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Oddzia³ywanie indukcyjne linii
elektroenergetycznych wysokiego napiêcia

na gazoci¹gi – czêœæ I

1. Wprowadzenie

Stalowe ruroci¹gi podziemne nara¿one s¹
na szkodliwe oddzia³ywania pola magnetycz-
nego i/lub elektrycznego pochodz¹cego od li-
nii i urz¹dzeñ elektroenergetycznych wskutek
wystêpowania sprzê¿eñ typu indukcyjnego
oraz konduktancyjnego. Stopieñ intensywno-
œci oddzia³ywañ zale¿y od wielu parametrów
uk³adu Ÿród³o pola – ruroci¹g podziemny.
Skutki oddzia³ywañ wi¹¿¹ siê z zagro¿eniem
pora¿eniowym, mo¿liwoœci¹ uszkodzeñ ruro-
ci¹gu i urz¹dzeñ elektrycznych pod³¹czonych
do ruroci¹gu oraz korozj¹ wywo³an¹ przez
pr¹d przemienny.

Projektanci i u¿ytkownicy ruroci¹gów pod-
ziemnych powinni byæ œwiadomi mo¿liwoœci
wyst¹pienia oddzia³ywañ zewnêtrznego pola
elektromagnetycznego, skutków jego oddzia-
³ywania oraz istniej¹cych metod ogranicza-
nia szkodliwego oddzia³ywania.

W wielu przypadkach praktycznych oraz
na etapie projektowania tras ruroci¹gów przy-
datnym narzêdziem dla okreœlania intensyw-
noœci oddzia³ywañ jest komputerowa symula-
cja. Znajomoœæ mechanizmów sprzê¿eñ,
zastêpczych parametrów elektrycznych ruro-
ci¹gów podziemnych oraz modeli obliczenio-
wych jest konieczna dla umiejêtnego pos³ugi-
wania siê tym narzêdziem.

Ruroci¹gi podziemne nale¿¹ do klasy ob-
wodów ziemnopowrotnych, tj. obwodów
elektrycznych zawieraj¹cych ziemiê, w któ-
rych pr¹d przep³ywa zarówno w przewodach
elektrycznych, jak i w samej ziemi. Obwody
ziemnopowrotne wystêpuj¹ miêdzy innymi
w elektroenergetyce, telekomunikacji, trakcji
elektrycznej i ochronie katodowej. Nale¿¹ do
nich, oprócz ruroci¹gów, kable energetyczne
i telekomunikacyjne, szyny trakcji elektrycz-
nej pr¹du sta³ego, sieæ jezdna i napowietrzna
trakcji elektrycznej pr¹du przemiennego, li-
nie elektroenergetyczne z uziemionymi punk-
tami zerowymi itp.

Koniecznoœæ oszczêdnej gospodarki tere-
nami, zw³aszcza w rejonach zindustrializo-
wanych, sprawia, ¿e tworzy siê tzw. korytarze
przesy³u energii, w których grupuje siê napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego
napiêcia, urz¹dzenia trakcji elektrycznej, ka-
ble energetyczne i teletechniczne oraz magi-
stralne ruroci¹gi wody, gazu i paliw p³yn-
nych. D³ugoœæ takich korytarzy mo¿e do-
chodziæ do kilkuset kilometrów. Zbli¿enie
tras obwodów ziemnopowrotnych do Ÿróde³
pola elektromagnetycznego stwarza zagro¿e-
nia wynikaj¹ce z oddzia³ywañ natury elek-
trycznej i magnetycznej.

