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Kuchenki mikrofalowe  
– kontrola emisji i ekspozycji na pole elektromagnetyczne
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Kuchenki mikrofalowe nale¿¹ do obiektów technicznych mog¹cych potencjalnie emitowaæ pole – EM 

czy serwisach firmowych. Formalnie, bezpieczeñstwo u¿ytkowania kuchenek mikrofalowych powinien 
gwarantowaæ producent, który zobowi¹zany jest to przestrzegania standardów emisji promienio-
wania, po spe³nieniu których urz¹dzenia s¹ dopuszczone do sprzeda¿y. Dla u¿ytkowników kuchenek 
mikrofalowych w gospodarstwach domowych to warunek konieczny. Przedstawione w artykule 
dane o poziomach tego pola w otoczeniu ponad 170 urz¹dzeñ wskazuj¹, ¿e nale¿y przedsiêwzi¹æ 
stosowne dzia³ania ochronne. Przedstawiony w opracowaniu istniej¹cy stan prawny dotycz¹cy limitów 
emisji, który obowi¹zuje producentów tych kuchenek jest oparty o rekomendacje ICNIRP i spe³nia 
wymagania limitów ekspozycji cz³owieka na pole – EM. Krajowe przepisy s¹ bardziej rygorystyczne. 
W pracy dyskutowane s¹ wszystkie te aspekty, szczególnie w odniesieniu do pracowników gastro-
nomii i s³u¿b serwisowych, gdzie brak jest faktycznego nadzoru nad warunkami pracy. Zwrócono 

w gospodarstwach domowych.

Microwave ovens – to control emissions and exposure to electromagnetic fields
Microwave ovens can potentially emit electromagnetic fields (EMF) at levels affecting the safety and health of 
people employed in catering and authorized service centres. Theoretically, the manufacturer should guarantee 
that microwave ovens are safe; devices on the market should comply with emission standards. The levels of  
EMF in the vicinity of over 170 devices, presented in this article, indicate that appropriate protective measures 
are necessary. Current regulations on emission limits, which manufacturers of microwave ovens should comply 
with, are based on ICNIRP recommendations and meet human exposure limits for EMF. The regulations in 
Poland are more restrictive. This article discusses all those aspects, particularly in relation to staff in catering 
and in service centres, where there is no effective supervision of the working conditions. The ability to ensure 
safe household use of microwave ovens is considered, too.

Wstêp
Kuchenki mikrofalowe to urz¹dzenia wyko-

rzystuj¹ce energiê pola elektromagnetycznego 
(pola-EM) do szybkiego podgrzewania potraw. 
Ich nazwa  pochodzi od stosowanej czêstotli-

promieniowania mikrofalowego (PMF). Pierwsza 
kuchenka mikrofalowa zosta³a wyprodukowana 
w 1947 r. przez amerykañsk¹ firmê Raytheon, 
a za jej twórcê uwa¿a siê amerykañskiego in¿y-

1 
Kuchenka ta, o nazwie Radarange, mia³a du¿e 

-

co najwy¿ej 0,65 m. 
W Polsce na pocz¹tku lat 70. XX wieku wy-

produkowano kuchniê2 mikrofalow¹ o nazwie 
„AGATA” (prod. Warszawskie Zak³ady Radiowe 
Rawar w Warszawie), z przeznaczeniem dla 

ok. 250 kuchni mikrofalowych o nazwie KM-06 
(prod. Unitra Warel w Warszawie) do u¿ytku 
w gospodarstwach domowych [1]. Kuchenki 
mikrofalowe znalaz³y zastosowanie w restaura-

-
poczynkowych, stacjach benzynowych i sieciach 
fast food. W naszym kraju stosowanie kuchenki 
mikrofalowej sta³o siê popularne dopiero pod 
koniec lat 90. ub. wieku, kiedy otworzy³y siê rynki 
europejskie; obecnie s¹ to popularne urz¹dzenia 
gospodarstwa domowego. 

