser Shield Solver”, otrzymujemy wyniki 
charakteryzujące promieniowanie odbite od obrabianej powierzchni oraz niezbędny 
dla ochrony oczu pracownika kąt osłony. Wyniki te mogą być wykorzystane zarówno 
do analizy zagrożeń, jak i do projektowania odpowiednich osłon, które będą chronić 
oczy osób obsługujących laser. Po odpowiednim wprowadzeniu danych wejściowych 
program może symulować rozkład promieniowania laserowego odbitego od dowolnej 
powierzchni (z wyjątkiem odbiciowych siatek dyfrakcyjnych) wygenerowanego przez 
dowolny laser, co jest wystarczające dla potrzeb niniejszego zadania. 

Na obecnym etapie badań autorzy dokonują eksperymentalnej weryfikacji
wyników uzyskanych przy pomocy programu „Laser Shield Solver”.
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Simulation of hazard related to scattered and reflected laser radiation  
and selected aspects of laser shields designing

Abstract. This paper presents some aspects of biological effects and safety related to laser radiation.
Laser safety aspects of hazard evaluation related to laser radiation, with special attention paid to 
classes of laser and criterion of hazard evaluation, are shown. The usage for simulation of hazard of
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computer program “Laser Shield Solver”, which was developed for calculation of laser shield angle 
against reflected and scattered laser radiation is presented in details for a few examples of different
lasers and treated surfaces. The simulation results obtained may be very useful in designing the shields
of commercial laser systems. 
Keywords: lasers, laser radiation, laser shields designing
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