Potencja³y wzbudzane w ruroci¹gach
wskutek sprzê¿enia indukcyjnego s¹ propor-
cjonalne do pr¹dów linii, a impedancja wza-
jemna zale¿y od konfiguracji uk³adu ruroci¹g
– linia, czêstotliwoœci pr¹du oraz rezystyw-
noœæ gruntu. Oddzia³ywanie indukcyjne mo¿e
zachodziæ zarówno w stanie normalnej pracy
linii elektroenergetycznej, jak i w stanach
zak³óceniowych. D³ugotrwa³e oddzia³ywanie
indukcyjne jest mo¿liwe w stanie normalnej
pracy linii – w czasie symetrycznego obci¹-
¿enia trójfazowego i jest spowodowane nie-
symetri¹ geometryczn¹ w uk³adzie poszcze-
gólnych przewodów fazowych wzglêdem ru-
roci¹gu, a wzbudzony na nim potencja³
osi¹gaæ mo¿e kilkadziesi¹t Voltów. Krótko-
trwa³e oddzia³ywanie indukcyjne wystêpuje
podczas zwaræ jednofazowych z ziemi¹
w sieciach najwy¿szych napiêæ pracuj¹cych
ze skutecznie uziemionym punktem zero-
wym. Zwarcia w linii elektroenergetycznej
maj¹ charakter przypadkowy i s¹ praktycznie
nie do unikniêcia. Wartoœci pr¹dów jednofa-
zowego zwarcia doziemnego siêgaj¹ 100 kA
(w warunkach krajowych 30–40 kA). Zwar-
cia z ziemi¹ s¹ wy³¹czane w czasie nie prze-
kraczaj¹cym 0,5 s. Potencja³ indukowany
w ruroci¹gu mo¿e osi¹gaæ wartoœæ do kilku
kV. Stwarza to zagro¿enie dla ruroci¹gów
i urz¹dzeñ do nich do³¹czonych oraz dla ich
obs³ugi. Istnieje tak¿e niebezpieczeñstwo wy-
buchu lub po¿aru w przypadku up³ywu gazu
lub paliw z ruroci¹gu.

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowa-
nie na wybranym przyk³adzie problematyki
zwi¹zanej z oddzia³ywaniem pola magne-
tycznego linii elektroenergetycznych na ruro-
ci¹gi podziemne. Czêœæ pierwsza uwzglêdnia
przede wszystkim zagro¿enia pora¿eniowe
powodowane tymi oddzia³ywaniami oraz
ocenê potrzeby ograniczania skutków tego
zjawiska. W czêœci drugiej omówione zostan¹
zagadnienia zagro¿eñ korozyjnych ruroci¹gu
wywo³ywanych pr¹dem przemiennym.
2. Modelowanie oddzia³ywania

indukcyjnego na ruroci¹g podziemny

W ruroci¹gu, traktowanym jako linia d³uga
znajduj¹ca siê w zewnêtrznym, pierwotnym
polu elektromagnetycznym, zostaje wzbu-
dzona si³a elektromotoryczna wymuszaj¹ca
przep³yw pr¹du wzd³u¿ linii. Schemat zastêp-
czy elementarnego odcinka linii ma postaæ
jak na rys. 1 [1].
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Stalowe ruroci¹gi podziemne nara¿one s¹ na szkodliwe oddzia³ywania
pola magnetycznego i/lub elektrycznego pochodz¹cego od linii i urz¹dzeñ
elektroenergetycznych wskutek wystêpowania sprzê¿eñ typu indukcyjnego
oraz konduktancyjnego. Celem pracy jest zaprezentowanie na wybranym
przyk³adzie rzeczywistym problematyki zwi¹zanej z oddzia³ywaniem pola
magnetycznego linii elektroenergetycznych na ruroci¹gi podziemne. Czêœæ
pierwsza uwzglêdnia przede wszystkim zagro¿enia pora¿eniowe powodowa-
ne tymi oddzia³ywaniami oraz ocenê potrzeby ograniczania skutków tego
zjawiska. W czêœci drugiej omówione zostan¹ zagadnienia zagro¿eñ koro-
zyjnych ruroci¹gu wywo³ywanych pr¹dem przemiennym.
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Inductive influence of overhead power transmission lines on gas pipelines – part I
Underground steel pipelines are exposed to the negative influence of electromag-

netic and/or electric fields generated by overhead power transmission lines and de-
vices which generate both inductive and conductive types of couplings. This paper
presents problems connected with the influence of power lines on buried pipelines in
selected real field examples. Part one mainly covers electrocution hazards caused by
this type of interaction and the necessity of assessing the containment of the effects of
this phenomenon. In the second part problems with AC induced corrosion of pipe-
lines will be presented.

Key words: influence of high voltage power lines, gas pipelines, corrosion



Przyj¹wszy, ¿e parametry elektryczne Z i Y
linii d³ugiej s¹ wielkoœciami sta³ymi, a linia
jest równoleg³a do osi 0x uk³adu wspó³rzêd-
nych prostok¹tnych, uk³ad z rys. 1 jest opisa-
ny równaniami:
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i jest impedancj¹ charakterystyczn¹ linii
d³ugiej.