Badania ankietowe przeprowadzone przez 
Instytut Medycyny Pracy w £odzi (IMP) w latach 
2012 - 2014 na terenie du¿ego miasta wykaza³y, 

posiada³o kuchenkê mikrofalow¹ [2]. Zbli¿one 
dane za 2015 r. podaje G³ówny Urz¹d Staty-
styczny, wg którego prawie 59% gospodarstw 
domowych posiada kuchenkê mikrofalow¹3. 
Równie¿ profesjonalne wykorzystanie  tych urz¹-

1 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kuchenka_mikrofa-
lowa  [20.03.2017]
2 Ze wzglêdu na du¿e wymiary pierwsza kuchenka mikro-
falowa by³a nazwana „kuchni¹ mikrofalow¹” (zgodnie 
z oryginalnym dokumentem  instrukcji obs³ugi).
3 Raport GUS. Bud¿ety gospodarstw domowych w 2015 r. 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/
dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-go-
spodarstw-domowych-w-2015-r-,9,10.html [20.03.2017] 
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dzeñ w gastronomii, w tym w mobilnej (obiekty 

gastronomiczne posiadaj¹ce atest PZH), jest 
w Polsce bardzo rozpowszechnione. 

Pomimo ogromnego postêpu w rozwi¹za-
niach technicznych i materia³owych dotycz¹cych 
g³ównie udoskonaleñ w uszczelnieniu drzwi ku-
chenek mikrofalowych, problem „wycieku” pro-
mieniowania mikrofalowego pozostaje otwarty. 
Ma to istotne znaczenie dla bezpiecznego 
u¿ytkowania kuchenek mikrofalowych, g³ównie 
ze wzglêdu na rozwój gastronomii mobilnej, 
przy jednoczesnym braku kontroli warunków 
ekspozycji na pole-EM w przestrzeni pracy 
pracowników gastronomii. Nie do przecenienia 
jest równie¿ fakt braku jakiejkolwiek kontroli 
poziomu pola-EM od kuchenek mikrofalowych 
u¿ytkowanych w gospodarstwach domowych. 

Celem artyku³u jest zaprezentowanie prze-
gl¹du wyników badañ w³asnych IMP w £odzi, 
przeprowadzonych w latach 2012 - 2016, doty-
cz¹cych pomiarów poziomu pola-EM w otocze-
niu obecnie dostêpnych kuchenek mikrofalowych 
i ich przeanalizowanie na potrzeby doskonalenia 
nadzoru nad przestrzeganiem zmienionych 
w 2016 roku przepisów krajowych, reguluj¹cych 
zakres ochrony pracowników przed polem-EM.

Przepisy prawa i wymagania norm 
w odniesieniu do kuchenek mikrofalowych

Kuchenka mikrofalowa zaliczana jest do 
urz¹dzeñ, w otoczeniu których mo¿e wystêpo-
waæ PMF. W zasiêgu tego promieniowania mog¹ 
przebywaæ pracownicy zatrudnieni w gastro-
nomii, u¿ytkownicy kuchenek mikrofalowych 
w gospodarstwach domowych, jak i pracownicy 
serwisuj¹cy te urz¹dzenia. Formalnie, bezpie-
czeñstwo u¿ytkowania kuchenek mikrofalowych 
powinien gwarantowaæ producent, zobowi¹zany 
do przestrzegania standardów emisji promie-
niowania, po spe³nieniu których urz¹dzenia s¹ 
dopuszczone do sprzeda¿y. 

(IEC – International Electrotechnical Commission, 
ICES – International Committee on Electroma-
gnetic Safety, CENELEC – European Committee 
for Electrotechnical Standardization, Radiation 
Emitting Devices Regulations, Canada, U.S. 
FDA Microwave Oven Safety Standards) [3-5], 
a tak¿e polska norma PN-EN 60335-2-25, zhar-
monizowana z dyrektyw¹ 2006/95/WE [6] za 

przyjmuje 50 W/m2. Nie mo¿e ona byæ przekro-
czona w ¿adnym, dowolnie wybranym punkcie, 

firmowej kuchenki. S¹ to standardy dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa wyrobów. 

„wycieku” PMF jest zbie¿ny z wytycznymi ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Ra-
diation Protection Miêdzynarodowej Komisji 
ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejoni-

na pole-EM 3 kHz - 300 GHz [7]. W zakresie 

-
mieniowania, wyra¿an¹ w W/m2. W swobodnej 

jest natê¿eniu pola elektrycznego (pola-E), 

S = E2

E – natê¿enie sk³adowej elektrycznej pola – EM, 
Z = 377  – impedancja4 swobodnej przestrzeni. 
Maj¹c na uwadze wymienion¹ minimaln¹ odle-

ze wzglêdu na charakter wystêpuj¹cego tam 
tzw. pola bliskiego warunek ten nie jest spe³niony, 

rozumieæ jako umown¹.

