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ENVIRONMENTAL POLLUTION CAUSED BY THE
ELECTRICAL INSTALLATIONS
Development of industry and the growth of consumption of primary
energy, causes pollution of the environment (air, water, underground blades
etc.), so this activity causes negative effects on people's health level and on
global climate change. Of course, without electricity cannot conceive of modern
life on Earth, but humanity must realise that the use of electricity has negative
effects on the environment in the biological environment, as well as complex
built environment. It is necessary to intensify studies and researches aimed, on
the one hand, optimizing \/lowering electricity consumption, and on the other
hand, lessening the impact of electromagnetic pollution of the environment in
the bioelectro-chemical processes of nature and the corrosion reactions in
complex environments.
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1. Introducere
Dezvoltarea industriei şi creşterea consumului de energie
primară, antrenează poluarea mediului ambiant (aer, ape, pânzele
freatice etc.), astfel încât această activitate determină efecte negative
asupra nivelului de sănătate al oamenilor şi asupra modificării climei
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globale. Principalele cauze care duc la modificarea climei globale sunt:
▪ arderea carburanţilor fosili; ▪ emanaţia de bioxid de carbon, a cărei
concentraţie în atmosferă a devenit periculoasă; ▪ bioxidul de carbon
este un gaz care contribuie substanţial la efectul de seră; ▪ amplificarea
efectului de seră va conduce la creşterea temperaturii globale medii a
mediului înconjurător, cu efecte multiple încă neprevăzute.
Desigur, fără energie electrică nu se poate concepe viaţa
modernă pe Pământ, dar omenirea trebuie să conştientizeze faptul că
utilizarea energiei electrice are şi efecte negative asupra mediului atât
asupra mediilor biologice, cât şi asupra mediului complex construit. În
aceste condiţii, se impune intensificarea studiilor şi cercetărilor care să
vizeze, pe de o parte, optimizarea/diminuarea consumului de energie
electrică, iar pe de altă parte, diminuarea impactului poluării
electromagnetice a mediului atât asupra proceselor bioelectro-chimice
din natură, cât şi asupra reacţiilor de coroziune din mediile complex
construite.
Ţările industrializate alocă multe mijloace materiale tehnice şi
băneşti necesare cercetării în acest domeniu, Comunitatea Economică
Europeană stabilind în acest sens obiective precise, cum sunt:
prevenirea producerii de deşeuri, reducerea cantităţilor acestora prin
valorificarea lor, limitarea poluării mediului ambiant etc., etc.
2. Impactul reţelelor electrice asupra mediului
Utilizarea tensiunilor din ce în ce mai înalte în reţelele electrice
este determinată de raţiuni tehnico-economice, pentru transportul de
puteri electrice pe distanţe din ce în ce mai mari. Pentru liniile electrice
de medie şi joasă tensiune impactul cu mediul înconjurător se referă,
îndeosebi la: ocuparea terenurilor, defrişarea pădurilor, poluarea
vizuală şi impactul cu alte elemente de construcţii şi instalaţii.
2.1. Poluarea vizuală
Poluarea vizuală generează deteriorarea peisajului proporţional
cu tensiunea nominală, cele mai poluante fiind liniile electrice aeriene
(L.E.A.) de înaltă şi foarte înaltă tensiune, precum şi staţiile de
transformare.
Încercări şi propuneri de limitare a efectelor negative s-au făcut
şi se caută şi în continuare, ele vizând atât designul stâlpilor cât şi a
traseelor prin ascunderea liniilor electrice în spatele unor elemente
naturale. „Camuflarea” liniilor electrice aeriene se aplică la traversarea
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şoselelor cu ajutorul unor zone împădurite sau pe traseu prin folosirea
denivelărilor naturale ale solului.
● Poluarea vizuală determinată de liniile electrice aeriene.
Poluarea vizuală este datorată caracterului industrial, extins pe trasee
lungi ale acestora (în special, datorită L.E.A. de înaltă şi foarte înaltă
tensiune) care, plasate în mijlocul naturii, alterează peisajul.
Contradicţia apare între factorul economic (care reclamă trasee de linii
electrice cât mai scurte) şi factorul natural (necesitatea de a proteja
terenurile fertile, ocolirea pădurilor şi conservarea peisajului).

