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Zagro¿enia 
elektromagnetyczne i elektryczno�æ statyczna

W lutym 2005 r. z Zak³adu Zagro¿eñ Akustycznych i Elek-
tromagnetycznych wydzielono samodzielny Zak³ad Bioelek-
tromagnetyzmu, w którego sk³ad wesz³y Pracownia Zagro¿eñ 
Elektromagnetycznych oraz jednoosobowe Laboratorium 
Elektryczno�ci Statycznej. Kierownikiem Zak³adu jest prof. dr 
hab. in¿. Andrzej Krawczyk.

Pracownia Zagro¿eñ Elektromagnetycznych
Eksploatacja wielu urz¹dzeñ elektrycznych wykorzysty-

wanych w procesie pracy, jak równie¿ instalacji stanowi¹cych 
wyposa¿enie pomieszczeñ zwi¹zana jest z oddzia³ywaniem 
pól elektromagnetycznych. Objêcie zagro¿eñ elektroma-
gnetycznych badaniami naukowymi w celu rozpoznania 
ich natury, a tak¿e tworzenie naukowych podstaw rozwi¹-
zañ zmniejszaj¹cych takie zagro¿enia, to – ze wzglêdu na 
mo¿liwo�æ niekorzystnego oddzia³ywania pól na zdrowie 
lub bezpieczeñstwo ludzi – konieczno�æ.

CIOP-PIB nale¿y do placówek naukowo-badawczych 
o najd³u¿szym do�wiadczeniu w tej dziedzinie, zarówno 
w kraju, jak i na forum miêdzynarodowym. Badania pro-
wadzone w Instytucie obejmuj¹ od 1963 r. szeroki zakres 
zagro¿eñ elektromagnetycznych. Z inicjatywy prof. dr. hab. 
in¿. Henryka Korniewicza powsta³a wówczas Pracownia 
Elektroniki, przekszta³cona w 1975 r. w Pracowniê Pól Wielkiej 
Czêstotliwo�ci, a w 1991 r. – w Pracowniê Zagro¿eñ Elektro-
magnetycznych (kierownik – dr in¿. Jolanta Karpowicz).

Pracownia od dziesiêcioleci wspó³pracuje z placówkami 
naukowymi ze Szwecji, Finlandii, W³och, Belgii, Bu³garii, 
Chorwacji, Hiszpanii. W kraju dzia³alno�æ naukowo-ba-
dawcza i wdro¿eniowa prowadzona jest we wspó³pracy 

Od lewej: W. Leszko, dr in¿. K. Gryz, P. Zradziñski
(Pracownia Zagro¿eñ Elektromagnetycznych)
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m.in. z Politechnik¹ Warszawsk¹, Instytutem Medycyny 
Pracy, Politechnik¹ Wroc³awsk¹, Pañstwowym Zak³adem 
Higieny, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii, 
Politechnik¹ �l¹sk¹, G³ównym Urzêdem Miar, Pañstwow¹ 
Inspekcj¹ Sanitarn¹, Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych 
oraz przedsiêbiorstwami z ró¿nych sektorów gospodarki.

Wiele opracowañ naukowych i wdro¿eñ praktycznych 
opracowanych w Pracowni Zagro¿eñ Elektromagnetycznych 
ma charakter pionierski. Opracowane z udzia³em prof. Kor-
niewicza miêdzynarodowe zalecenia ICNIRP’1998 i IEEE’1999 
s¹ do dzisiaj podstaw¹ miêdzynarodowego systemu ochrony 
przed zagro¿eniami elektromagnetycznymi, w tym dyrektywy 
europejskiej 2004/40/WE. W pracowni narodzi³a siê m.in. 
idea przepisów, wprowadzonych stopniowo do systemu pra-
wa pracy w Polsce w latach 1972-2001, dotycz¹cych ochrony 
pracowników przez niepo¿¹danym oddzia³ywaniem pól elek-
tromagnetycznych o czêstotliwo�ci z zakresu 0 Hz–300 GHz. 
Przepisy te wyprzedza³y o wiele dziesiêcioleci wymagania 
bezpieczeñstwa wdra¿ane w Unii Europejskiej.

