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Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metody analizy indukcyjnego oddziały-
wania linii elektroenergetycznych na rurociągi przesyłowe z uwzględnieniem falowego 
charakteru omawianego zjawiska. Modelowanie takiego oddziaływania przeprowadza 
się przy zastosowaniu pakietu symulacyjnego PSPICE. Jednorodny odcinek obwodu 
ziemnopowrotnego o znanych, pasywnych parametrach jednostkowych symuluje się 
jako połączenie łańcuchowe czwórników typu π. Elementy aktywne modelu reprezentują 
zewnętrzne wymuszenie – siłę elektromotoryczną indukowaną wzdłuż rurociągu.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: rurociągi przesyłowe, linia elektroenergetyczna, oddziaływanie 
indukcyjne, symulacja, zjawiska falowe 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Na magistralne rurociągi transportu gazu i paliw oddziałują zewnętrzne pola 
elektryczne i magnetyczne, powodujące przepływ prądu wzdłuż rurociągów. 
Rozpływ prądu w podziemnym rurociągu zależy od jego parametrów elektrycz-
nych. Metalowy rurociąg podziemny, pokryty powłoką ochronną w celu odizo-
lowania go od agresywnego środowiska jest obwodem ziemnopowrotnym [1, 2, 
3]. Rurociągi są wykonane z rur stalowych o połączeniach spawanych. Średnice 
rur stosowanych na rurociągi przesyłowe zawierają się w granicach od 100 mm 
do 2000 mm. Każdy stalowy rurociąg podziemny jest zabezpieczony antykoro-
zyjnym pokryciem ochronnym, odznaczającym się odpowiednimi właściwo-
ściami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi. Pokrycia ochronne 
rurociągów są wykonane z materiałów organicznych. Powszechnie stosuje się 
pokrycia z tworzyw sztucznych wykonywane z polietylenu, polichlorku winylu  
i żywicy epoksydowej. Pokrycia polietylenowe nakłada się na rurociąg metodą 
wytłaczania lub napylania proszku, tworząc warstwę o grubości 3–4 mm. Pokry-
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cia z tworzyw sztucznych wykonuje się również metodą jednokrotnego lub 
dwukrotnego owijania rury taśmami polietylenowymi lub z plastyfikowanego 
polichlorku winylu, samoklejącymi lub na podkładzie polimerowym albo bitu-
micznym. Pokrycie izolujące dodatkowo zabezpiecza się taśmą ochronną. Rezy-
stywność materiałów izolacyjnych, takich jak polietylen, ma wartość rzędu  
1016 m. Jednostkowa rezystancja ru warstw izolacyjnych o grubości rzędu 
kilku milimetrów, definiowana jest jako rezystancja 1 m2 powierzchni:  

tr iu             (1) 
gdzie: i – rezystywność materiału pokrycia, m, t – grubość pokrycia, m,  
i dochodzi do 1013 m2. W praktyce wartość jednostkowej rezystancji pokryć 
rurociągów w ziemi jest mniejsza, gdyż pokrycie rurociągu ulega uszkodzeniom 
w czasie transportu i montażu, a wskutek przebywania w ziemi w wyniku sta-
rzenia zwiększa się porowatość materiału izolacyjnego [3]. 

Parametry elektryczne rurociągów podziemnych zależą od wielu czynników. 
Oprócz rezystancji jednostkowej zależnej od materiału rurociągu, średnicy  
i grubości ścianki, jednostkowej rezystancji przejścia, zależnej od materiału 
pokrycia ochronnego, na wartości parametrów elektrycznych rurociągu pod-
ziemnego mają wpływ: głębokość ułożenia, częstotliwość prądu, przenikalność 
magnetyczna materiału rurociągu, a przede wszystkim konduktywność gruntu. 

Rurociągi przesyłowe ułożone w zbliżeniu do tras linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć narażone są na długotrwałe, indukcyjne oddzia-
ływanie wynikające np. z niesymetrii obciążenia linii czy niesymetrii geome-
trycznej układu linia elektroenergetyczna – rurociąg podziemny. Odpowiedzią 
rurociągu na pole magnetyczne wytworzone przepływem prądów w przewodach 
fazowych i odgromowych są prądy wzdłużne i poprzeczne oraz potencjały ruro-
ciągu względem ziemi. Jednostkowe parametry rurociągów przesyłowych  
o doskonałej izolacji względem ziemi, duże średnice i ich długości powodują, że 
nawet dla częstotliwości 50 Hz prądy i potencjały mają charakter falowy. Po-
nieważ na ogół na końcach rurociągów przesyłowych zainstalowane są mono-
bloki izolujące, rurociągi te traktować należy jako linię długą w stanie jałowym. 
Fale odbite od końców rurociągów nakładają się na fale pierwotne prądów  
i napięć, co sprawia, że rozkłady tych wielkości wzdłuż rurociągów odbiegają 
kształtem od przebiegów obserwowanych w przypadku rurociągów o niższej 
jakości izolacji [4 – 18]. Ponadto dla rurociągów przesyłowych, dla których 
jednostkowe parametry schematu zastępczego spełniają nierówność R < ωL oraz 
G < ωC , przebiegi sygnałów prądowych i napięciowych zbliżone są do przebie-
gu sygnałów wzdłuż linii długiej bezstratnej. 