Badania kuchenek mikrofalowych  

Badania przeprowadzone w Kanadzie w od-
niesieniu do 60 kuchenek mikrofalowych, ze 
standardowym obci¹¿eniem wnêki, przezna-
czonych do sprzeda¿y, wykaza³y, ¿e zmierzone 

obudowy wynosi³y od 0,01 do 4 W/m2 (tj. do 
ok. 39 V/m) i spe³nia³y wymogi dopuszczalnego 
limitu 10 W/m2 wed³ug przepisów amerykañskich 
(FDA), obowi¹zuj¹cych w przypadku kuchenek 
przed dopuszczeniem do sprzeda¿y [8]. Natomiast 
badania wykonane w otoczeniu 103 kuchenek 
mikrofalowych bêd¹cych w u¿ytkowaniu wyka-
za³y, ¿e w warunkach standardowego obci¹¿enia 

wynosi³y od 0,1 do 45 W/m2 (tj. do ok. 130 V/m) 
i równie¿ spe³nia³y wymogi dopuszczalnego limitu, 
tj. 50 W/m2 wed³ug przepisów amerykañskich 
dotycz¹cych kuchenek bêd¹cych w u¿ytkowaniu 
[5, 8]. 

Alhekail w swoich badaniach zmierzy³ w oto-
czeniu 106 kuchenek mikrofalowych stosowa-
nych w gospodarstwach domowych (26) oraz 

-
nia): w odniesieniu do mniej ni¿ 1% powy¿ej 
50 W/m2 (tj. powy¿ej 137 V/m), a w otoczeniu 
14% urz¹dzeñ powy¿ej 10 W/m2 (tj. powy¿ej 
61,4 V/m), [9]. Analiza statystyczna wykaza³a, 

kuchenek u¿ytkowanych w restauracjach wy-
nosi³a 5,09 W/m2, podczas gdy w odniesieniu 
do kuchenek stosowanych w gospodarstwach 
domowych – tylko 0,98 W/m2. Przyczyn¹ tak 
wysokich ró¿nic by³y uszkodzenia drzwiczek oraz 
zanieczyszczenie t³uszczem uszczelek drzwio-

kuchenkach u¿ytkowanych w gastronomii [9]. 
W badaniach przeprowadzonych przez Lah-

ham i Sharabati w odniesieniu do 117 kuchenek 
mikrofalowych stosowanych w gospodarstwach 
domowych oraz w restauracjach, stwierdzono, 

4

-
piêciem w obwodach pr¹du zmiennego. Jest uogólnieniem 

w obwodach pr¹du sta³ego.

od 0,0043 do 0,164 W/m2 (tj. do 7,9 V/m) [10] 
i w ¿adnym przypadku nie przekracza³y war-

2, przyjêtej jako dopuszczaln¹ dla 
populacji wed³ug przepisów ICNIRP [7] oraz 
rekomendacji Rady UE [11]. Krajowe przepisy s¹ 
tu bardziej rygorystyczne: w przypadku ekspo-
zycji zawodowej dopuszczaj¹ w tym zakresie 

2) 
w odniesieniu do nara¿enia kontrolowanego, 

2) [12,13]. 
W badaniach krajowych przeprowadzonych w 25 
punktach gastronomicznych w otoczeniu 28 ku-
chenek mikrofalowych (14 typów) stwierdzono, 

-

W/m2 (12,3 - 43,4 V/m), przy czym najwy¿sze 

badanych urz¹dzeñ [14]. Zasiêg obszaru o war-
2

graniczna strefy bezpiecznej wed³ug obowi¹zu-

[15]) wynosi³ 0,3 - 0,6 m w odniesieniu do 61% 
badanych urz¹dzeñ, a w stosunku do 14,3% 

mocy nie zmieni³a siê w przepisach krajowych 
obowi¹zuj¹cych w odniesieniu do populacji. 