Fig. 1 Centrala Bistriţa-Roznov

● Poluarea vizuală generată de posturile de transformare. Din
punct de vedere constructiv, posturile electrice de transformare sunt de
trei feluri: subterane, supraterane şi aeriene. Posturile de transformare
subterane nu ridică probleme sub aspectul poluării vizuale a mediului
înconjurător.
● Poluarea vizuală generată de staţiile de transformare şi
conexiune. Staţiile de tip exterior, indiferent de faptul că echipamentul
de comutaţie primară şi transformatoarele de măsurare sunt plasate la
sol sau la semiînălţime pe cadre, prin caracterul lor industrial, poluează
estetic peisajul. O situaţie deosebită, pentru aspectul estetic al
peisajului este dată de intrările şi respectiv ieşirile liniilor electrice
aeriene din staţiile de transformare. În faţa staţiei se formează o
aglomerare de linii aeriene de diferite tipuri constructive, apărute în
diferitele etape de dezvoltare ale staţiei.
În cazul instalaţiilor de medie tensiune, o soluţie posibilă ar fi
realizarea ieşirilor prin linii în cablu subteran.
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2.2. Poluarea sonoră
Poluarea sonoră generează multiple efecte asupra
organismului, în funcţie de trei parametri: intensitate (tărie), înălţime
(frecvenţă) şi durată.
Nocivitatea zgomotelor are consecinţe diverse, pornind de la
generarea unui sentiment de frică mergând după caz, până la
pierderea totală sau parţială a auzului. Nivelul de zgomot depinde de
intensitatea şi de frecvenţa lui, fiind divers în centralele şi reţele
electrice, atât ca natură (mecanică, electrică, magnetică,
electrodinamică, termică), cât şi ca durată (permanent, intermitent). În
unele cazuri, un acelaşi utilaj produce componente de natură diferită.
Motoarele electrice de exemplu, determină atât vibraţii a circuitului
magnetic cât şi zgomote aerodinamice, iar ventilatoarele dau naştere la
zgomote de natură aerodinamică peste care se suprapune şi o
componentă mecanică.
3. Poluarea electromagnetică
Perturbaţiile de înaltă frecvenţă determinate de descărcarea
1
corona se manifestă atât în instalaţiile radio care funcţionează, în
general, în banda de frecvenţă de (0,5...1,6) MHz, cât şi în cele de
televiziune (24...216) MHz şi de telefonie de înaltă frecvenţă prin
curenţi purtători [2].
Perturbaţiile în domeniul radiofrecvenţă depind de: gradientul
de tensiune superficial al conductorului, de numărul şi dimensiunile
conductoarelor din fascicul, de distanţa receptorului radio faţă de linia
electrică de înaltă tensiune şi de condiţiile meteorologice. Pe timp
frumos, nivelul perturbaţiilor radio, în cazul liniilor cu tensiunea
nominală de 400 kV poate atinge 50 dB (la 20 m de axul liniei şi
raportat la 1 μV/m); pe timp de ploaie nivelul perturbator poate atinge
70 dB. Perturbaţiile electromagnetice, de înaltă frecvenţă, determinate
de descărcarea corona cresc odată cu intensitatea ploii şi se manifestă
mai ales, în zone cu intensităţi slabe ale semnalului TV, ca şi în cazul
unei montări nefavorabile a antenei de recepţie. Se poate ajunge la
nivele perturbatoare de (40...70) dB, la o frecvenţă de 75 MHz.
1

Descărcarea corona este o descărcare limitată şi autonomă ce apare în câmpurile
puternic neuniforme, în jurul electrozilor cu rază de curbură mică. Descărcarea corona
poate să apară în aer, ulei sau în alte medii lichide sau solide. Vizual, ea se prezintă ca o
coroană luminoasă, bleu – violet, care se formează în jurul unui fir subţire de câţiva
milimetri supus unei tensiuni înalte.