W wielu przypadkach praktycznych oraz na etapie projektowania tras ruro-
ciągów lub linii elektroenergetycznych WN i SN przydatnym narzędziem dla 
określania intensywności oddziaływań jest komputerowa symulacja. Znajomość 
mechanizmów sprzężeń, zastępczych parametrów elektrycznych rurociągów 
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podziemnych oraz modeli obliczeniowych jest konieczna dla umiejętnego po-
sługiwania się tym narzędziem. 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metody analizy indukcyjnego 
oddziaływania linii elektroenergetycznych na rurociągi przesyłowe z uwzględ-
nieniem falowego charakteru omawianego zjawiska. Modelowanie takiego od-
działywana przeprowadza się przy zastosowaniu pakietu symulacyjnego PSPICE 
[4]. Jednorodny odcinek obwodu ziemnopowrotnego o znanych, pasywnych 
parametrach jednostkowych symuluje się jako połączenie łańcuchowe czwórni-
ków typu π. Elementy aktywne modelu reprezentują zewnętrzne wymuszenie – 
siłę elektromotoryczną indukowaną wzdłuż rurociągu. Zakłada się, że grunt jest 
półnieskończonym ośrodkiem jednorodnym, izotropowym, o stałej konduktyw-
ności oraz stałej przenikalności magnetycznej, równej μ0. Dokładność obliczeń 
poprawia uwzględnienie konduktywności wyznaczonej pomiarowo. 

 
2. MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA INDUKCYJNEGO 

NA RUROCIĄG PODZIEMNY 
 

Elementarny odcinek obwodu ziemnopowrotnego przedstawia rys. 1. Warto-
ści elementów schematu zastępczego można obliczyć na podstawie parametrów 
falowych rozważnego układu. Dla elementarnego oczka typu π (rys. 1) impe-
dancję wzdłużną oblicza się zgodnie z równaniem (2) 

)(sinh lZZ c   ,        (2) 
a admitancję poprzeczną zgodnie z równaniem (3) 

cZ

l

Y








 2
tanh2 

  .        (3) 

Elementy obwodu zastępczego modelowanego w SPICE (rys. 2) wyznacza 
się z zależności (4): 

)(Re ZR  ,  )(Im ZL  ,  )
2

(Re
YG  ,  )

2
(Im
YC  .  (4) 

Wartość źródła reprezentującego oddziaływanie indukcyjne od pobliskiej li-
nii wysokiego napięcia (rys. 1b, rys. 2) oblicza się z równania (5) 

lZIE m             (5) 
gdzie: I – prąd płynący w napowietrznej linii elektroenergetycznej, Zm – jednost-
kowa impedancja wzajemna linii i rurociągu określona równaniem (6) 
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w którym: d – głębokość zakopania rurociągu w ziemi, h – wysokość zawiesze-
nia linii, a – odległość między osiami rurociągu i linii (   22 ahds  – od-
ległość LWN od rurociągu),  – konduktywność gruntu,   – przenikalność elek-
tryczna gruntu, ω – pulsacja ( f  2 ), μ0 – przenikalność magnetyczna 
próżni. 
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Rys. 1. Model typu π elementarnego odcinka obwodu ziemnopowrotnego (rurociągu)  
a) model bez oddziaływania zewnętrznego, b) model uwzględniający oddziaływanie  

indukcyjne pobliskiej LWN 
 

3. MODEL SYMULACYJNY W PSPICE 
 

Oddziaływanie indukcyjne na rurociąg znajdujący się w pobliżu linii elektro-
energetycznej przeprowadza się przy zastosowaniu pakietu symulacyjnego 
PSPICE [4]. Elementarny odcinek obwodu ziemnopoworotnego uwzględniający 
oddziaływanie indukcyjne od pobliskiej linii przesyłowej przedstawiono na rys. 2. 
Łącząc łańcuchowo oczka typu π można zamodelować układ o dowolnej długości. 
Poprzez dobór odpowiedniej ilości oczek typu π (rys. 2) o właściwie dobranych 
długościach można uzyskać wyniki rozkładu potencjału, prądu wzdłużnego i gę-
stości prądu upływu dla modelowanego układu w pożądanych punktach (po prze-
prowadzeniu symulacji w programie PSPICE). Dla oczek o różnych długościach 
parametry schematu zastępczego wyznaczane są na podstawie równań (4),  
a w przypadku występowania oddziaływania indukcyjnego od pobliskiej linii 
również wzoru (5). 