-
ny poziomu natê¿enia pola-E w V/m, przyjmuj¹c 

promieniowania mikrofalowego 

lampa typu magnetron (podobna do stosowa-

pomoc¹ specjalnego elementu mikrofalowego 
(falowód, antena tubowa) promieniowanie jest 
doprowadzane do metalowej wnêki kuchenki, 
zwanej komor¹ grzejn¹. Na skutek zjawiska wie-
lokrotnego odbicia fali elektromagnetycznej od 

ogrzewa. W celu redukcji nierównomiernego 
nagrzewania na skutek wystêpowania sta³ego 
rozk³adu energii tego pola w komorze grzejnej 
kuchenki, potrawy umieszcza siê na obrotowym 
talerzu, wzglêdnie stosuje siê metalowe miesza-
d³a. Ca³a kuchenka mikrofalowa jest ekranowana 
elektrycznie, ponadto wziernik w jej drzwiach 
zabezpieczony jest za pomoc¹ szybki z napylon¹ 
metalow¹ siatk¹ ekranuj¹c¹, a krawêdzie drzwi 
wy³o¿one s¹ materia³em poch³aniaj¹cym mikro-
fale (tzw. uszczelkami). Przypadkowe otwarcie 
drzwi kuchenki podczas obróbki termicznej 

Moc wytwarzanego promieniowania (zwana 
-

krofalowych stosowanych w gospodarstwach 
domowych wynosi od 600 do 2100 W. Moce 
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Fakt wystêpowania we wnêce/komorze 
grzejnej kuchenki silnego pola-EM pozwala 

na zewn¹trz obudowy kuchenki, tj. w jej bez-

„wycieku” s¹: szczeliny w metalowej obudowie 
kuchenki, nieszczelne lub uszkodzone drzwi czy 

do komory kuchenki. Brak konserwacji, niedba³e 
u¿ytkowanie (zanieczyszczone t³uszczem ele-

drzwi, mog¹ byæ przyczyn¹ pogorszenia skutecz-

elementy. Z analizy parametrów technicznych 
i sposobu eksploatacji kuchenki mikrofalowej 
wynika wiêc, ¿e nale¿y ona do urz¹dzeñ bêd¹cych 

Z uwagi na miejsce u¿ytkowania, kuchenki 
mikrofalowe z jednej strony zalicza siê do 
urz¹dzeñ AGD, a z drugiej  – do urz¹dzeñ sto-
sowanych profesjonalnie w gastronomii, mimo 
¿e same kuchenki mog¹ nie byæ urz¹dzeniem 
w wersji profesjonalnej. Z obserwacji wynika, ¿e 
ma³e punkty gastronomiczne (w tym mobilne) 
stosuj¹ te same kuchenki mikrofalowe, co go-
spodarstwa domowe, tylko ich liczba mo¿e byæ 
w jednym miejscu (pomieszczeniu) wiêksza ni¿ 
1. Cytowane we wstêpie dane, dotycz¹ce zmie-

¿e wg kryteriów krajowych przepisów istnieje 

i serwisów na pole-EM stref ochronnych podczas 
u¿ytkowania oraz serwisowania kuchenek mikro-

-
sach mo¿liwe jest wystêpowanie niepo¿¹danej 
ekspozycji od urz¹dzeñ AGD  [13]. Tego aspektu 
nie reguluje obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie mini-

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania kuchenek 
mikrofalowych i kontrola poziomu 
niepo¿¹danego promieniowania

W praktyce wszystkie urz¹dzenia dopusz-

standardy emisji promieniowania elektroma-
gnetycznego. W Polsce w przypadku ekspozycji 
zawodowej obowi¹zuj¹ nawet bardziej rygory-
styczne ni¿ miêdzynarodowe limity, dotycz¹ce 
poziomów natê¿enia pola-EM, podane w roz-
porz¹dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spo³ecznej [12]. Ten akt prawny wprowadza limity 
nara¿enia na pole-EM: IPNog-E – odnosz¹ce siê 

górny limit pola-EM strefy zagro¿enia – tu w od-
-

falowej (f = 2450 MHz) – na poziomie 240 V/m 
(tj. 152,8 W/m2); IPNod-E poziom natê¿enia pola E 

tj. 20 V/m (tj. 1,1 W/m2) oraz IPNp-E poziom 

2). 

