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Plan prezentacji

�Miejsce linii NN w przesyle energii

�Główne zagrożenia wynikające z 
zastosowania w/w linii

�Fakty i mity na temat pola 
elektromagnetycznego

�Podsumowanie



Umiejscowienie linii NN w przesyle energii
• Wytworzenie energii 

elektrycznej w elektrowni

• Stacje elektroenergetyczne 
SN/NN

• Linie przesyłowe NN 400 i 
220 kV

• Stacje transformatorowe 
NN/WN

• Linie przesyłowe WN 110 kV

• Stacje transformatorowe 
WN/SN

• Linie rozdzielcze SN 10, 15, 
20, 30 kV

• Trasformator słupowy SN/nn

• Linia niskiego napięcia (nn) 
400/220 V



Zagrożenia związane z przesyłem energii 
za pomocą napowietrznych linii NN

• Wpływ na florę i faunę podczas 
budowy linii oraz późniejszej jej 
eksploatacji

• Hałas

• Zakłócenia radioelektryczne

• Wpływ pola 
elektromagnetycznego na 
organizmy żywe



Przebieg linii w układzie tradycyjnym oraz na 
słupach nadleśnych

Linia nadleśna:

ok. 3,5ara na 1km linii

Układ tradycyjny:

wycinka 2,4ha na 
1km linii



Nowoczesne rozwiązania 

konstrukcyjne w liniach NN

7.4 [t]8.9 [t]Masa słupa

1.57 [m2]29.14 [m2]Pow. podst. słupa

105 [m2]380 [m2]Pow. do malowania

RurowyKratowy

Porównanie słupa przelotowego



Hałas (szumy akustyczne)
Poziom hałasu 
wytwarzanego przez te 
linie nie przekracza 
najczęściej, w odległości 
kilkunastu metrów od 
linii, nawet w najgorszych 
warunkach pogodowych 
wartości:

30-35 dB - dla linii 110 kV,

32-40 dB - dla linii 220 kV,

36-46 dB - dla linii 400 kV.



Pole elektromagnetyczne
Jest to stan 
energetyczny 
przestrzeni wokół
ładunków elektrycznych 
mających energię
potencjalną i kinetyczną. 
Pole 
elektromagnetyczne 
posiada dwie składowe: 
elektryczną (pole 
elektryczne E [V/m]) i 
magnetyczną (pole 
magnetyczne H [A/m]).



Typowe rozkłady natężenia pola elektrycznego pod liniami 
przesyłowymi NN (220 i 400kV) wyznaczone na wysokości 2m nad 
ziemią w środku przęsła.



Typowe rozkłady natężenia pola magnetycznego pod liniami 
przesyłowymi najwyższych napięć (220 i 400 kV) wyznaczone na 
wysokości 2m nad ziemią w środku przęsła.



Zależność między częstotliwością zmian pola 
elektromagnetycznego, a długością fali



Pole elektromagnetyczne 
o częstotliwości 50 Hz - w 
odróżnieniu od pól 
wielkiej częstotliwości -
jest tzw. polem 
quasistacjonarnym. 
Praktycznie wynika z 
tego, że nie istnieje 
zjawisko promieniowania 
przy liniach NN.



Możliwość zachorowania na nowotwór

W prawie 40% analiz stwierdzono 
udokumentowane zwiększone 
ryzyko zachorowań na nowotwory 
(intensywność zachorowań 1,2 -
2,6 raza wyższa niż w grupie 
kontrolnej), ale w innych 
badaniach takiego zjawiska nie 
potwierdzano, a nawet zauważono 
zmniejszenie ryzyka zachorowań.



Wyniki okazały się niespójne, gdyż
trudno określić, jaki wpływ na 
zachorowania miało przebywanie w polu 
elektromagnetycznym pochodzącym od 
linii najwyższych napięć, jaki zaś inne 
czynniki, np. używanie telefonów 
komórkowych, komputerów, 
mikrofalówek, suszarek itp..



Dziękuję za 
uwagę


