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Zród³o pola elektromagnetycznego zamontowane na wie¿y katedralnej w Gorzowie Wlkp.
(fot. Tomasz Parada)
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1.

Ogólna charakterystyka i przepisy prawne

Ogólne zasady ochrony œrodowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj¹cym regulowane s¹ przez ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.).
W myœl ustawy, pola elektromagnetyczne s¹ to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 0 Hz do 300 GHz. Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu œrodowiska poprzez utrzymanie poziomów tych
pól poni¿ej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. Prowadz¹cy instalacjê oraz u¿ytkownik urz¹dzenia
emituj¹cego pola elekromagnetyczne, które s¹ przedsiêwziêciami mog¹cymi znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
s¹ obowi¹zani do wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych w œrodowisku bezpoœrednio po rozpoczêciu u¿ytkowania oraz ka¿dorazowo w przypadku zmiany warunków
pracy instalacji.
Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce pomiarów oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w œrodowisku zawiera rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
30 paŸdziernika 2003 r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z dnia
14.11.2003 r.).

2.

Pola elektromagnetyczne towarzysz¹ pracy ró¿nych
rodzajów urz¹dzeñ:
• przemys³owych,
• medycznych,
• bezpieczeñstwa (ochrona fizyczna obiektów, lokalizacja
skradzionych pojazdów),
• ³¹cznoœci osobistej (sieci radiotelefoniczne, telefonie komórkowe),
• radiodostêpowych (lokalne sieci telefonii sta³ej z ³¹czami
radiowymi),
• systemów przesy³u danych (dane, g³os i obraz w postaci
cyfrowej),
• systemów transmisji sygna³ów i danych (sieci radiolinii),
• radiowych i telewizyjnych systemów nadawczych,
• systemów radiolokacyjnych (radary kontroli obszarów
powietrznych i wodnych, radary kontroli p³yt lotnisk,
akwenów portów i red),
• linii i stacji elektroenergetycznych.
Najpowszechniej wystêpuj¹cymi instalacjami bêd¹cymi Ÿród³ami pól elektromagnetycznych (PEM), które
maj¹ istotny wp³yw na ogólny poziom pól w œrodowisku, s¹
linie elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz
stacje radiowe i telewizyjne.

Zród³a promieniowania elektromagnetycznego

2.1. Linie i stacje elektroenergetyczne – pola o czêstotliwoœci 50 Hz
W œrodowisku naturalnym pola elektryczne o natê¿eniach przekraczaj¹cych 1 kV/m wystêpuj¹ w otoczeniu
napowietrznych linii przesy³owych 220 i 400 kV, a tak¿e na
niewielkim obszarze pod liniami 110 kV. Krajowe linie przesy³owe s¹ tak projektowane i konstruowane, aby natê¿enia
pola w ich otoczeniu by³y znacznie mniejsze od wartoœci
dopuszczalnych. Pole elektryczne na ogrodzonym terenie
stacji elektroenergetycznych mo¿e osi¹gaæ w niektórych
miejscach wartoœci zbli¿one do dopuszczalnych – s¹ to jednak miejsca dostêpne tylko dla osób uprawnionych.

Natê¿enie pola magnetycznego o czêstotliwoœci
50 Hz nie mo¿e przekraczaæ 60 A/m. Nawet wokó³ linii przesy³owych najwy¿szych napiêæ jest ono niewielkie,
porównywalne z polami, jakie wystêpuj¹ obok przewodów
domowej instalacji niskiego napiêcia oraz elektrycznego
sprzêtu powszechnego u¿ytku. Pole magnetyczne wytwarzane jest równie¿ przez aparaturê i urz¹dzenia instalowane
w stacjach elektroenergetycznych. Ze wzglêdu na znaczne
odleg³oœci aparatury wysokonapiêciowej od ogrodzenia stacji, pole magnetyczne poza terenem stacji mo¿na
praktycznie pomin¹æ.

2.2. Pola elektromagnetyczne z zakresu 0,3 kHz÷300 GHz
Pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 0,3 kHz do
300 GHz wytwarzane s¹ g³ównie przez stacje radiowe i telewizyjne oraz stacje radiotelefoniczne. Zród³em
promieniowania elektromagnetycznego s¹ anteny nadawcze stacji. Sposób rozchodzenia siê fal zale¿y od ich d³ugoœci
(czêstotliwoœci):
• w stacjach nadawczych d³ugo i œredniofalowych pracuj¹cych w zakresie d³ugoœci fal od kilku kilometrów do
kilkuset metrów (czêstotliwoœci 0,15-16 MHz ) oddzia³ywanie na œrodowisko zawiera siê w granicach od
kilkudziesiêciu metrów (stacje nadawcze o mocy kilku
kW) do kilku kilometrów (stacje o mocy kilku MW),
• w stacjach nadawczych krótkofalowych pracuj¹cych
w zakresie d³ugoœci fal od kilkunastu do kilkudziesiê84

ciu metrów (czêstotliwoœæ od kilku do kilkudziesiêciu
MHz) obszar oddzia³ywania na œrodowisko nadajników
o mocy kilkudziesiêciu kW osi¹ga wartoœci od kilkuset
metrów na kierunku promieniowania do kilkudziesiêciu metrów przy powierzchni ziemi,
• w stacjach nadawczych ultrakrótkofalowych (UKF) i telewizyjnych (TV) pracuj¹cych w zakresie d³ugoœci fal
od kilku metrów do kilku decymetrów (czêstotliwoœci
od kilkudziesiêciu do kilkuset MHz) obszar oddzia³ywania na œrodowisko dla stacji o ³¹cznej mocy
kilkudziesiêciu kW osi¹ga wartoœci od kilkuset metrów
na wysokoœci zawieszenia anteny do kilkudziesiêciu
metrów przy powierzchni ziemi,
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3.

w stacjach radiotelefonicznych pracuj¹cych o wydzielonych zakresach d³ugoœci fal metrowych i decymetrowych (czêstotliwoœci od kilkudziesiêciu do kilkuset MHz)
obszar oddzia³ywania na œrodowisko zawiera siê w granicach od kilkudziesiêciu metrów na wysokoœci zawieszenia anten do kilku metrów przy powierzchni ziemi.

W Polsce trwa intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Obecnie telefony tego typu pracuj¹ g³ównie
w cyfrowych sieciach standardu GSM (900 i 1800 MHz)
trzech operatorów:
• PTK CENTERTEL (IDEA, od jesieni 2005 r. ORANGE),
• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA),
• Polkomtel S.A. (PLUS).

Wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego
przekroczeñ norm dopuszczalnych. Zmierzone wielkoœci
natê¿enia pola elektromagnetycznego nie przekracza³y dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika PMM, który
wynosi 0,8 V/m. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego nie przekraczaj¹
12 % wartoœci dopuszczalnej.
Paula Czarniecka
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze przeprowadzi³ w 2006 roku badania natê¿enia pól
elektromagnetycznych w 10 punktach pomiarowych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp. Pomiary wykonali pracownicy Delegatury WIOŒ w Gorzowie Wlkp. Lokalizacjaê punktów pomiarowych
przedstawia rys. VI.3-1.
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, ¿e w ¿adnym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie stwierdzono

Rys.VI.3-1. Lokalizacja punktów pomiarowych pól elektromagnetycznych w Gorzowie Wlkp.
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Tab.VI.3.1. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w 2006 r.
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