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ИЗЛОЖЕНОСТ ВЕШТАЧКОМ ОПТИЧКОМ ЗРАЧЕЊУ 
Весна Петровић1  

Резиме: Излагање вештачком оптичком зрачењу представља неминовност. Све већи број људи у свом 

животном окружењу али и на радним местима се сусреће са неком врстом овог зрачења. У раду је дат 

преглед типова оптичког зрачења, њихово дејство на људски организам као и нормативи којима се 

дефинишу максимално дозвољене вредности. Изузетно велики број људи се на својим радних места 

сусреће са вештачким оптичким зрачењем. Многи од њих, међутим, представљају мали ризик од повреда 

или оштећења, али неки могу представљати и изворе опасности. Због тога је у овом раду дат преглед и 

карактеристике вештачког оптичког зрачења и наведена су радна места и радне активности на којима се 

запослени могу срести са овим зрачењем.  

Кључне речи: вештачко оптичко зрачење, ласери, УВ зрачење, ИЦ зрачење 

EXPOSURE TO ARTIFICIAL OPTICAL RADIATION 

Abstract: Exposure to artificial optical radiation is inevitable. An increasing number of people in their living 

environment and in the workplace are also experiencing this type of radiation. The paper gives an overview of 

the types of optical radiation, their effect on the human body as well as the norms that define the maximum 

allowed values. An extremely large number of people encounter artificial optical radiation in their jobs. Many, 

however, present a low risk of injury or damage, but some may also pose a source of danger. Therefore, this 

paper gives an overview and characteristics of artificial optical radiation and lists the jobs and work activities 

that employees may encounter with this radiation. 

Key words: artificial optical radiation, lasers, UV radiation, IR radiation, 

1. УВОД  

Оптичко зрачење обухвата интервал таласних дужина од 100 nm до неколико 

милиметара, и под њим подразумевамо: 

 ултараљубичасто,  

 видљиво и  

 инфрацрвено зрачење [1].  

Преглед овог зрачења, по таласним дужинама које обухватају дат је у табели 1. 

 

Табела 1 Подела оптичких зрачења 

Врста зрачења Таласна дужина 

[nm] 

Ултраљубичасто (УВ) 

УВ-Ц  

УВ-Б 

УВ-А  

100-400 

100-280 

280-315 

315-400 

Видљиво 

љубичаста 

плава 

зелена 

жута 

наранџаста 

црвена 

380-780 

380-436 

436-495 

495-566 

566-589 

589-627 

627-780 

 

                                                 
1 Доктор наука, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, petrovic.v@vtsns.edu.rs 
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Инфрацрвено (ИЦ) 

ИЦ-A  

ИЦ-Б  

ИЦ-Ц  

780-106 

780-1400 

1400-3000 

3000-106 

 

Ултраљубичасто (УВ) зрачење је зрачење најкраћих таласних дужина, тј. највећих 

енергија, у спектру оптичког зрачења. Обухвата интервал таласних дужина од 100 до 

400 nm. Извори овог зрачења се деле на  

- Природне – Сунце, које је неопходно у еволуцији и настанку живог света, због 

своје улоге у разним биохемијским процесима у ћелијама живих бића (нпр. процес 

преласка провитамина Д у витамин Д). Живи свет се еволутивно прилагодио нивоима и 

спектрима соларног UV зрачења у свом животном станишту [1-4].  

- Вештачке – сва тела чија је температура толика да су усијана, емитују УВ 

зрачење. Осим њих, ову уврсту зрачења срећемо код многих извора светлости који раде 

на принципу електричног пражњења кроз разређене гасове. Најпознатији такав извор је 

жива која се као главно пуњење налази у скоро свим флуо цевима.  

Видљиво зрачење обухвата интервал таласних дужина од 380 nm до 760 nm 

припада видљивој области спектра, што значи да од целог спектра електромагнетног 

зрачења људско око само на њега реагује чулом вида.  

Инфрацрвено (топлотно) зрачење је електромагнтно зрачење таласних дужина од 

760 nm до неколимо милиметара. Извори топлотног зрачења су загрeјане површине, 

отворена ложишта, врели гасови, паре и загрејани метали у течном стању [4,7].  

Индустријски погони где се могу срести ови извори су: ливнице, калионице, 

ваљаонице, сушаре, котларнице и др.  

Извори топлотног зрачења у зависности од температуре могу се поделити у четири 

групе: 

 - до 500 0C 

 - од 500 0C до 1200 0C 

 - од1200 0C до 1800 0C 

 - преко 1800 0C. 