Napiêcie wzd³u¿ linii d³ugiej wyznacza siê
na podstawie równañ (2) i (5):
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Schemat zastêpczy oraz równania ró¿nicz-
kowe (1) i (2) umo¿liwiaj¹ analityczne wy-
znaczenie pr¹dów i potencja³ów wzd³u¿ pod-
ziemnego ruroci¹gu (dla niewielu prostych
przypadków), je¿eli znane s¹ jego parametry
elektryczne Z i Y oraz natê¿enie pierwotnego
pola elektrycznego, wytworzonego w ziemi
wzd³u¿ trasy ruroci¹gu [2]. Potencja³ okreœlo-
ny jest wzglêdem odleg³ego punktu ziemi –

punktu, którego potencja³ przyjêty jest jako
równy 0.

W praktyce, okreœlanie potencja³ów wzbu-
dzanych wzd³u¿ ruroci¹gu przy oddzia³ywa-
niu indukcyjnym i/lub konduktancyjnym jest
mo¿liwe dziêki zastosowaniu z³o¿onych me-
tod obliczeniowych [3–5]. Dla dok³adnoœci
obliczeñ bardzo istotna jest znajomoœæ
wszystkich parametrów elektrycznych ruro-
ci¹gu. Zastosowanie komputerów do obliczeñ
jest niezbêdne. Poprawnoœæ okreœlenia
wszystkich elementów uk³adu obliczeniowe-
go prowadzi do uzyskania wyników o du¿ej
dok³adnoœci. Obliczenia wykonuje siê w kil-
ku etapach.

W przypadku oddzia³ywania indukcyjnego
algorytm obliczeniowy zawiera:
– podzia³ uk³adu oddzia³ywania na odcinki

w zale¿noœci od odleg³oœci linii i ruroci¹gu,
tak ¿eby wzbudzana jednostkowa si³a elek-
tromotoryczna (sem) by³a sta³a wzd³u¿ ca³ej
d³ugoœci odcinka ruroci¹gu poddanego od-
dzia³ywaniu,

– okreœlenie sem dla ka¿dego odcinka w zale-
¿noœci od typu oddzia³ywania (krótko-
trwa³e, d³ugotrwa³e),

– przedstawienie ka¿dego odcinka ruroci¹gu
jako zastêpczego obwodu elektrycznego
(rys. 2),

– obliczenia potencja³ów w wêz³ach obwodu
elektrycznego, sk³adaj¹cego siê z ³añcucho-
wego po³¹czenia czwórników.
Poni¿ej zestawiono oznaczenia i wzory dla

obliczania parametrów elektrycznych ruro-
ci¹gu podziemnego:

D – œrednica ruroci¹gu
h – g³êbokoœæ u³o¿enia ruroci¹gu
j – jednostka urojona

r – promieñ ruroci¹gu
rp – rezystancja przejœcia
Y – admitancja

Yg – admitancja wynikaj¹ca
z przep³ywu pr¹du przez ziemiê

Yi – admitancja up³ywnoœciowa
ruroci¹gu

Z – impedancja

Z0 – impedancja charakterystyczna
Zg – impedancja wynikaj¹ca

z przep³ywu pr¹du przez ziemiê
Zi – impedancja wewnêtrzna ruroci¹gu
�0 – przenikalnoœæ elektryczna pró¿ni
� – konduktywnoœæ gruntu
� – pulsacja
� – sta³a propagacji

�0 – przenikalnoœæ magnetyczna
pró¿ni

�r – przenikalnoœæ magnetyczna
wzglêdna

� – rezystywnoœæ ziemi
�st – rezystywnoœæ stali
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3. Symulacja oddzia³ywania
indukcyjnego na gazoci¹g

Symulacja przeprowadzona zosta³a dla rze-
czywistego obiektu w szeregu ró¿nych wa-
riantach. W pracy opisano kilka z nich, które
prezentuj¹ zastosowan¹ metodykê oraz umo-
¿liwiaj¹ prawid³owe wnioskowanie.

Obiektem oddzia³ywania jest gazoci¹g
DN273 o d³ugoœci ok. 47 km, posiadaj¹cy wg
projektu izolacjê przyjêt¹ dla klasy C obci¹-
¿enia wg DIN 30672, przebiegaj¹cy na odcin-
ku ostatnich 16 km w zbli¿eniu do linii elek-
troenergetycznych W.N.

