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מאפייני קרינת הלייזר

אורך גל יחיד או תחום תדירויות צר מאדאורך גל יחיד או תחום תדירויות צר מאד

אלומה חד כיוונית

באופן זמני ומרחבי, אלומה קוהרנטית

תכונות קיטוב מוגדרות



:התוצאה
האלומה ניתנת לשיגור למרחקים גדולים תוך פיזור       

קטן יחסית 

האלומה ניתנת למיקוד לנקודת מוקד הקטנה
בהרבה מן האפשרי באלומת אור ממקורות רגיליםבהרבה מן האפשרי באלומת אור ממקורות רגילים

 ריכוזי אנרגיה גבוהים ביותר בנקודת המוקד של
!אלומת הלייזר



מבנה העין

קרנית

עדשה

רשתית

עדשה



השפעת הקרינה על העין

:הסכנות לעין הנובעות מצפייה ישירה ובלתי ישירה

נזק לקרנית ולעדשה עקב חדירה של אור אולטרא סגול
או  לעדשה/או אינפרא אדום לקרנית  ו

מיקוד האלומה :  קרוב IRנזק לרשתית מאור ניראה או  מיקוד האלומה :  קרוב IRנזק לרשתית מאור ניראה או 
בנקודה קטנה יכול לגרום  לעיוורון מלא או חלקי   

)נקודה עיוורת(

-תגובה כימית הנוצרת ברקמה כתוצאה של הארה

)UV -בעיקר בחשיפה ל(ריאקציה פוטוכימית 

שטף האנרגיה וזמן החשיפה, סף הפגיעה תלוי באורך הגל



חלוקת הלייזרים לקבוצות סיכון
 )IEC-60825(

1/1Mרמת סיכון 

מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת בתנאים רגילים

2M/2רמת סיכון 

רק אם החשיפה , שרמת קרינתו מסכנת את העין בתנאים רגילים, מוצר לייזר ניראה
שניות 0.25-נמשכת יותר מ

3Rרמת סיכון 3Rרמת סיכון 

אך גבול  , מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעין
2או  1פעמים מרמת סיכון  5הפליטה הנגישה לרמת סיכון זו הוא עד 

3Bרמת סיכון 

אך  , מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעין בכל זמן חשיפה שהוא
.בדרך כלל אינה מסוכנת לעור

4רמת סיכון 

מוצר לייזר שפגיעתו בעין ובעור מסוכנת הן באלומה ישירה והן באלומה מוחזרת 
.אלומתו של מוצר כזה עלולה להצית חומרים דליקים. ומפוזרת



