
                           Kompatybilność elektromagnetyczna

Rozporządzenie w sprawie pól elektromagnetycznych i 
transformatorów mocy

Streszczenie: Stosownie do pomiarów i obliczeń, pole 
magnetyczne wokół transformatorów żywicznych firmy 
SGB ja również transformatorów rozdzielczych 
olejowych jest znacząco mniejsze aniżeli wartość 
graniczna określona przez Dwudzieste Szóste 
Rozporządzenie w zakresie wdrożenia Federalnej Ustawy 
o Ochronie emisyjnej (26.BImSchV) z dnia 16.12.1996r.  
Transformatory mocy wyłączono spod tego 
rozporządzenia z uwagi na fakt, iż są one uznawane za 
elementy składowe kompleksowego systemu lub zakładu.  
Środki obniżania krytycznego natężenia pola i  
utrzymywania wartości granicznych w systemie lub 
zakładzie można znaleźć w szczególności w połączeniach 
niskich napięć, które w znacznym stopniu determinują 
charakterystykę całego pola. 

Kiedy w dniu 1 stycznia 1997r. weszło w życie 26 
rozporządzenie w zakresie wdrażania Federalnej Ustawy 
o Ochronie Emisyjnej (26.BImSchV), zaistniała 
konieczność spełnienia wartości granicznych przez 
systemy o niskich częstotliwościach (w tym 50 Hz), które 
to wartości wynosiły 5 kV/m w zakresie natężenia pola 
elektrycznego i 100 μT w zakresie indukcji 
magnetycznej.

Na długo przed tą datą, SGB rozpoczęła obliczanie i 
pomiary pola elektromagnetycznego w celu ustalenia 
pola wokół transformatora i wypróbowania sposobów 
jego zmniejszenia. W określonych warunkach 
pomiarowych, pole magnetyczne transformatorów 
żywicznych, np.: 630 kVA/20kV-0,4kV wynosi w 
przybliżeniu 5 μT według naszych pomiarów w 
odległości 2 m od powierzchni żywicznej uzwojenia. W 
przypadku transformatora olejowego o takiej samej 
mocy, wynosi ono mniej niż 2 μT w odległości 1,7 m od 
środka geometrycznego. Jasnym jest, iż pola 
magnetyczne wywołane przez prądy uzwojenia przy tym 
poziomie napięć (0,4 kV) znajdują się znacznie poniżej 
dopuszczalnych 100 μT

Należy, jednak zwrócić uwagę na fakt wpływu jaki 
posiada przepływ prądu w zaciskach dolnych napięć np. 
szynach zbiorczych lub kablach zasilających. Pole 
magnetyczne wokół kabli zasilających zmniejsza się 
jedynie wraz odwrotną wartością kwadratu odległości, 

podczas gdy wokół transformatorów zmniejsza się wraz z 
wartością odwrotną sześcianu odległości. 

Jest tak ze względu na fakt, iż przepływ prądu w 
transformatorach jest ograniczony w ograniczonej 
przestrzeni, zaś w kablach zasilających wydłuża się w 
jednym wymiarze stosownie do potrzeb. Stąd też pole 
magnetyczne wokół zacisków dolnych napięć dominuje 
nad poziomem całego pola, np.: w stacji zasilania. Szereg 
sposobów optymalizacji tras szyn zbiorczych i kabli 
zasilających, np.: węzeł kabli, jest skuteczny w 
redukowaniu indukcji. Producenci transformatorów już są 
w stanie stworzyć „interfejs” dla tworzenia takich 
optymalnych tras na etapie projektowania. 

Rozporządzenie 26.BImSchV ma zastosowanie do 
„stałych systemów przetwarzania i przesyłu 
elektryczności.” Jego obszar zastosowania obejmuje 
również „elektryczne układy przetwarzające, w tym 
panele o częstotliwości 50 Hz i górnym napięciu 1 kV lub 
więcej”. Jako, że transformatory mocy są uważane za 
elementy składowe kompleksowego układu, tj. 
stosownego zakładu czy obiektu, nie podlegają temu 
rozporządzeniu.

Z tego powodu, wartości graniczne dla pól 
magnetycznych częstotliwości liniowej lub pól 
elektrycznych również nie zostały zdefiniowane w 
projekcie Normy Europejskiej DIN EN 50236:02.97 
„Kompatybilność elektromagnetyczna transformatorów 
mocy” i VDE 0532 Część 8. Jest to także zrozumiałe, 
jako że pola elektromagnetyczne wokół transformatora 
nie są określane bez podawania szczegółów dotyczących 
warunków montażu i konfiguracji połączeń.

Poziom pola elektrycznego w pomieszczeniu jest także 
proporcjonalny do poziomu napięcia i zależy w dużej 
mierze od usytuowania i kształtu innych obiektów 
przewodzących (niosących potencjał lub uziemionych) w 
otaczającym środowisku. Ogólnie rzecz biorąc, pole 
elektryczne nie ma znaczącego wpływu przy średnim 
poziomie napięcia. 
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