Dane ruroci¹gu:
œrednica � = 273 mm
gruboœæ izolacji s = 4 mm
g³êbokoœæ u³o¿enia h = 1 m
rezystancja przejœcia rp = 20 oraz

3 k�	m2

rezystywnoœæ stali �st = 0,169 �	mm2/m
przenikalnoœæ elektr.
wzglêdna izolacji �r = 5
przenikalnoœæ magnet.
wzglêdna �r = 200

Obiektami oddzia³ywuj¹cymi s¹ napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne pr¹du
przemiennego o napiêciach 400 kV oraz 220
kV.
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Rys. 1. Schemat zastêpczy
odcinka linii d³ugiej z roz-
³o¿onym wymuszeniem ze-
wnêtrznym; Z impedancja
linii na jednostkê d³ugoœci,
Y admitancja linii na jed-
nostkê d³ugoœci, si³a elek-
tromotoryczna na jednost-
kê d³ugoœci o wartoœci
zale¿nej od po³o¿enia, re-
prezentuj¹ca zewnêtrzne
wymuszenie

Rys. 2. Schemat zastêpczy odcinka ruroci¹gu –
czwórnik typu 




Dane niezbêdne do symulacji komputero-
wych oddzia³ywañ linii elektroenergetycz-
nych na gazoci¹g, zarówno w stanie ich nor-
malnej pracy (oddzia³ywanie d³ugotrwa³e),
jak równie¿ w stanach awaryjnych (od-
dzia³ywanie krótkotrwa³e), uzyskano z po-
miarów terenowych oraz z Polskich Sieci
Elektroenergetycznych.

Obliczenia jednofazowych zwaræ doziem-
nych:
– linia 400 kV zwarcie na wybranym s³upie,

pr¹d zwarcia: 3481 A,
– linia 220 kV zwarcie na wybranym s³upie,

pr¹d zwarcia: 3453 A,
– linia 220 kV zwarcie w podstacji, pr¹d

zwarcia: 2483 A.
Zweryfikowane pomiarowo dane dotycz¹-

ce jakoœci izolacji na gazoci¹gu wykaza³y ist-
nienie odcinków o ró¿nej jednostkowej rezy-
stancji powierzchniowej izolacji:

– dla odcinka I: rp = 20 k�	m2,

– dla odcinka II: rp = 3 k�	m2,
Œrednia rezystywnoœci gruntu wynosi³a

� � 126 �	m.

3.1. Oddzia³ywanie w stanie normalnej
pracy linii

Obliczenia wykonuje siê w punktach obli-
czeniowych wzd³u¿ ruroci¹gu oznaczonych
od 1 do 16, przy czym odleg³oœæ miêdzy
punktami obliczeniowymi wynosi 1 km.
W obliczeniach rozpatruje siê potencja³y
wzbudzone na gazoci¹gu ³¹cznym oddzia-
³ywaniem indukcyjnym pr¹dów roboczych
w linii 400 kV oraz w linii 220 kV. Zak³ada
siê jednakowe fazy pocz¹tkowe pr¹dów obu li-
nii.

Wyznacza siê potencja³y wzbudzane d³u-
gotrwa³ym oddzia³ywaniem indukcyjnym
w dwóch przypadkach:
– rezystancja przejœcia gazoci¹gu wynosi 20

k�	m2 na po³owie d³ugoœci gazoci¹gu tj. od
punktu obliczeniowego 1 do 8, a na pozo-
sta³ej czêœci (9–16) rezystancja przejœcia
wynosi 3 k�	m2 – wariant 50/50,

– rezystancja przejœcia gazoci¹gu wynosi 20
k�	m2 na 25% d³ugoœci gazoci¹gu tj. od
punktu obliczeniowego 1 do 4, a na pozo-
sta³ej czêœci (5–16) rezystancja przejœcia
wynosi 3 k�	m2 – wariant 25/75.

Przyjête do obliczeñ pr¹dy robocze:
– linii 400 kV: I400 = 1000 A,
– linii 220 kV: I220 = 500 A.

Wyniki obliczeñ rozk³adu potencja³ów
wzd³u¿ gazoci¹gu (wartoœæ skuteczna poten-
cja³u gazoci¹gu) wzbudzone ³¹cznym induk-
cyjnym oddzia³ywaniem linii 400 kV oraz
220 kV w stanie normalnej pracy przedstawia
rys. 3.