2450 MHz (wed³ug wybranych  norm, wytycznych i rozporz¹dzeñ)

2]
Natê¿enie pola 
elektrycznego

PN-EN 60335 dotyczy urz¹dzeñ kuchenek mikrofalowych/Polska i inne kraje 
UE, [6] 50 137

10 61
ICNIRP dotyczy ekspozycji zawodowej/wytyczne miêdzynarodowe, [7] 50 137
FDA (21CFR1030.10 (2016) dotyczy urz¹dzeñ kuchenek mikrofalowych 
przed sprzeda¿¹/USA, [5] 10 61

FDA (21CFR1030.10 (2016) dotyczy urz¹dzeñ kuchenek mikrofalowych 
w u¿ytkowaniu/USA, [5] 50 137

Rozporz¹dzenie MRPiPS (2016) dotyczy ekspozycji zawodowej/Polska, [16] - 7*/20**/240***
0,1 7

p-E – pomocniczy limit)
** przestrzeñ pola-EM strefy zagro¿enia (IPNod-E – dolny limit operacyjny) 
*** przestrzeñ pola-EM strefy zagro¿enia (IPNog-E – górny limit operacyjny)

-

0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 1 1,5
Natê¿enie pola elektrycznego [V/m] 19,0 12,0 8,0 6,7 3,7 2,9 2,3 1,4

2] 0,96 0,38 0,17 0,118 0,036 0,022 0,014 0,005

Zgodnie  z nowymi przepisami u¿ytkownik 
(pracodawca) ma obowi¹zek rozpoznaæ i oceniæ 
zagro¿enie elektromagnetyczne w przestrzeni 
pracy, w ustalonych okresach czasu, nie rzadziej 
ni¿ co 4 lata [16]. Natomiast dla polskiej populacji 
obowi¹zuj¹ limity podane w rozporz¹dzeniu 

-
porz¹dzenia dotycz¹ jednak tylko zewnêtrznych 
urz¹dzeñ, tj. instalacji i systemów wytwarzaj¹cych 

radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii ko-

-
dowiskowych” ustalono na poziomie 0,1 W/m2 

lub 7 V/m. Limit ten jest bardziej rygorystyczny 

ICNIRP i inne standardy miêdzynarodowe, któ-
rych wymogi zestawiono w tabeli 1.

Obecnie poziom emisji pola elektromagne-
tycznego w otoczeniu kuchenek mikrofalowych, 
u¿ytkowanych w gastronomii i w serwisach, nie 
jest w naszym kraju kontrolowany. Nie jest on 
równie¿ kontrolowany po naprawach kuchenek 
u¿ytkowanych w gospodarstwach domowych. 
W przypadku u¿ytkowania kuchenek mikrofa-
lowych w biurach, sklepach czy hotelach znaj-
duje zastosowanie § 5, ust. 2 rozporz¹dzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
zgodnie z którym pracodawca nie rozpatruje 
pola-EM jako czynnika szkodliwego dla zdro-
wia w przestrzeni pracy, je¿eli udokumentuje, 
¿e wystêpuje w tej przestrzeni pole-EM strefy 

-
-EM emitowanego przez elektryczny sprzêt 
powszechnego u¿ytku [16], przeznaczony do 
u¿ytkowania w gospodarstwach domowych, 
lub w warunkach podobnych. Maj¹c na uwa-

dze ochronê kobiet w ci¹¿y nale¿y pamiêtaæ, 
¿e mog¹ one przebywaæ w polu-EM, którego 
poziom natê¿enia odpowiada obszarowi spoza 
stref ochronnych, tj. strefie bezpiecznej.  W ana-
lizowanym przypadku limit ten wynosi 7 V/m, 
tj. 0,1 W/m2 [17].