 MPE -תקני חשיפה  

Maximum Permissible Exposure

מוגדר עבור חשיפה לקרינת לייזר בתנאים שבהם כמעט כל

מתייחס לאפקטים תרמיים ופוטוכימיים

העובדים יכולים להיות חשופים ללא השפעה על בריאותם

תלוי באורך הגל ובזמן החשיפה

ערכים שונים עבור נזק לעור ולעין

IECIEC--6082560825לקוחות מתקן לקוחות מתקן   MPEMPEהטבלאות לקביעת הטבלאות לקביעת 



IECפ "ע,  MPEחשיפה מירבית מותרת 



קביעת דרגת הסיכון של לייזר

AEL  3מרבי ללייזר בדרגת סיכוןB  



כללי בטיחות כלליים

רק אנשים שעברו הדרכה בבטיחות בעבודה עם לייזרים  �

מורשים לעבוד במערכות לייזר  , וקבלו אישור על ההדרכה

.  מסוכן

,  הדרכה בבטיחות לייזר תינתן לכל סטודנט ועובד חדש�

הדרכות רענון תינתנה . המתחיל לעבוד עם לייזר מסוכן

.  פעם בשנה

ומעלה יהיה מסומן בתווית אזהרה  2כל לייזר בדרגת סיכון �

.תקנית בהתאם לסיכון שמציגה מערכת הלייזר

יש לכבות את  , בכל מקרה של תקלה או אי תקינות�

.המערכת מיד ולא להפעילה עד שתוקנה התקלה



כללי בטיחות כלליים

לעולם אין להסתכל ישירות לתוך אלומת הקרינה או לתוך  �

ללא קשר לרמת הסיכון של הלייזר, מסלול האלומה

שיש בה אפשרות של חשיפה , בכל עבודה עם לייזר מסוכן�

בשגרה , לעוצמת קרינה גבוהה מהרמה המירבית המותרת

המתאימים  , יש להרכיב משקפי מגן, או במקרה של תקלה

.לאורך הגל של קרינת הלייזר ולעוצמתה

 4141י "משקפי המגן יהיו בעלי תו תקן על פי ת�

.  הכוונות יש לבצע בעוצמות מופחתות עד כמה שאפשר�

בכל מקום שאפשר עדיף להשתמש במצלמות וצגים לצורך  

ההכוונות ולא בהסתכלות ישירה על האלומה או על החזר 

.  שלה



אמצעי הגנה ובקרה הנדסיים נדרשים 

דרישות מהיצרן–IEC–במערכות לייזר 

המגן יהיה מצויד באינטרלוק אם נדרש להסירו לצורך  –קופסת מגן �
.או מחוזק באופן הדורש כלי להסירו, תחזוקה או טיפול

סגירת מסלול האלומה באופן שלא יאפשר הכנסת אברים או חפצים  �
.מחזירים למהלך האלומה.מחזירים למהלך האלומה

שלא יאפשר הפעלת הלייזר במצב בו המגעים  , אינטרלוק מרחוק�
.פתוחים וקיימת סכנת חשיפה לרמה מסוכנת של קרינה

.למניעת הפעלה לא רצויה, הפעלה באמצעות מפתח או קוד�

fail-safeהאינטרלוקים יהיו מטיפוס �

הגנות מפני התחשמלות וסכנות אחרות הכרוכות בהפעלת מערכת �
.  הלייזר



–אמצעי הגנה ובקרה במעבדות לייזר 

דרישות מהמשתמש

שילוט המעבדה מבחוץ בשלטי אזהרה על פי סוג הלייזר ודרגת �
השילוט כולל מנורת אזהרה הנדלקת בשעה שהלייזר מופעל. הסיכון

למורשים בלבד–בקרת כניסה �

או  , אינטרלוק על דלת החדר למניעת כניסה כשהלייזר מופעל� או  , אינטרלוק על דלת החדר למניעת כניסה כשהלייזר מופעל�

.עם שילוט אזהרה מתאים, וילון סביב הלייזר/ מחיצה       

משקפי המגן במעבדה יתאימו לכל הלייזרים  , במידת האפשר�
יש להגדיר סוג אחד של  , בכל מקום שניתן–כלומר , המצויים בה

משקפי מגן המתאים לכל אורכי הגל וההספקים של הלייזרים  
.  באותה מעבדה



אמצעי בקרה מנהלתיים

שיטות עבודה ואמצעי מיגון  - נהלי עבודה  −

נהלי תחזוקה של מערכות הבטיחות−

הדרכות והסמכות עובדים−

ביקורות בטיחות במעבדות− ביקורות בטיחות במעבדות−

בדיקות רפואיות לעובדי לייזרים בכל מקרה של חשיפה או −
.חשש לחשיפה לקרינה מסוכנת של הלייזר

מינוי ממונה בטיחות לייזר−



ציוד מגן אישי  
בחירת משקפי מגן ללייזר

להגן על העין מפני קרינת לייזר ברמה שמעל לחשיפה המירבית: מטרתם
תוך שמירה על ראיה סבירה לאדם המרכיב אותם, המותרת

בעלי מקדם בליעה גבוה באורך הגל של הלייזר - ללייזר מסוים  יחודיים
כדי  לאפשר מידת ראיה סבירה, ונמוך בשאר תחומי הספקטרום

מומלץ�לבחור�במשקפי�מגן�בעלי�הצפיפות�האופטית�הנמוכה�ביותר
!שים�לב�לתו�תקן.�המספקים�הגנה�נאותה�לעין

OD = log (I0/I)

OD (req) > log (I0/MPE)

I0 I

OD  :מידת בליעת האור( צפיפות אופטית(

I0  :   אור נכנס ;I   :אור יוצא.