W przypadku d³ugotrwa³ego oddzia³ywa-
nia indukcyjnego obu linii elektroenergetycz-
nych najwiêksze wartoœci potencja³ów wystê-
puj¹ na koñcach odcinka zbli¿enia gazoci¹gu
do linii, tj. w punktach obliczeniowych 1 i 14.
Wartoœæ maksymalna potencja³u gazoci¹gu
mo¿e wynieœæ ok. 60 V (wariant 50/50) lub
ok. 50 V (wariant 25/75).

3.2. Krótkotrwa³e oddzia³ywanie linii
400 kV oraz linii 220 kV

3.2.1. Jednofazowe zwarcie z ziemi¹

na wybranym s³upie 400 kV

Zak³ada siê, ¿e zwarcie wystêpuje na naj-
bli¿szym s³upie linii 400 kV w fazie R – naj-
bli¿ej usytuowanej w stosunku do trasy gazo-
ci¹gu. W obliczeniach uwzglêdnia siê prze-
p³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych fa-
zach.

Przyjête do obliczeñ pr¹dy:
– pr¹d zwarcia linii 400 kV: Izw 400 = 3481 A,
– pr¹dy robocze linii 400 kV: I400 = 1000 A,
– pr¹dy robocze linii 220 kV: I220 = 500 A.

Rozk³ad potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu
wzbudzony ³¹cznym indukcyjnym oddzia³y-
waniem linii 400 kV oraz 220 kV podczas
jednofazowego zwarcia doziemnego na wy-
branym s³upie linii 400 kV przedstawiono na
rys. 4.

W przypadku krótkotrwa³ego oddzia³ywa-
nia indukcyjnego obu linii elektroenergetycz-
nych podczas zwarcia jednofazowego z zie-
mi¹ na wybranym s³upie linii 400 kV,
maksymalne wartoœci potencja³ów wystêpuj¹
na koñcach odcinka zbli¿enia gazoci¹gu do
linii, tj. w punktach obliczeniowych 1 i 14.
Wartoœæ maksymalna potencja³u gazoci¹gu
mo¿e wynieœæ ok. 770 V (wariant 50/50) lub
ok. 650 V (wariant 25/75).

3.2.3. Jednofazowe zwarcie z ziemi¹

na wybranym s³upie linii 220 kV

Zak³ada siê, ¿e zwarcie wystêpuje na naj-
bli¿szym s³upie linii 220 kV w fazie R – naj-
bli¿ej usytuowanej w stosunku do trasy gazo-
ci¹gu. W obliczeniach uwzglêdnia siê prze-
p³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych fa-
zach.

Przyjête do obliczeñ pr¹dy:
– pr¹d zwarcia linii 220 kV: Izw 220 = 3453 A,
– pr¹dy robocze linii 400 kV: I400 = 1000 A,
– pr¹dy robocze linii 220 kV: I220 = 500 A.

Potencja³y wzd³u¿ gazoci¹gu wzbudzone
³¹cznym indukcyjnym oddzia³ywaniem linii
400 kV oraz 220 kV podczas jednofazowego
zwarcia doziemnego na wybranym s³upie li-
nii 220 kV przedstawiono na rys. 5.

W przypadku krótkotrwa³ego oddzia³ywa-
nia indukcyjnego obu linii elektroenergetycz-
nych podczas zwarcia jednofazowego z zie-
mi¹ na wybranym s³upie linii 220 kV,
maksymalne wartoœci potencja³ów wystêpuj¹
na koñcach odcinka zbli¿enia gazoci¹gu do
linii, tj. w punktach obliczeniowych 1 i 16.
Wartoœæ maksymalna potencja³u gazoci¹gu
mo¿e wynieœæ ok. 400 V (wariant 50/50) lub
ok. 340 V (wariant 25/75).

3.2.4. Jednofazowe zwarcie z ziemi¹ linii

220 kV w podstacji

Zak³ada siê, ¿e zwarcie jednofazowe z zie-
mi¹ linii 220 wystêpuje w podstacji w fazie R
– najbli¿ej usytuowanej w stosunku do trasy
gazoci¹gu. W obliczeniach uwzglêdnia siê
przep³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych
fazach.