Kuchenki mikrofalowe w badaniach 
Instytutu Medycyny Pracy 
Badania w gospodarstwach domowych

W latach 2012-2016 IMP przeprowadzi³ 
badania i pomiary w otoczeniu ró¿nych typów 
kuchenek mikrofalowych stosowanych w 33 
gospodarstwach domowych. Jako obci¹¿enie 
testowe w komorze grzejnej kuchenki umieszcza-
no pojemnik szklany z 0,275 l czystej wody przy 

urz¹dzenia. Pomiary sk³adowej elektrycznej 
(pole-E) pola-EM rozpoczynano od minimalnej 

0,05 m – zgodnie z przepisami polskiej normy 
PN-EN 60335 oraz instrukcj¹ zastosowanej sondy 
pomiarowej [6]. Do pomiarów zastosowano 
szerokopasmowy miernik  wyposa¿ony w sondê 
pomiarow¹ EF 1891. Miernik ten pozwala na 
pomiar natê¿enia pola-E od 0,6 do 1000 V/m 

obliczona ze wspó³czynnikiem rozszerzenia 2 
(przy prawdopodobieñstwie rozszerzenia ok. 
95%) wymienionego zestawu pomiarowego 
wynosi 30,4%.

natê¿enia pola-E w otoczeniu 33 zbadanych ku-
chenek mikrofalowych zawiera³y siê w przedziale 
od 4 do 60 V/m (0,04 do 9,55 W/m2) w odleg³o-
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(42%) emitowa³o niepo¿¹dane pole-E o warto-

(0,21-0,52 W/m2). Uwzglêdniaj¹c lokalizacjê 

natê¿enia, potwierdzono fakt, ¿e przyczyn¹ jest 

w drzwiach kuchenek oraz wziernikach z szyb¹ 
ekranuj¹c¹. 

Na rys. 1. zestawiono uzyskane wyniki po-

testowej od badanych urz¹dzeñ.
W otoczeniu 81% badanych kuchenek prze-

kroczony by³ limit 7 V/m (0,1 W/m2) przyjêty 

2) 
tylko w przypadku jednego urz¹dzenia, a w od-
niesieniu do pozosta³ych – co najmniej 6,5-krotnie 
od niej ni¿sze.

-

-
nika urz¹dzenia bêd¹ du¿o ni¿sze. 

Analiza wyników pomiarów wykonanych 
w miejscu najczêstszego przebywania u¿ytkowni-
ka po w³¹czeniu kuchenki mikrofalowej wykaza³a, 

od 0,61-6 V/m (0,001 - 0,096 W/m2

2, mediana 2,1 V/m 
tj. 0,012 W/m2). W ¿adnym badanym przypadku 
nie zosta³ przekroczony poziom dopuszczalny 
7 V/m lub 0,1 W/m2 – wed³ug krajowych przepi-

Badania w zak³adach gastronomicznych

kuchenek mikrofalowych stosowanych  w zak³a-
dach gastronomicznych (tego samego rodzaju, 
co w gospodarstwach domowych) wykonano 
na postawie danych dostêpnych w Bazie Danych 
PEM, któr¹ z upowa¿nienia G³ównego Inspektora 
Sanitarnego do 2008 r. prowadzi³ IMP w £odzi 
przy wspó³pracy z wojewódzkimi stacjami 
sanitarno-epidemiologicznymi [14], a tak¿e ar-

chiwalnych danych z pomiarów wykonywanych 
przez Instytut w £odzi [18-20]. 

Analiza statystyczna danych dotycz¹cych 143 
-

 wynosi³y: od 5,8 do 
86,8 V/m (0,09 do 20 W/m2

30,3 V/m (2,44 W/m2), a mediana: 28,1 V/m 
(2,1 W/m2). Najwiêcej „gastronomicznych” ku-
chenek mikrofalowych emitowa³o w swoim oto-

w przedziale 14-18V/m (0,52-0,86 W/m2), 
co przedstawiono na rys. 2. Tylko w otoczeniu 
3% badanych kuchenek mikrofalowych zmie-

2), obowi¹zuj¹cej 

obowi¹zuj¹cych w latach 1995-2002 i 2002-2016 
[15,19] – obecnie 7 V/m [12]. W otoczeniu 99% 
kuchenek mikrofalowych wystêpowa³a strefa 

-
dzono równie¿ wystêpowanie strefy zagro¿enia, 
natomiast strefa niebezpieczna nie wystêpowa³a 
[18]. Przywo³anie obowi¹zuj¹cych do 2002 r. 

ma znaczenie przy analizie archiwalnych danych 
w odniesieniu do kuchenek mikrofalowych stoso-

dwukrotnie obni¿ona (z 2 W/m2 do 2002 r. do  
1,1 W/m2 od 2002 r.). 