Разлике између ове четири групе извора топлотног зрачења су у интензитету 

зрачења и теласној дужини емитованих електромагнетних таласа [4,7]. 

Осим ових зрачења у оптичкој области се налази у ласерско зрачење. За њих је 

карактеристично да дају монохроматско, кохерентно и строго усмерено оптичко 

зрачење у процесу стимулисане емисије. Сама реч ласер је скраћеница од сложенице 

која описује принцип рада (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation –

појачавање светлости стмулисаном емисијом зрачења). За ово зрачење је карактеристи-

чно да има далеко већу снагу по јединици површине од свих других природних и 

вештачких оптичких зрачења. Дејство овог зрачења представља посебну опасност за 

људско око и незаштићене делове коже [8]. У зависности од времена деловања и 

таласне дужине ласерског зрачења разликују се три врсте дејства на ткиво: 

 фотохемијско (10-1.000s; 10 W/cm2) 

 фототермичко (1ms–100s; 1-106 W/cm2) 

 фотојонизујуће (10ps–100ns; 108–1.012W/cm2) [9]. 
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2. ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ОПТИЧКОГ ЗРАЧЕЊА 

Како оптичка зрачења обухватају широк спектар електромагнетног зрачења, које 

карактеришу различите таласне дужине (а тиме и енергије) њихово дејство на људски 

организам није исти у свим деловима спектра. Због тога ће бити наведени здравствени 

ефекти по областима оптичког спектра, а у неким случајевима и деловима тих области. 

Ризик који представља оптичко зрачење зависи од врсте зрачења, његовог интензитета 

и дела тела који је изложен. Симптоми прекомерног излагања су добро дефинисани, а 

подручја тела која су највише изложена су кожа и очи. 

2.1. Дејство УВ зрачења  

Од свих зрачења оптичке области УВ зрачење је зрачење са навећом енергијом (а 

најмањом таласном дужином). Једна од подела УВ зрачења, према CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage) је подела на: 

 - УВ-Ц област (100-280 nm)  

 - УВ-Б област (280-315 nm)  

 - УВ-А област (315-400 nm) [2]. 

Ова подела је неопходна због различитог дејста сваке од области на људски 

организам. 

Зрачење УВ-Ц области је зрачење највеће енергије из спектра УВ зрачења. Њега 

карактерише изузетно штетно дејство за живе организме, јер делује деструктивно на 

молекуле ДНК (дезоксирибонуклеинска киселина), која је саставни део сваке живе 

ћелије и носилац целокупног генетског материјала. Природно УВ-Ц зрачење не 

продире до површине Земље (осим на деловима где не постоји озонски слој), јер се оно 

потпуно апсорбује у стратосфери - озонском слоју атмосфере. Међутим, због његовог 

бактерицидног дејства (УВ-Ц зрачење таласних дужина од 260-290 nm уништава 

бактерије) користе посебно израђени вештачки извори УВ-Ц зрачења, тзв. гермицидне 

лампе. Услед случајне прекомерне изложености људског организма овом зрачењу може 

доћи до снажног слепила и тешких опекотина коже. Међутим при краткотрајном 

излагању овом зрачењу, последице углавно нестају за пар дана, мада су веома болне 

[2,3]. 

Зрачење УВ-Б области је због још увек високе енергије својих фотона штетно за 

биолошки свет. У кожу допире само до слоја дерме, слика 1. Енергије УВ-Б зрачења су 

довољне да активирају низ фотохемијских реакција у организму, које могу довести до 

појаве разних оштећења ткива коже и очију (појава опекотина на кожи, катаракта, 

еритема, ...). Иако само мали проценат (око 5%) овог зрачења стиже до Земљине 

површине, може да изазове низ нежељених ефеката због стањеног озонског слоја. 

Вазно је знати да се УВ-Б зрачење апсорбује у обичном стаклу [2,3]. 