W Pracowni podejmowano szereg badañ naukowych 
i prac technicznych, które mia³y na celu m.in.: rozpozna-
wanie �róde³ zagro¿eñ elektromagnetycznych w przemy�le, 
telekomunikacji, energetyce, s³u¿bie zdrowia, gospodarce 
paliwowej i budownictwie – w rezultacie powsta³o archi-
wum obejmuj¹ce charakterystyki zagro¿eñ elektromagne-
tycznych, rozpoznanych w trakcie ponad 500 ekspertyz 
specjalistycznych. Innym wa¿nym kierunkiem jest rozwój 
techniki badañ pól elektromagnetycznych, ze szczególnym 
naciskiem na dzia³ania ograniczaj¹ce niepewno�æ pomia-
rów – prace te przynios³y rezultat w postaci wspó³udzia³u 
w opracowaniu koncepcji oraz wymagañ dla aparatury 
pomiarowej, polskich norm dotycz¹cych aparatury pomia-
rowej oraz zasad badañ i oceny pól elektromagnetycznych 

w �rodowisku pracy, a tak¿e zbudowania laboratorium 
wzorcowych pól elektrycznych i magnetycznych o czêsto-
tliwo�ci z zakresu 0 Hz–6 GHz, objêtego akredytacj¹ PCA 
dla laboratoriów wzorcuj¹cych.

Rozwijanie dozymetrii teoretycznej oraz modelowania 
komputerowego do oceny zagro¿eñ elektromagnetycznych 
w �rodowisku pracy zaowocowa³o m.in. w 1972 r. pierwszym 
na �wiecie poprawnym okre�leniem przez prof. Korniewicza 
czêstotliwo�ci rezonansu cia³a cz³owieka eksponowanego 
w warunkach rzeczywistych na pola elektryczne, a tak¿e 
pionierskimi pracami dotycz¹cymi analizy miar wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych zagro¿eñ elektromagnetycznych 
z wykorzystaniem cyfrowych modeli cia³a cz³owieka i metod 
numerycznych rozwi¹zywania zagadnieñ polowych. W re-
zultacie rozwi¹zywania problemów zagro¿eñ wtórnych 
w pobli¿u stacji radiowych, takich jak ryzyko zap³onu par 
paliw, rozwoju techniki badañ i oceny zagro¿eñ pr¹dem 
kontaktowym przy �ród³ach ró¿nej czêstotliwo�ci pól 
elektromagnetycznych opracowano m.in. �rodowiskowe 
wymagania bezpieczeñstwa dotycz¹ce pól, które wyko-
rzystano w zaleceniach projektowych, wydanych przez 
Telekomunikacjê Polsk¹ dla obiektów nadawczych.

Rozwijanie praktycznych metod ograniczania ekspozy-
cji, zw³aszcza metod technicznych ograniczania zagro¿eñ 
u �ród³a, przynios³o efekt w postaci m.in. modeli ekranów 
elektromagnetycznych dla urz¹dzeñ elektrotermicznych 
oraz modernizacji instalacji elektroenergetycznych, ograni-
czaj¹cych nara¿enie ludzi na pola magnetyczne. W trakcie 
ostatnich 10 lat pracownia wykona³a dla przedsiêbiorstw 
ponad 200 opracowañ z zakresu bezpieczeñstwa i higieny 
pracy przy �ród³ach pól elektromagnetycznych 

Pracownia bra³a udzia³ w krajowych i miêdzynarodo-
wych badaniach bieg³o�ci poprzez porównania miêdzyla-

prof. Kjell Hansson Mild ze szwedzkiego Instytutu NIWL prezentuje 
w czasie wizyty studialnej pracowników CIOP-PIB w 2005 r. aparaturê do 
pomiaru pól elektromagnetycznych wielkiej czêstotliwo�ci i laboratoryjne 
�ród³o pola elektromagnetycznego, skonstruowane w latach 70. we 
wspó³pracy z prof. H. Korniewiczem