W ¿adnym przypadku nie stwierdzono 
2) wg 

zaleceñ ICNIRP [7] w odniesieniu do ekspozycji 
zawodowej, natomiast w otoczeniu 5% ba-

danych kuchenek mikrofalowych stwierdzono 
2), 

obowi¹zuj¹cej w wymaganiach standardu emisji 
w przepisach amerykañskich FDA [5]. Wed³ug 
dawnych i aktualnych przepisów krajowych jest 
to obszar pola strefy zagro¿enia.

Przyk³adowy rozk³ad stref ochronnych we-
d³ug sk³adowej E przedstawiono na rys. 3.

Porównanie uzyskanych wyników badañ do-
tycz¹cych kuchenek mikrofalowych stosowanych 
w gospodarstwach domowych i w gastronomii 
wykaza³o, ¿e w otoczeniu kuchenek mikrofa-

natê¿enia pola-EM by³y wy¿sze (tabela 3.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(<6
)

(6-
8)

(8-
10
)

(10
-14
)

(14
-16
)

(16
-18
)

(18
-20
)

(20
-22
)

(22
-58
)

(58
-62
)

E [V/m]

C
zę

st
oś

ć 
w

ys
tę

po
w

an
ia

Emin=4V/m 

Emax=60V/m 

Emed.=11V/m
Eśr.=13,8V/m 

-
kowanych w gospodarstwach domowych

-
sowanych w zak³adach gastronomicznych

gastronomy

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(<6) (6-10) (10-14) (14-18) (18-22) (22-26) (26-30) (30-34) (34-38) (38-42) (42-46) (46-50) (50-54) (54-58) (58-62) (62-66) (66-90)

E [V/m]

 
Emin=5,8V/m 

Emed.=28,1V/m
Eśr.=30,3V/m 

Emax=86,8V/m 

  

C
zę

st
oś

ć 
w

ys
tę

po
w

an
ia

Rys. 3. Rozmieszczenie pionów/punktów pomiarowych i pola-EM 
stref ochronnych w otoczeniu kuchenki mikrofalowej typ Koenic 
KMW 255 w zabudowie meblowej

construction

Tabela 3. Analiza statystyczna wyników pomiarów natê¿enia pola-E z zakresu  PMF w otoczeniu kuchenek mikrofalowych 

Liczba zbadanych 
kuchenek 

mikrofalowych
Miejsce

u¿ytkowania minimalna maksymalna mediana

143 gastronomia 5,8 86,8 34,4 28,1
33 gospodarstwa domowe 3,9 60,0 17,0 11,0
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Przyczyny takiego stanu s¹ oczywiste. Wszyst-
kie newralgiczne miejsca „wycieku” PMF, a wiêc 
drzwi kuchenki (zawiasy i zamki) na skutek 
d³ugiego ich u¿ywania zostaj¹ poluzowane, 
uszczelki ze stali sprê¿ynuj¹cej czy specjalnej 
gumy z materia³em ekranuj¹cym trac¹ swoj¹ 

ekranowania, a tym samym zwiêkszaj¹ ryzyko 
wzrostu poziomu emitowanego promieniowa-
nia w otoczeniu urz¹dzenia, nie wspominaj¹c 
o zaniedbaniach zwi¹zanych z utrzymaniem 

uszczelek warstw¹ t³uszczu).

u¿ytkowania kilku kuchenek umieszczonych 
na niewielkiej powierzchni mobilnego punktu 
gastronomicznego i tym samym wzrostu ryzyka 
nara¿enia pracowników gastronomii na pole-
-EM o nierozpoznanym poziomie natê¿enia/

ekspozycji, którym jest czas przebywania w po-
lu-EM. Podjêcie odpowiednich dzia³añ w celu 
rozpoznania takich miejsc pracy i zastosowanie 

-

pola-EM zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych 
zapisów prawa pracy wydaje siê uzasadnione. 

Podsumowanie
Kuchenki mikrofalowe – z racji parametrów 

-
soka moc generatora – magnetronu) i sposobów 
u¿ytkowania (grzanie potraw), nale¿¹ do obiek-
tów technicznych mog¹cych potencjalnie emito-

bhp w gastronomii. Przedstawione w artykule 
dane o poziomach tego pola wskazuj¹, ¿e nale¿y 
przedsiêwzi¹æ stosowne dzia³ania ochronne. 

