2. Wymagania techniczne
dla budynków
Wymagania techniczne dla budynków, jako obiektów budowlanych najbardziej rozpowszechnionych, okreœlone zosta³y w obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [8]. W § 11 tego rozporz¹dzenia zawarte jest wymaganie zwi¹zane z zagro¿eniami
i uci¹¿liwoœciami, jakie mog¹ mieæ wp³yw na budynki. Przepis ten
stanowi, ¿e „budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi powinien byæ wznoszony poza zasiêgiem zagro¿eñ i uci¹¿liwoœci okreœlonych w przepisach odrêbnych, przy czym dopuszcza
siê wznoszenie budynków w tym zasiêgu pod warunkiem zastosowania œrodków technicznych zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoœci poni¿ej
poziomu ustalonego w tych przepisach b¹dŸ zwiêkszaj¹cych odpornoœæ budynku na te zagro¿enia i uci¹¿liwoœci, je¿eli nie jest to
sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego
u¿ytkowania, okreœlonych w przepisach odrêbnych”.
Z zakresu elektryki do zagro¿eñ z uwagi na niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym wymagane jest zachowanie odpowiednich odleg³oœci budynku od linii elektroenergetycznych (omówiono
w rozdziale III), do uci¹¿liwoœci natomiast zalicza siê m. in. oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych pochodz¹cych od napowietrznych
linii i stacji elektroenergetycznych o napiêciu 110 kV i wy¿szym.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ istotnym zjawiskiem towarzysz¹cym pracy
ka¿dej linii i stacji elektroenergetycznej jest wystêpowanie wokó³
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nich pola elektromagnetycznego, które przy odpowiednio du¿ych
wartoœciach mo¿e wp³ywaæ na œrodowisko poprzez oddzia³ywanie
dwóch niezale¿nych sk³adowych – elektrycznej (E) i magnetycznej
(H). Przyczyn¹ powstawania pola elektrycznego jest napiêcie istniej¹ce pomiêdzy poszczególnymi przewodami linii przesy³owej
a ziemi¹. Z kolei pr¹d p³yn¹cy przewodami linii jest przyczyn¹ powstania pola magnetycznego.

Rys. 1. Powstawanie pola elektromagnetycznego: sk³adowa elektryczna
(pole elektryczne) i sk³adowa magnetyczna (pole magnetyczne).

Pole elektryczne E
wytwarzane jest przez ka¿dy przewód
lub obwód pod napiêciem, równie¿ kiedy pr¹d przez niego nie p³ynie.

Pole magnetyczne H
wytwarzane jest przez ka¿dy przewód
lub obwód, przez który p³ynie pr¹d.

Intensywnoœæ wystêpowania pól elektromagnetycznych w œrodowisku jest kontrolowana i w niektórych przypadkach podlega ograniczeniom w zakresie, w jakim uzasadnia to stan wiedzy dotycz¹cy oddzia³ywania takich pól na cz³owieka i obecnych mo¿liwoœci
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