dr in¿. K. Gryz w czasie badañ parametrów pól elektromagnetycznych 
wystêpuj¹cych przy urz¹dzeniu przemys³owym
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boratoryjne obejmuj¹ce: pola elektryczne i magnetyczne 
odtwarzane w porównywanych �ród³ach wzorcowych pól 
elektromagnetycznych (porównania krajowe: Warszawa, 
2005, 2007, 2009), pomiary �rodowiskowe pole elektroma-
gnetycznego z zakresu czêstotliwo�ci radiowych – Program 
EMF-SCPL-01/2006 – First International Interlaboratory 
Comparison of Electromagnetic Fields Measurements 
(porównania miêdzynarodowe: Zagrzeb, Chorwacja; 
2006) i Program EMF-SCPL-02/2008 – 2nd Interlabora-
tory Comparison of Electromagnetic Fields Measurements 
(porównania miêdzynarodowe: Dubrownik, Chorwacja; 
2008) . Badania bieg³o�ci obejmowa³y ponadto pomiary la-
boratoryjne pola elektromagnetycznego wielkiej impedancji 
1,8 MHz – Program BBPE – CIOP-PIB (porównania krajowe: 
Warszawa, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009) oraz pomiary 
�rodowiskowe pola elektrycznego w wie¿y antenowej 
z nadajnikami UKF (88 MHz–108 MHz) i pr¹dów kontak-
towych – Program DGBL/01/ILC-PT/2009 (porównania 
miêdzynarodowe: Sucha Góra, 2009). 

Zespó³ Pracowni Zagro¿eñ Elektromagnetycznych jest 
równie¿ aktywny w naukowych i technicznych organi-
zacjach krajowych i miêdzynarodowych, takich jak m.in 
Polska Akademia Nauk, Komitet Narodowy ds. Wspó³pracy 
z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Nauk o Radiu (URSI), Polskie 
Towarzystwo Badañ Radiacyjnych, Polskie Towarzystwo 
In¿ynierii Biomedycznej, Polski Komitet Normalizacyjny, 
International Committee on Electromagnetic Safety 
(ICES)/Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), Bioelectromagnetics Society (BEMS) oraz EBEA 
European Bioelectromagnetics Association (EBEA).

Pracownia by³a ponadto koordynatorem lub wykonawc¹ 
projektów miêdzynarodowych, takich jak Centre for Testing 
and Measurement for Improvement of Safety of Products 
and Working Life – Test-Pro-Safety-Life, Effects of the 
Exposure to Electromagnetic Fields: From Science to Public 
Health and Safer Workplace, COST BM0704 – Emerging 
EMF Technologies And Health Risk Management, Advisory 
Committee on Safety and Health at Work (ACSH) European 
Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Op-
portunities – Working Groups.

W ramach priorytetów badawczych, okre�lonych m.in. 
przez �wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) czy europejski 
Komitet SCENIHR, dzia³alno�æ Pracowni koncentruje siê na 
badaniach obejmuj¹cych: rozwój metod dozymetrii kom-
puterowej do modelowania oddzia³ywania pól elektroma-
gnetycznych na ludzi i elementy �rodowiska pracy, rozwój 
technik badania i oceny �rodowiskowych pól elektroma-
gnetycznych, charakterystycznych dla zurbanizowanego 
�rodowiska, zagadnienia metrologiczne zwi¹zane z koniecz-
no�ci¹ dostosowania parametrów aparatury pomiarowej 
i kryteriów oceny ekspozycji do zmieniaj¹cego siê charakteru 
�rodowiskowych pól elektromagnetycznych, poszerzenie 
mo¿liwo�ci zastosowania monitoringu indywidualnego 
do oceny ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne, 
mo¿liwo�æ redukcji ekspozycji indywidualnej pracowników 
i ludno�ci poprzez modyfikacjê parametrów systemów 
i procesów technologicznych, ocenê skuteczno�ci nowo-
czesnych tekstylnych materia³ów barierowych w �rodkach 
ochrony indywidualnej i zbiorowej przed oddzia³ywaniem 
pól elektromagnetycznych.

dr in¿. K. Gryz w czasie badañ parametrów pól 
elektromagnetycznych wystêpuj¹cych przy 
instalacjach elektroenergetycznych

P. Zradziñski w czasie badañ laboratoryjnych apa-
ratury konstruowanej na potrzeby oceny zagro¿eñ 
wynikaj¹cych z ra¿enia pr¹dami kontaktowymi

dr in¿. J. Karpowicz w czasie badañ parametrów 
pól elektromagnetycznych wystêpuj¹cych przy 
urz¹dzeniach medycznych
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Opracowane w Pracowni rozwi¹zania s¹ dedykowane 
przede wszystkim odbiorcom z ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw. Dziêki serwisom internetowym, tworzonym 
m.in. w ramach dzia³alno�ci Centrum Badañ i Promocji 
Bezpieczeñstwa Elektromagnetycznego Pracuj¹cych i Lud-
no�ci (EM-Centrum), równie¿ indywidualni pracownicy 
i specjali�ci bezpieczeñstwa i higieny pracy maj¹ szansê 
bezpo�redniego dostêpu do rezultatów prac naukowo-
badawczych zespo³u.