Зрачење УВ-А области чини око 98 % од укупног соларног УВ зрачења које стиже 

до Земљине површине. То је зрачење најмање енергије из облсти УВ спектра. Према 

свом дејству УВ-А зрачење је најмање штетно за биолошке системе, али не и потпуно 

безопасно, нарочито при дужим излагањима већим интензитетима. У кожи допире до 

хиподерма, слика 1. Због своје способности да стимулише синтезу витамина Д из 

његовог провитамина, ово зрачење се успешно користи у терапијама. У дијагностичке 

сврхе се УВ-А зрачење (λ = 345-400 nm) користи због своје способност да стимулише 

флуоресценцију у појединим материјалима, који тада емитују видљиво зрачење. Због 

тога се УВ-А зрачење ових таласних дужина још назива и „тамно светло“. УВ-А 

зрачење се простире кроз ваздух и стакло [2,3]. 
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Слика 1 Продор УВ-А и УВ-Б зрачења у кожу [10] 

2.2. Дејство видљивог зрачења 

До сада нису регистровани штетни ефекти видљивог зрачења. Неке последице 

излагања овој врсти зрачења великог интензитета могу довести до оштећења вида и 

главобоље [7].  

2.3. Дејство ИЦ зрачења 

У зависности од интензитета птетно дејство ИЦ зрачења оно може да доведе до 

поремећаја терморегулације човечјег организма а тиме и до низа здравствених 

проблема као што су: оштећења срца, бубрега, крвних судова, нервног система, срца, 

поремећаја рада ендокриног система, бубрега... [7]. 

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА О ОПТИЧКОМ ЗРАЧЕЊУ 

У Републици Србији је 2012 –те године донет Правилник који регулише нивое 

излагања вештачком оптичком зрачењу. То је Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењеима („Сл. Гласник 

РС", бр. 120/2012 и 29/2013 – исправак).  

Овим правилником су прописани захтеви које је послодавац дужан да испуни у 

обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на 

најмању могућу меру ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају 

или могу настати при излагању вештачким оптичким зрачењима [8]. Као ризик по 

здравље наводе се оштећења очију и коже. У Правилнику су дефинисане и физичке 

величине којима се дефинише изложеност. То су: 

 ирадијанса (E) или густина снаге – то је снага оптичког зрачења по јединици 

површине. Јединица јој је ват по квадратном метру (W m-2);  

 изложеност зрачењу (H) – обухвата време изложености, то је временски интеграл 

ирадијансе. Изражава се у џулима по квадратном метру (J m-2);  

 радијанса (L) –представља флукс зрачења, тј. излазну снагу по јединици 

површине извора у јединичном просторном углу. Изражава се у ватима по 

квадратном метру и стеррадијану (W m-2 sr-1);  

 ниво – је комбинација ирадијансе, изложености и радијансе којима је запослени 

изложен [8]. 

Осим тога у Правилнику су дате граничне вредности изложености за некохере-

нтмна оптичка зрачења (све осим ласерског зрачења) и граничне вредности изложе-

ности за ласерско оптичко зрачење. При чему се водило рачуна да ли је у питању 

хиподер

м 

дерм 

епидер

м 

 

УВ-Б    УВ-А 
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краткотрајна (t<10 s) или дуготрајна (t>10 s) изложеност ока, или је пак изложеност 

коже. Граничне вредности су дате као Прилог 1 и Прилог 2. Правилника и његов су 

саставни део [8]. 

4. ИЗВОРИ ОПТИЧКОГ ЗРАЧЕЊА 

Када се говори о излагању оптичким зрачењима, јасно је да му је изложено 

целокупно становништво Земље. Наравно тада се говори о природном оптичком 

зрачењу и мере заштите тада иду као препоруке преко медија информисања (радио и 

ТВ). Међутим, изузетно велики број људи се са неком врстом оптичког зрачења среће 

на својим радним местима. Због тога је у овом раду дат прегелед и карактеристике 

вештачког оптичког зрачења и наведена су радна места на којима се запослени могу 

срести са овим зрачењем. 

Сви запослени који раде у затвореном окружењу су мање или више изложени 

вештачком оптичком зрачењу из осветљења и зрачењу рачунарских екрана. Осим њих, 

вештачко оптичко зрачење се среће на великом броју радних места. Вештачка оптичка 

зрачења могу бити неопходни део неког процеса, или се јавити као нежељени нуз-

производ. На пример, да би се индуковала флуоресценција у пенетрантној боји, потре-

бно је произвести УВ зрачење и изложити му производ. С друге стране, производња 

интензивног УВ зрачења током заваривања је незаобилазни нузпроизвод, мада ни на 

који начин није битан за поступак заваривања.  

Било да се оптичко зрачење производи намерно за употребу или као не намерни 

нузпроизвод неког процеса, увек га је потребно контролисати. Вештачко оптичко 

зрачење присутно је на већини радних мјеста, али одређена радна места садрже више 

опасних извора од других. Oбрада метала која укључује заваривање (лучно и окси-

гориво) и резање плазмом.  