Opisany stan prawny dotyczy limitów emisji 
PMF przez kuchenki mikrofalowe i obowi¹zuje 
ich producentów. Limity emisji s¹ tak ustalone, 
aby spe³nione by³y limity ekspozycji cz³owieka 
na PMF (tu rekomendacje ICNIRP). Ze wzglêdu 
jednak na zu¿ycie elementów zabezpieczaj¹cych 
w trakcie u¿ytkowania kuchenek, w ró¿nych 
krajach (USA, Australia, Wielka Brytania i in.) 
istniej¹  systemy tych urz¹dzeñ, w tym równie¿ 
stosowanych w gospodarstwach domowych. Do 
tego celu znane firmy skonstruowa³y specjalne 

promieniowania. 
-

gorystycznego kontrolowania, motywuj¹c to 
wysokim poziomem technicznych rozwi¹zañ 
nowoczesnych kuchenek mikrofalowych pod 
wzglêdem ich bezpieczeñstwa, nisk¹ „wykrywal-

a przy tym wysokimi kosztami takich pomiarów.
Sytuacja w Polsce jest bardziej skomplikowana 

-
padku gastronomii niekontrolowanym). Wynika 

(a wiêc i pracowników) i zaniedbañ s³u¿b spra-
wuj¹cych nadzór nad warunkami pracy: specja-
listów ds. bhp, inspekcji sanitarnej czy inspekcji 
pracy.  Analiza statystyczna wyników pomiarów 
natê¿enia pola-EM w otoczeniu kuchenek mi-
krofalowych wykaza³a, ¿e poziom emisji tego 

-
krotnie  wy¿szy w zak³adach gastronomicznych 
w porównaniu z gospodarstwami domowymi. 
Stanowi to merytoryczne uzasadnienie do objêcia 
kuchenek mikrofalowych w zak³adach gastrono-
micznych kontrol¹ poziomów emisji pola-EM.

 Wydaje siê, ¿e wprowadzenie odpowiednich 

ochronnych, na co k³adzie silny nacisk nowe 
rozporz¹dzenie, powinno skutecznie rozwi¹zaæ 
problem zatrudnionych w gastronomii. W odnie-
sieniu do bezpieczeñstwa u¿ytkowników kuche-
nek mikrofalowych, wydaje siê, ¿e wyposa¿enie 
przez producentów serwisów firmowych w mier-

w celu kontroli poziomu tego promieniowania po 
wszelkich naprawach i konserwacjach kuchenek, 
bêdzie pe³ni³o wa¿n¹ rolê w ochronie cz³owieka 
przed niepo¿¹dan¹ ekspozycj¹ na pole-EM.

Najprostszym sposobem ograniczania pozio-
mu nara¿enia lub zagro¿eñ wynikaj¹cych z mo¿-

mikrofalowej, jest przestrzeganie informacji 
zawartych w instrukcji dotycz¹cej jej bezpiecz-
nego u¿ytkowania oraz udokumentowanych 
informacji o poziomach nara¿enia na przyk³ad 
w dostêpnych publikacjach naukowych. W celu 
unikniêcia nara¿enia na ewentualne dzia³anie 
energii promieniowania mikrofalowego, osoby 
korzystaj¹ce z  kuchenki mikrofalowej powin-
ny: 1) zwracaæ uwagê na jej stan techniczny; 
sprawdzaæ, czy nie ma uszkodzeñ w drzwiach 
lub zawiasach drzwiowych kuchenek, 2) nie 
uruchamiaæ kuchenki z otwartymi drzwiami, 
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ nara¿enie na energiê 
promieniowania mikrofal, 3) nie umieszczaæ ¿ad-
nych przedmiotów miêdzy czo³ow¹ powierzchni¹ 
kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczaæ, aby 

siê na powierzchniach uszczelniaj¹cych, 4) nie 
wy³¹czaæ blokad zabezpieczaj¹cych ani nie 
manipulowaæ przy nich, 5) nie uruchamiaæ ku-
chenki, je¿eli jest ona uszkodzona, 6) powierzaæ 
regulacjê i wszelkie naprawy kuchenki wy³¹cznie 
odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi 
serwisowemu producenta.
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