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Consecinţele poluării electromagnetice a mediului sunt deosebit
de diverse. Câmpurile electromagnetice poluante perturbă procesele
naturale, atât prin efectul termic generat în diverse medii, cât şi prin
componentele lor electrice şi magnetice. Componenta electrică perturbă,
în primul rând, desfăşurarea reacţiilor electrochimice naturale - perturbă
tranzitul ionilor de Ca++ prin membranele celulare umane şi, implicit,
homeostaza calciului (cauza probabilă a frecvenţei ridicate a leucemiei la
copiii expuşi sistematic la radiaţii electromagnetice, accelerează reacţiile
de coroziune etc.
Componenta magnetică perturbă sistemele biomagnetice, cum ar
fi sistemul de orientare al albinelor, care, s-a constatat că la semnale de
circa 500 V/m devin deosebit de agresive şi se omoară între ele, iar în
câmp electromagnetic de 600 MHz ÷ 3,2 GHz, de ordinul 0,5 ÷ 1 V/m, se
rătăcesc şi nu mai ştiu să se întoarcă la stup.
Efectul generator de cancer al sistemelor de telefonie mobilă a
fost demonstrat de mai multe rapoarte de cercetare. Studiul influenţei
semnalelor în curent alternativ (c.a.) suprapuse sistemelor electrochimice
reprezintă o problematică teoretică complexă, cu importanţă practică
deosebită. Complexitatea teoretică a problematicii rezultă din diversitatea
deosebită a căilor cinetice (reacţii parţiale) aferente proceselor de electrod,
dar şi din complexitatea influenţei câmpului electromagnetic în special a
componentei electrice asupra atmosferei ionice. În condiţiile actuale de
dezvoltare tehnologică şi industrială, caracterizată, în primul rând, prin
creşterea atât a producţiei, cât şi a consumului de energie electrică şi,
implicit, intensificarea poluării electromagnetice a mediului natural şi
industrial cu semnale în c.a. deosebit de complexe, se impune studiul
aprofundat al influenţei semnalelor în c.a. suprapuse proceselor şi reacţiilor
2
electrochimice care au loc în natură (fotosinteza, procesele redox de la
interfaţa citoplasmă/membrană celulară, coroziunea metalelor etc.). Efectul
accelerator de coroziune a curenţilor de dispersie în c.a. a fost demonstrat
atât teoretic, cât şi experimental.
4. Poluarea psihică generată de pericole/riscuri de accidente
Poluarea psihică rezidă în sentimentul de teamă pe care-l
provoacă instalaţiile electrice asupra factorului uman. Acest sentiment
2

Redox (prescurtare de la reducere-oxidare) este o clasă de reacţii chimice în care
atomilor li se modifică numărul de oxidare. Termenul provine de la procesele de reducere
și oxidare. Ele pot fi definite astfel: ▪ Oxidarea este pierderea de electroni sau creşterea
stării de oxidare cu o moleculă, un atom sau un ion; ▪ Reducerea este câştigarea de
electroni sau reducerea stării de oxidare cu o moleculă, un atom sau un ion.
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este valabil şi pentru personalul instruit care lucrează în staţiile de
transformare, de conexiuni, care manifestă teamă cu caracter temporar
(la declanşările intempestive ale întrerupătoarelor aflate în imediata
apropiere) sau cu caracter permanent (teama pe care o inspiră efectele
presupuse ale câmpului electric şi magnetic asupra stării de sănătate).
Curentul electric care trece prin corpul omenesc, în funcţie de
frecvenţa şi intensitatea lui, poate provoca efecte diferite. Astfel, un
curent electric de 50 Hz cu o intensitate de până la 0,9 mA este
insensibil, între 1,2-1,6 mA provoacă senzaţii de furnicături, între 8-9,5
mA dureri de braţe, iar la 15 mA desprinderea omului de elementul aflat
sub tensiune nu se mai poate face cu forţe proprii. Aceste fenomene au
condus la concluzia că pentru a nu fi periculos pentru om, curentul
electric nu trebuie să depăşească 10 mA. În curent continuu această
limită este de 50 mA.