Przyjête do obliczeñ pr¹dy:
– pr¹d zwarcia linii 220 kV: Izw 220 = 2483 A,
– pr¹dy robocze linii 400 kV: I400 = 1000 A,
– pr¹dy robocze linii 220 kV: I220 = 500 A.

Potencja³y wzd³u¿ gazoci¹gu wzbudzone
³¹cznym indukcyjnym oddzia³ywaniem linii
400 kV oraz 220 kV podczas jednofazowego
zwarcia doziemnego linii 220 kV w podstacji
przedstawiono na rys. 6.

W przypadku krótkotrwa³ego oddzia³ywa-
nia indukcyjnego obu linii elektroenergetycz-
nych podczas zwarcia jednofazowego z zie-
mi¹ linii 220 kV w podstacji, maksymalne
wartoœci potencja³ów wystêpuj¹ na koñcach
odcinka zbli¿enia gazoci¹gu do linii, tj.
w punktach obliczeniowych 1 i 16. Wartoœæ
maksymalna potencja³u gazoci¹gu mo¿e wy-
nieœæ ok. 300 V (wariant 50/50) lub ok. 240
V (wariant 25/75).

4. Ocena zagro¿enia pora¿eniowego

Ocenê stopnia zagro¿enia pora¿eniowego
gazoci¹gu przeprowadza siê przy za³o¿e-
niach:
– obliczony potencja³ gazoci¹gu (wzglêdem

ziemi dalekiej) odpowiada napiêciu ra¿e-
niowemu dotykowemu w sytuacji, gdy
cz³owiek znajduj¹cy siê w pobli¿u gazo-
ci¹gu dotyka go (np. wykonuj¹c pomiary w
s³upku pomiarowym instalacji ochrony ka-
todowej),

– czas ra¿enia wynosi tF = 0,15 s.
– dopuszczalne napiêcie dotykowe ra¿eniowe

dla czasu ra¿enia tF = 0,15 s wynosi wed³ug
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerge-

tyczne pr¹du przemiennego o napiêciu wy¿-

szym od 1 kV – UTp = 575 V.
– dopuszczalne napiêcie dotykowe ra¿eniowe

w przypadku oddzia³ywania d³ugotrwa³ego
linii elektroenergetycznej wynosi wed³ug
PN-E-05115 – UTp = 75 V (dla czasu ra¿e-
nia tF � 10 s).

– obliczone wartoœci potencja³ów gazoci¹gu
zwiêksza siê o 25%, uwzglêdniaj¹c w ten
sposób przewidywan¹ rozbudowê systemu
elektroenergetycznego i zwi¹zany z tym
wzrost mocy zwarciowej.
W œwietle przyjêtych za³o¿eñ stwierdza siê,

¿e w rozpatrywanych przypadkach:
– w przypadku d³ugotrwa³ego oddzia³ywania

indukcyjnego obu linii 400 kV oraz 220 kV,
zagro¿enie pora¿eniowe nie wystêpuje.
Wartoœci potencja³ów wzbudzone na gazo-
ci¹gu s¹ ni¿sze od wartoœci dopuszczalnych
napiêæ dotykowych ra¿eniowych. Nale¿y
jednak zwróciæ uwagê, ¿e wartoœci maksy-
malne wzbudzanych potencja³ów mog¹ le-
¿eæ bardzo blisko wartoœci dopuszczanych
norm¹.

– zagro¿enie pora¿eniowe spowodowane
krótkotrwa³ym oddzia³ywaniem indukcyj-
nym mog³oby wyst¹piæ jedynie w przypad-
ku jednofazowego zwarcia doziemnego na
analizowanym s³upie linii 400 kV.

– z uwagi na mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿e-
nia pora¿eniowego w przypadku jednofazo-
wego zwarcia doziemnego w linii 400 kV
oraz utrzymywanie siê w tym rejonie poten-
cja³ów o wartoœci rzêdu 60 V podczas nor-
malnej pracy linii elektroenergetycznych
W.N. nale¿y zastosowaæ wzd³u¿ gazoci¹gu
œrodki ochrony przeciwpora¿eniowej.
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5. Symulacja oddzia³ywania linii 400 kV

oraz linii 220 kV na gazoci¹g

przy zastosowaniu œrodków

ochrony przeciwpora¿eniowej

Rozpatruje siê przypadek najgroŸniejszy
z punktu widzenia zagro¿enia pora¿eniowe-
go – zwarcie na analizowanym s³upie linii
400 kV w fazie R, najbli¿ej usytuowanej
w stosunku do trasy gazoci¹gu. W oblicze-
niach uwzglêdnia siê przep³yw pr¹dów robo-
czych w pozosta³ych fazach jak w p. 3.2.1.