MPE  :רמת חשיפה מירבית מותרת



ציוד מגן אישי  
סימונים - משקפי מגן ללייזר 

: טיפוסי לייזר

D –רציף

I– שניה 0.25 - אורך פולס בין מיקרושניה ל–פולסי

R– מננו שנייה עד מיקרושנייה–פולס ענק

המאמץ�את�התקנים��,��4141י�"ת– תן�התקן�המקובל�בארץ�
EN207-208האירופיים�

R– מננו שנייה עד מיקרושנייה–פולס ענק

M–Mode coupled laser– פחות  –פולסים קצרים ביותר

.מננושניה לפולס        

L–  מספר המתאר את העוצמה הנדרשת למשקפיים בהתאם לרמת

באורך הגל של הלייזר ובהתאם לטיפוס הלייזר, הבליעה הנדרשת       



התאמת משקפי המגן 
EN207על פי תקן 



גהות תעסוקתית ובטיחות  (תקנות הבטיחות בעבודה 

2005, )העוסקים בקרינת  לייזר

:הגדרות

אזור שבו מופקת קרינת לייזר והחשיפה הצפויה בו –אזור סיכוני לייזר�

בתקלה או בתאונה עלולה לעבור את הרמה המירבית , בפעילות שגרתית

המותרת

IEC-60825התקנה מאמצת את חלוקת הלייזרים לדרגות סיכון על פי � IEC-60825התקנה מאמצת את חלוקת הלייזרים לדרגות סיכון על פי �

הפולט קרינת ,  3Rמוצר לייזר המסווג ברמת סיכון : מוצר לייזר מסוכן�

4או  3bאו מוצר לייזר המסווג ברמת סיכון , לייזר שאינה בתחום הניראה

אדם העובד במקום עבודה והעשוי להימצא באזור –עובד בסיכוני לייזר�

.סיכוני לייזר באופן סדיר לצורך עבודתו



גהות תעסוקתית ובטיחות  (תקנות הבטיחות בעבודה 

2005, )העוסקים בקרינת  לייזר

::דרישות התקנהדרישות התקנה

חובת הגבלת החשיפה התעסוקתית מתחת לחשיפה המירבית �

המותרת

לאחר בדיקה על ידי , חובת קבלת היתר לשימוש במוצר לייזר מסוכן�

מעבדה מאושרתמעבדה מאושרת

חובת מינוי ממונה על בטיחות לייזר�

הכנת תוכנית בטיחות לייזר והגשתה למפקח עבודה אזורי�

שימוש בציוד מגן אישי מתאים�

ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות שנתיות �

באמצעות מעבדה מאושרת



חובותיו של עובד בסיכוני לייזרחובותיו של עובד בסיכוני לייזר

למלא בקפידה אחר הוראות הבטיחות שנקבעו�

לא לבצע כל שינוי מהותי במוצר לייזר מסוכן או בהתקני הבטיחות שלו  �

ללא אישור מעבדה מאושרת

גהות תעסוקתית ובטיחות  (תקנות הבטיחות בעבודה 

2005, )העוסקים בקרינת  לייזר

או שינוי  , להודיע למעביד או לממונה על בטיחות לייזר על כל תקלה�

מהותי שחל במבנה מוצר לייזר מסוכן או בהתקני הבטיחות שלו ועל כל  

סיכון במקום העבודה שנתגלה לו במהלך עבודתו

להתייצב להדרכה במקום ובמועד שיורה לו המעביד או הממונה על  �

בטיחות לייזר



ניסוי חדש/ אופן הכנסת לייזר 
יחד עם  , קבל מהיצרן את כל נתוני הלייזר והעבר לממונה בטיחות לייזר

וודא שברשותך משקפי מגן מתאימים ללייזר ובעלי תו תקן  . הבקשה לרכישה
.מתאים

מהלך  , מיקום הלייזר: תהליך המתוכנן/ בצע הערכת סיכונים לניסוי
.הנקודות בהן יכולה להיפלט קרינה בשגרה או במקרה של תקלה, האלומה