Laboratorium Elektryczno�ci Statycznej
Podstaw¹ dzia³alno�ci laboratorium sta³y siê badania dr. 

in¿. Zygmunta Grabarczyka z zakresu jonizacji powietrza, 
elektrycznych w³asno�ci aerozolu oraz elektrostatycznej 
filtracji powietrza. W pocz¹tkowym okresie dzia³alno�æ 
laboratorium mia³a charakter dwutorowy – kontynuowano 
badania nad w³a�ciwo�ciami elektrostatycznymi aerozolu 
atmosferycznego i rozpoczêto prace ukierunkowane na 
techniczne wspomaganie badañ zagro¿eñ elektrostatycz-
nych w zak³adach pracy.

Obecnie podstawowym obszarem badañ jest wspoma-
ganie ochrony antyelektrostatycznej i oceny ryzyka zap³onu 
atmosfer wybuchowych przez wy³adowania elektrosta-
tyczne. W ci¹gu ostatnich 10 lat zrealizowano 8 projektów 
badawczych i rozwojowych oraz kilkana�cie ekspertyz 
i prac badawczych na rzecz przedsiêbiorstw krajowych 
i zagranicznych (m.in. dla Airbusa). Laboratorium aktywnie 
uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego 143 Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego ds. Elektryczno�ci Statycznej, 
Komitetu Technicznego TC 101 Electrostatics Miêdzynaro-
dowego Komitetu Elektrotechnicznego (IEC), a tak¿e w kie-
rowaniu dzia³alno�ci¹ Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP 
(w zakresie zagro¿eñ elektrostatycznych).

W Laboratorium s¹ prowadzone prace nad zastoso-
waniem metod komputerowych do wspomagania oceny 
ryzyka wyst¹pienia zapalaj¹cych wy³adowañ elektrosta-
tycznych. Opracowane metody i aparaturê wykorzystano 
do badañ potencjalnego wzrostu depozycji zanieczyszczeñ 
aerozolowych w drogach oddechowych cz³owieka na 
skutek elektrostatycznego efektu przyci¹gania ³adunków 
elektrycznych do obiektów przewodz¹cych („efekt odbiæ 
zwierciadlanych”). Zastosowano je do zbadania hipotezy 
badaczy brytyjskich o potencjalnej mo¿liwo�ci rakotwór-
czego oddzia³ywania linii elektroenergetycznych b.w.n. na 
zwiêkszenie depozycji w drogach oddechowych atmos-
ferycznych zanieczyszczeñ aerozolowych, spowodowane 
ich elektryzowaniem przez wy³adowania ulotowe miêdzy 
przewodami linii. Wykazano, ¿e wzrost stê¿enia cz¹stek 
naelektryzowanych jest zbyt ma³y, by spowodowaæ sta-
tystycznie istotny wzrost depozycji. Przeprowadzono 
ponadto badania �redniego poziomu naelektryzowania 
�wie¿ych py³ów przemys³owych w celu oceny mo¿liwo�ci 

W. Leszko i P. Zradziñski przy badaniach laboratoryjnych prowadzonych 
na potrzeby ustalenia parametrów realistycznych modeli cyfrowych cia³a 
pracownika, wykorzystywanych przy analizie zagro¿enia elektromagne-
tycznego i obci¹¿enia biomechanicznego metodami numerycznymi

dr in¿. Z. Grabarczyk
(Laboratorium Elektryczno�ci Statycznej)

dodatkowego zwiêkszenia depozycji py³ów w drogach 
oddechowych na skutek elektrostatycznego efektu „odbiæ 
zwierciadlanych”. 

Wykazano nieskuteczno�æ elektrycznych sto³owych joni-
zatorów powietrza powszechnego u¿ytku w zastosowaniu 
do oczyszczania powietrza. Przeprowadzone pomiary, 
obliczenia i analiza literatury wykaza³y, ¿e tzw. jonizacja 
powietrza (aerojony lekkie rozproszone w powietrzu) nie 
ma istotnego znaczenia zdrowotnego.
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