Zak³ada siê, ¿e w punkcie obliczeniowym
nr 1 stosuje siê uziemienie gazoci¹gu o rezy-
stancji R1 = ∞, 10 lub 5 �. Obliczenia odno-
sza siê do przypadku 50/50.

Rozk³ad potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu
wzbudzony ³¹cznym indukcyjnym oddzia³y-
waniem linii 400 kV oraz 220 kV podczas
jednofazowego zwarcia doziemnego na s³u-
pie linii 400 kV przedstawiono na rys. 7.

Z symulacji wynika, ¿e zastosowanie w re-
jonie mo¿liwego wyst¹pienia zagro¿enia po-
ra¿eniowego uziemienia gazoci¹gu powoduje

istotne zmniejszenie wartoœci indukowanych
potencja³ów. Uziom o rezystancji R1 = 10 Ù

pod³¹czony w punkcie obliczeniowym nr 1
obni¿a wartoœæ potencja³u do ok. 670 V,
a uziom o rezystancji R1 = 5 Ù do ok. 580 V,
co stanowi wartoœæ zbli¿on¹ do bezpiecznej
w œwietle normy PN-E-05115:2002.

Wyniki obliczeñ rozk³adu potencja³ów
wzd³u¿ gazoci¹gu wzbudzone ³¹cznym in-
dukcyjnym oddzia³ywaniem linii 400 kV oraz
220 kV w stanie normalnej pracy, gdy
w punkcie obliczeniowym nr 1 stosuje siê
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Rys. 3. Przebieg potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu podczas d³ugotrwa³ego oddzia-
³ywania indukcyjnego obu linii elektroenergetycznych

Rys. 4. Przebieg potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu podczas krótkotrwa³ego od-
dzia³ywania indukcyjnego obu linii elektroenergetycznych; zwarcie jednofazo-
we z ziemi¹ na wybranym s³upie linii 400 kV

Rys. 6. Przebieg potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu podczas krótkotrwa³ego od-
dzia³ywania indukcyjnego obu linii elektroenergetycznych podczas jednofazo-
wego zwarcia doziemnego linii 220 kV w podstacji

Rys. 5. Przebieg potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu podczas krótkotrwa³ego od-
dzia³ywania indukcyjnego obu linii elektroenergetycznych; zwarcie jednofazo-
we z ziemi¹ na wybranym s³upie linii 220 kV

Rys. 8. Przebieg potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu podczas d³ugotrwa³ego oddzia-
³ywania indukcyjnego obu linii elektroenergetycznych przy uziemieniu gazo-
ci¹gu w punkcie obliczeniowym nr 1

Rys. 7. Przebieg potencja³u wzd³u¿ gazoci¹gu podczas krótkotrwa³ego od-
dzia³ywania indukcyjnego obu linii elektroenergetycznych; zwarcie jednofazo-
we z ziemi¹ na s³upie linii 400 kV przy uziemieniu gazoci¹gu w punkcie obli-
czeniowym nr 1



uziemienie gazoci¹gu o rezystancji odpo-
wiednio R1 = ∞, 10 i 5 �, przedstawia rys. 8.
Obliczenia odnosz¹ siê do wariantu 50/50.

Równie¿ i w tym przypadku uzyskuje siê
skuteczne obni¿enie potencja³u do wartoœci
le¿¹cych poni¿ej dopuszczanych przez normê
PN-E-05115:2002 – w przypadku zastosowa-
nia uziomu R1 = 5 Ù potencja³ wynosi ok. 45
V. Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e potencja³
o takiej wartoœci le¿y znacznie powy¿ej gra-
nicy dopuszczanej przez inne normy, np.
15 V przez normê amerykañsk¹ [6].

6. Ocena zagro¿enia pora¿eniowego

Spoœród analizowanych przypadków krót-
kotrwa³ego oddzia³ywania indukcyjnego,
mo¿liwoœæ niebezpiecznego oddzia³ywania
stwierdzono jedynie dla przypadku wyst¹pie-
nia jednofazowego zwarcia doziemnego w li-
nii 400 kV w rejonie zbli¿enia do gazoci¹gu.