בשגרה או  , קבע את טווחי הסיכון במקרה של פליטת קרינה של הלייזר
.במקרה של תקלה.במקרה של תקלה

את אמצעי , בשיתוף ממונה בטיחות לייזר או מומחים מתאימים, תכנן 
הבטיחות הנדרשים במעבדה למניעת פגיעה בעובדים בחדר ובעובדים  

שבאוניברסיטה יש  , זכור. העלולים לעבור במקום בשגרה ובמקרה של תקלה
.או חסרי ידע בבטיחות לייזר, אורחים רבים בלתי קרואים

שלט את החדר ואת מערכת הלייזר, התקן את ההגנות הנדרשות

הדרך את כל העובדים המעורבים או עלולים להימצא במקום לגבי סיכוני  
.כולל משקפי מגן וציוד מגן נוסף נדרש, הלייזר ונהלי ההתנהגות במקום



מערכת / שיקולים בתכנון מעבדת לייזר 

ניסוי עם לייזר

שכיוון הפליטה לא יהיה לכיוון פתחי החדר ולא  , מערכת הלייזר תורכב כך�

.יהיה בכיוון עיני עובד יושב או עומד

.הכניסה לחדר תהיה מוגבלת למורשים בלבד�

) 'עדשות וכו, מראות(יש לקבע את הרכיבים האופטיים , בשולחן אופטי פתוח� ) 'עדשות וכו, מראות(יש לקבע את הרכיבים האופטיים , בשולחן אופטי פתוח�

אלא לסובבם במישור  , לשולחן האופטי באופן שלא יהיה להטותם בכיוון למעלה

.אופקי בלבד

שימנע אפשרות של הכנסת  , אם ניתן לתכנן ולהתקין הגנה על המסלול האופטי�

,  ראש או ידיים לתוך המסלול האופטי

.  עוצרי אלומה קבועים בקצה מסלול האלומה השימושי/ יש להתקין חסמים �

. עוצרי האלומה יהיו עשויים חומר חסין אש ובולע את קרינת הלייזר



מערכת / שיקולים בתכנון מעבדת לייזר 

ניסוי עם לייזר

. במידת האפשר יש לבצע את ההכוונות בעוצמת לייזר מופחתת ככל שניתן�

ההכוונות יבוצעו תמיד תוך שימוש במשקפי מגן מתאימים וציוד מגן אישי נוסף 

. בהתאם לדרישות

.בצע הכוונות בעזרת מצלמה וצג–במידת האפשר � .בצע הכוונות בעזרת מצלמה וצג–במידת האפשר �

יש לזכור שקרינות מסוימות יכולות לגרום נזקים מצטברים בחשיפה מתמשכת �

)קטרקט( IR, )קטרקט, פיגמנטציה, סרטן עור( UVכגון , חוזרת על עצמה/ 

 3Bאין להשתמש בחפצים מבריקים בקרבת מסלול הפליטה של לייזר בדרגה �

מומלץ שרכיבים . עד כמה שניתן יש להשתמש בחלקים מפזרי אור.  4או 

יהיו מושחרים  4אופטיים ואביזרים המשמשים בעבודה עם לייזרים בדרגה 

.ומחוספסים



:לסיכום
אלומת הלייזר ניתנת לשיגור למרחקים גדולים תוך 

.פיזור  קטן יחסית

האלומה ניתנת למיקוד לנקודת מוקד הקטנה
.בהרבה מן האפשרי באלומת אור ממקורות רגילים

אלומת הלייזר יכולה לגרום פגיעה חמורה גם מאור  אלומת הלייזר יכולה לגרום פגיעה חמורה גם מאור  
.מוחזר ממשטח מפזר 

! עבוד לפי נהלי הבטיחות
!בצע הערכת סיכונים לפני הפעלת המערכת

!אל תעקוף מערכות הגנה

!השתמש במשקפי מגן מתאימים ללייזר עמו אתה עובד