În curent alternativ, la valori mai mari de 10 mA, în funcţie de
durata de trecere a curentului electric, organismul viu este lezat, cele
mai grav afectate fiind inima şi sistemul nervos. Se poate produce
moarte prin electrocutare, caz destul de des întâlnit în instalaţiile
energetice. Arsurile generate de efectul termic al arcului electric asupra
organismului viu sunt, în general, mai grave decât arsurile provocate de
alte cauze. Arcul electric comportă temperaturi înalte şi totodată poate
determina transferul pe suprafaţa corpului uman de metale topite.
5. Impactul poluării electromagnetice a mediului
Omenirea s-a confruntat pentru prima dată cu problematica
degradărilor prin coroziune accelerată datorate curenţilor de dispersie
în c.c. la începutul sec. XX când, în urma revoluţiei tehnice, la
tramvaiele din Los Angeles, tracţiunea hipo a fost înlocuită cu tracţiune
electrică în c.c. (1906). În numai 2 ani, au apărut avarii semnificative la
reţeaua de distribuţie a apei potabile, iar în 1910 deja s-a raportat
existenţa primului autolaborator mobil, specializat în investigarea şi
determinarea curenţilor de dispersie în c.c. (figura 2).
Au fost analizate principalele aspecte privind impactul poluării
electromagnetice a mediului asupra reacţiilor electrochimice naturale. A
rezultat că câmpurile electromagnetice suprapuse mediilor
electrochimice din biosferă produc modificări atât în fenomenele de
transport de sarcină din electroliţi, cât şi în mecanismul şi/sau cinetica
reacţiilor electrochimice care se desfăşoară atât în sistemele
electrochimice biologice (cum ar fi sistemul citoplasmă/membrană
celulară), cât şi a celor din electroliţii naturali (sol, ape freatice etc.)
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şi/sau industriali din mediile complex construite (beton armat umed)
respectiv a reacţiilor de coroziune a structurilor metalice care
funcţionează
în
aceste medii (figura
3). În aceste condiţii,
se constată că câmpurile
electromagnetice provenite din
diverse surse perturbatoare
modifică
desfăşurarea naturală
a
proceselor
electrochimice naturale din biosferă,
Fig. 2 Autolaborator mobil de epocă destinat
deci sunt semnale
monitorizării curenţilor de dispersie (Los Angeles
poluante.
1910). În fundal (stânga) se observă săpătura la o
Din analiza
conductă subterană găurită de curenţii de dispersie
surselor de provenienţă ale poluării
electromagnetice a mediului natural şi complex construit s-a
concluzionat că sursa tuturor semnalelor perturbatoare, a curenţilor de
dispersie atât în c.c. cât şi în c.a. regim liniar şi/sau deformant este
sistemul de transport/ distribuţie/utilizare a energiei electrice.
6. Concluzii

Fig. 3 Degradarea elementelor de susţinere din beton
armat care funcţionează în câmp electromagnetic intens

■ Impactul cu
mediul înconjurător a liniilor
electrice de medie
şi
joasă
tensiune se referă, îndeosebi la
ocuparea
terenurilor,
defrişarea
pădurilor,
poluarea vizuală
şi impactul cu alte
elemente de construcţii şi instalaţii.
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■ Poluarea vizuală generează deteriorarea peisajului
proporţional cu tensiunea nominală, cele mai poluante fiind liniile
electrice aeriene (L.E.A.) de înaltă şi foarte înaltă tensiune, precum şi
staţiile de transformare.
■ Se constată că câmpurile electromagnetice provenite din
diverse surse perturbatoare modifică desfăşurarea naturală a
proceselor electrochimice naturale din biosferă, deci sunt semnale
poluante.
■ Principalul efect al semnalelor poluante în c.a. constă în
modificarea parametrilor cinetici ai reacţiilor electrochimice ce se
desfăşoară în aceste medii, în special creşterea curentului de schimb.
Astfel, în cazul structurilor metalice ce funcţionează în mediile
electrochimice naturale şi/sau construite (beton umed), acest efect
duce la intensificarea pronunţată a degradărilor prin coroziune.
■ Sursa tuturor semnalelor perturbatoare, a curenţilor de
dispersie atât în c.c. cât şi în c.a. regim liniar şi/sau deformant este
sistemul de transport/distribuţie/utilizare a energiei electrice.
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