W przypadku d³ugotrwa³ego oddzia³ywa-
nia indukcyjnego obu linii elektroenergetycz-
nych wynik symulacji nie stwierdza wys-
t¹pienia zagro¿enia pora¿eniowego na gazo-
ci¹gu. Mog¹ na nim jednak¿e pojawiæ siê po-
tencja³y o wartoœciach zbli¿onych do dopusz-
czalnych norm¹ (potwierdzaj¹ to pomiary),
co powodowaæ mo¿e odczuwalne skutki
u osób kontaktuj¹cych siê z gazoci¹giem, np.
podczas prowadzenia rutynowych pomiarów
skutecznoœci dzia³ania ochrony katodowej.

Z uwagi na mo¿liwoœæ wyst¹pienia za-
gro¿enia pora¿eniowego w przypadku jedno-
fazowego zwarcia doziemnego w linii 400 kV
oraz utrzymywanie siê w tym rejonie poten-
cja³ów o wartoœci rzêdu 60 V podczas nor-
malnej pracy linii elektroenergetycznych
W.N. nale¿y:
– zastosowaæ wzd³u¿ gazoci¹gu œrodki ochro-

ny przeciwpora¿eniowej w postaci uziemie-
nia gazoci¹gu za pomoc¹ odgraniczników
pr¹du sta³ego,

– przy wykonywaniu pomiarów ochrony ka-
todowej oraz innych prac na gazoci¹gu sto-
sowaæ dodatkowe œrodki ochrony przeciw-
pora¿eniowej w postaci obuwia i rêkawic
ochronnych,

– przy wykonywaniu prac remontowych na
gazoci¹gu, nale¿y gazoci¹g dodatkowo
uziemiæ za pomoc¹ uziomu prêtowego; nie
jest wymagane stosowanie dodatkowych
œrodków ochrony przeciwpora¿eniowej.
Œrodki te uwzglêdniaj¹ jedynie zagro¿enie

pora¿eniowe okreœlane na podstawie przepi-
sów bezpieczeñstwa elektrycznego. Przy
wyst¹pieniu znacz¹cego oddzia³ywania linii
elektroenergetycznej podczas normalnego
trybu pracy linii (jak w pokazanym przy-
k³adzie) konieczne jest przeanalizowanie za-
gro¿enia korozj¹ gazoci¹gu wywo³an¹ przez
pr¹d przemienny.

7. Wnioski

Okreœlenie przewidywanego zagro¿enia
pora¿eniowego w stanach normalnego trybu
pracy linii elektroenergetycznej W.N. oraz
w stanach awaryjnych (podczas zwaræ do-
ziemnych) mo¿liwe jest w praktyce jedynie
na podstawie symulacji komputerowych
z wykorzystaniem wiarygodnych danych opi-
suj¹cych zarówno analizowany ruroci¹g i œro-
dowisko, w którym siê znajduje, a tak¿e robo-
cze i obliczone parametry elektryczne linii
elektroenergetycznej W.N. Dla istniej¹cego
gazoci¹gu wszelkie dane podczas normalnej
pracy linii elektroenergetycznej powinny byæ
okreœlone w drodze pomiarów, co w znacz¹cy
sposób uwiarygodnia symulacje komputero-
we.

W przypadku stwierdzenia w drodze obli-
czeñ dla stanów awaryjnych zagro¿enia pora-
¿eniowego konieczne jest zastosowanie œrod-
ków zabezpieczaj¹cych, które musz¹ byæ tak
dobrane, aby mo¿liwa by³a normalna praca
systemów ochrony katodowej ruroci¹gu. Ta-
k¿e podczas normalnej pracy linii elektro-
energetycznej indukowane napiêcia, na tyle
niskie, ¿e niegroŸne z punktu pora¿enia, ale
mog¹ce byæ nieprzyjemne dla obs³ugi gazo-
ci¹gu (g³ównie ekip pomiarowych instalacji
ochrony katodowej), powinny z tego powodu
byæ obni¿ane.

W niektórych przypadkach podczas nor-
malnej pracy linii mo¿e zachodziæ proces ko-
rozji wywo³any pr¹dem przemiennym. Spo-
sób rozwi¹zywania tego problemu bêdzie
przedmiotem drugiej czêœci pracy.
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