Извори вештачког оптичког зрачења који се сматрају безбедним су: 

 сви облици плафонске расвете који се користе у канцеларијама са дифузорима 

преко сијалице (ово укључује компактно флуоресцентно осветљење, халогене 

лампе, рефлектора од волфрамовог влакна, зидне лампе са волфрамом,...); 

 компактне флуоресцентне сијалице и волфрам халогене лампе када се налазе на 

удаљености више од 60 cm од корисника; 

 фотокопир уређаји, компјутерски или слични дисплеји и фотографске лампе; 

 гасни грејачи; 

 индикаторе у и на возилима; 

 индикаторске ЛЕД и  

 улична расвета [9]. 

За разлику од њихна неким радним местима вештачка оптичка зрачења могу бити 

опасна и узроковати оштећења код запослених. Таква радна места на којима се 

запослени могу срести са опасним изворима вештачког оптичког зрачења су: 

 фармацеутски производи и истраживања, где се може користити УВ зрачење и 

стерилизација, 

 вруће индустрије, као што су обрада стакла и метала, где пећи емитују 

инфрацрвено зрачење, али и УВ зрачење које се увек јавља када су температуре 

високе, 
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 индустрије штампања, где се мастила и боје често подвргавају процесу фото-

индуковане полимеризације УВ зрачењем, 

 поправке моторних возила, где се боје очврснуће боја врши УВ светлошћу, 

 медицински третман, где практичари и пацијенти могу бити изложени 

операционом светлу и терапијској употреби оптичког зрачења, 

 козметички третман, који користи ласере и лампе од пепела, као и УВ и ИЦ 

изворе 

 истраживање и образовање, где се користе ласери класе 3Б и 4, 

 производња пластике која укључује ласерско лепљење, 

 пречишћавање отпадних вода, где се може користити УВ стерилизација, 

 трговина продавница и складиштења, где су велике отворене зграде осветљене 

моћним светлима, 

 неразорна испитивања, која могу укључивати употребу УВ зрачења за откривање 

флуоресцентних боја [9]. 

Како би се јасно издвојила места на којима је неопходна контрола и мерење 

оптичког зрачења Ирска организација за безбедност и здравље (HEALTH AND SAFE-

TY AUTORITY) је издала „Водичу за послодавце“ где су дате основне информације о 

оптичком зрачењу, радне активности при којима се јављају али су неопходне мере 

заштите. Примери веома интензивних извора оптичког зрачења који представљају 

ризик од повреде за очи и кожу радника и који захтевају мере контроле (Анекс Б) укљу-

чују радна места, активности на тим местима које су опасне, повреде које изазивају и 

мере за смањење ризика [9]. 

У табели 2 је дат део Анекса Б који се односи на индустрије и радне активности на 

којима је потребно спроводити мере заштите од вештачког оптичког зрачења. 

Табела 2 Индустрије и радне активности на којима су потребне мере заштите  

од вештачког оптичког зрачења [9] 

Које индустрије користе опасане изворе 

вештачког оптичког зрачења? 
Шта су опасне активности? 

Обрада метала 
Заваривање 

Сечење плазмом 

Фармацеутски производи и истраживање 
УВ стерилизација и индукована 

флуоресценција. 

Врућа индустрија 
Близина пећи, горионика и 

топли метали/стакло. 

Штампарије; 

Бојење у аутоиндустрији  

(поправке возила). 

УВ очвршћавање штампарских 

боја и фарби за аутомобиле. 

Медицина; 

Козметички третмани. 

Ласерска хирургија  

(Класа 3Б и4 ласера). 

УВ и плава терапија светлом. 

Индустрија; 

истраживање и образовање. 
Класа 3Б и 4 ласери. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Савремено друштво је довело до тога да се изузетно велики број људи среће са 

неком врстом оптичког зрачења у свом животном али и радном окружењу. А како 

оптичка зрачења обухватају широк спектар електромагнетног зрачења, које каракте-
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ришу различите таласне дужине (а тиме и енергије) њихово дејство на људски 

организам је потпуно различито. Због тога је у раду указано на карактеристике 

појединих области оптичког зрачења и њихово дејство на људски организам. Посебан 

допринос је истицање извора вештачког оптичког зрачења које не представља опасност 

по здравље и навођење радних места и активности на њима је неопходна примена мера 

заштите од ових зрачења како не би дошло до повреда и оштећења.  
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