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БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ПРИ ОБРАДИ 
ЛАСЕРОМ



Заштита на раду подразумева обезбеђивање таквих услова рада на којима се, у 
највећој могућој мери, смањују повреде на раду и професионална обољења.

Ефикасност заштите на раду зависи од степена ангажованости свих 
фактора у предузећу.
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Увод



Oбрада ласером, нови прогресивни 
поступак обраде, спада у групу 
неконвенционалних метода обраде.

Делатност која садржи обраду ласером 
подразумева предузимање активности 
везане за безбедност и здравље на раду.

Заштита на раду при обради ласером
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У обрадној глави се врши фокусирање снопа ласерских зрака на радни пречник од 
0.2 мм при чему се добија густина снаге од преко 108 W/cm2. 

Систем за напајање енергијом се састоји од: система за напајање ласерске 
машине електричном енергијом, система за напајање ласера смешом гасова

(О2, Аr, Н2 или ваздух).
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1. Излазни ласерски сноп, 2. Оптичка пумпа, 
3. Извор зрачења (у овом случају рубин), 

4. Високо рефлективно огледало, 
5. Резонатор, 6. Пропусно огледало

Начин рада ласера



У металопрерађивачкој индустрији ласери су нашли примену за обраду метала, 
мерење и контролу квалитета. У обради метала ласери се користе за: бушење, 

сечење, обележавање, контурну обраду, заваривање и термичку обраду.
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Примена ласера



Ласерске машине се састоје од: ласера, оптичког система за пренос снопа ласерских 
зрака, обрадне главе, координатног радног стола, система за напајање енергијом и 

управљачке јединице.

Сноп ласерских зрака представља алат у обрадном систему
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Примена ласера



Ласер λ Зрачење Снага Примена

Excimer 193248nm ултраљубичасто 5⋅1063⋅107W
Спектроскопија

Фотохемија
Обрада материјала

HeNe 632nm видљиво (црвено) <1W Мерна техника

Rubin 693nm видљиво (црвено)

1⋅104 
4⋅104W Бушење

100  200W

NdYAG 1,06μm инфрацрвено
106 W Сечење, бушење,

фино заваривање500 W

CO2 10,6μm инфрацрвено

<5⋅103W Сечење, бушење, 
обележавање, 
заваривање,   

термичка обрада
2  2,2⋅104W
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Примена ласера



Ласер и оптички систем за пренос снопа ласерских зрака се хладе најчешће 
водом. Управљачка јединица ласера је комплексан hardware и software систем.
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Задатак управљачке јединице: процесира блокове програмских информација, 
контролише вишеосна померања, параметре ласера, параметре обраде и сензоре.

Примена ласера



Ласерске машине за обраду метала морају 
имати налепницу, односно ознаке које 
упозоравају на опасност од зрачења.

Захваљујући великој снази коју има, сноп 
ласерских зрака може запалити највећи број 
конвенционално запаљивих материјала.
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Опасности у раду са ласерима



При раду са ласером у току сечења, бушења и заваривања долази до испаравања
материјала и стварања продуката реакције односно до загађења атмосфере.

Ласерско зрачење не филтрирају заштитне 
наочари намењене инфрацрвеном зрачењу. 
Могућа је и рефлексија ласерског зрачења 
од предмета који се обрађује.
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Опасности у раду са ласерима



Спектрална 
област

Очи Кожа

Ултраљубичаста
(од 180 до 280 nm)

Фотокератитис
Еритем опекотине

Убрзано старење кожеУлтраљубичаста
(од 280 до 315 nm)

Ултраљубичаста
(од 315 до 400 nm)

Фотохемијски катаракт

Пигментно затамњење
Фотоосетљиве реакције

Опекотине коже

Видљива
(од 400 до 780 nm)

Фотохемијско и термичко оштећење 
мрежњаче

Инфрацрвена
(од 780 до 1400 

nm)
Катаракт, опекотине мрежњаче

Инфрацрвена
(од 1,4 до 3,0 μm)

Водени плик, катаракт, опекотине

Инфрацрвена
(од 3,0 μm до 1 

mm)
Опекотине рожњаче
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Опасности у раду са ласерима



Заштита од ласерског зрачења обухвата: техничке мере заштите, употребу 
личних заштитних средстава, административне, организацијске и медицинске 

мере заштите, у оквиру безбедности и здравља на раду. 
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Мере безбедности и здравља на раду при обради ласером



Површина просторије не сме бити мања од 20 м2. По једном лицу треба 
бити 45 м2 површине пода и 1520 м3 запремине;

Kомандна места треба да буду
удаљена најмање 1м, ако су 
ласери постављени у једном 
реду, односно, 1,2м ако су 
постављени у два реда;

Ласерска машина мора бити удаљена најмање 0,8м од зида; коефицијент 
рефлексије зида може бити највише 0,4. 13

Организација просторије за рад ласером



У лична заштитна 
средства од ласера 
спадају: заштитне 
наочаре, штитник за очи и 
тамна заштитна одећа и 
обућа.

Свака ласерска машина 
мора имати звучно или 
визуелно упозорење 
када је ласер укључен.
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Лична заштитна средства од ласера



Лица која раде са ласерима морају бити под лекарском контролом

Ова контрола 
обухвата:
 претходни 

преглед,
 периодични 

преглед,
 ванредни преглед. 
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Медицинске мере заштите



Законским мерама, односно стандардима, прописима и упуствима треба бити 
регулисан рад са ласерским машинама, дозвољен ниво зрачења, обележавање 
ласера, класификација ласера и потребна заштитна средства. 

Административне мере: надзор закључавањем, обука особља о мерама 
безбедности, знаци упозорења, процедуре употребе и контроле безбедносне 
зоне, упутство за рад и правилник о заштити на раду.

16

Законска регулатива безбедности и заштите при раду ласером
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При обради ласером предузимају 
се одговарајуће мере техничке, 
личне, административне, 
организацијске, војне и медицинске 
заштите.

На опасност од ласерског зрачења треба указасти
помоћу одређених ознака, натписа и упутстава.

У нашем друштву у великом броју 
предузећа тај систем мера 
безбедности и здравља на раду још 
увек није заживео. 

Закључак 