 

dx 

R L 

C C 
G G 

E 

 
 

Rys. 2. Schemat zastępczy elementarnego odcinka obwodu ziemnopowrotnego  
z oddziaływaniem indukcyjnym w programie SPICE 
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4. WYNIKI SYMULACJI I OBLICZEŃ 
 

Rozważono magistralny rurociąg o średnicy 1,4 m i długości l = 177,374 km 
z bardzo dobrą izolacją (izolowany na końcach). Rozpatrywany rurociąg na od-
cinku 10 km w środku swojego przebiegu jest równolegle zbliżony do linii wy-
sokiego napięcia, a odległość rurociągu od LWN wynosi s = 10 m (rys. 3).  

 
 

83,687 km 10 km 83,687 km 

LWN I=1A 

s=10 m rurociąg 

 
 

Rys. 3. Układ: linia wysokiego napięcia – rurociąg podziemny 
 

Rurociąg zamodelowano poprzez połączenie łańcuchowe 150 oczek podsta-
wowych z rys. 2 rozłożonych symetrycznie względem środka układu jak przed-
stawiono na rys. 4. 

Układ modelowano dla różnych wartości izolacji rurociągu. Parametry przy 
których przeprowadzono porównawcze symulacje zestawiono w tabeli 1. Do 
wyznaczenia parametrów schematu zastępczego rurociągu i źródła reprezentują-
cego oddziaływanie indukcyjne użyto równań (2)÷(6). W obliczeniach przyjęto 
jednostkową wartość prądu I = 1 A w LWN o częstotliwości f = 50 Hz. 
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Rys. 4. Model układu: linia wysokiego napięcia – rurociąg podziemny (150 oczek) 
 

Wpływ wartości izolacji rurociągu na uzyskiwane wyniki przedstawiają ry-
sunki 5÷7.  
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Tabela 1. Zestawienie parametrów symulacji dla różnych wartości izolacji rurociągu ru 
 

Dane wejściowe: ru [kΩ/m2] ρ [Ω·m] Zc [Ω] γ  [1/m] 
1 5000 80 6,114–j0,226 (8,26+j75,93)·10–6 

Parametry modelu: R [mΩ/km] L [mH/km] G [mS/km] C [μF/km] E [mV/km] 
1 67,686 1,4718 0,4457 19,8180 282,2·ej79,93° 

Dane wejściowe: ru [kΩ/m2] ρ [Ω·m] Zc [Ω] γ  [1/m] 
2 1000 80 5,914+j0,590 (19,04+j76,28)·10–6 

Parametry modelu: R [mΩ/km] L [mH/km] G [mS/km] C [μF/km] E [mV/km] 
2 67,597 1,4717 2,2309 19,8195 282,2·ej79,93° 

Dane wejściowe: ru [kΩ/m2] ρ [Ω·m] Zc [Ω] γ  [1/m] 
3 500 80 5,367+j1,303 (31,66+j75,46)·10–6 

Parametry modelu: R [mΩ/km] L [mH/km] G [mS/km] C [μF/km] E [mV/km] 
3 67,686 1,4717 4,4612 19,8195 282,2·ej79,93° 

Dane wejściowe: ru [kΩ/m2] ρ [Ω·m] Zc [Ω] γ  [1/m] 
4 100 80 2,663+j1,732 (97,22+j110,40)·10–6 

Parametry modelu: R [mΩ/km] L [mH/km] G [mS/km] C [μF/km] E [mV/km] 
4 67,686 1,4718 22,3015 19,8105 282,2·ej79,93° 

 
Na podstawie rozkładu potencjału wzdłuż rurociągu można stwierdzić, że dla 

rurociągów z bardzo dobrą izolacją zachodzą w nich zjawiska falowe (przebieg 
1 i 2). Przy gorszej izolacji (przebieg 3 i 4), takich efektów się nie obserwuje. 
Można zauważyć również, że im lepsza izolacja tym potencjał uzyskuje większe 
wartości na całej długości rurociągu.  
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Rys. 5. Rozkład potencjału wzdłuż rurociągu dla różnych wartości izolacji rurociągu ru [kΩ/m2] 
(ρ = 80 Ω·m): 1) 5000, 2) 1000, 3) 500, 4) 100 

 
Podobne zależności można zaobserwować w przypadku rozkładu prądu 

wzdłużnego w rurociągu – rys. 6 oraz gęstości prądu upływu – rys. 7. Prąd 
wzdłużny oraz gęstość prądu upływu w rurociągu uzyskują generalnie większe 
wartości w przypadku lepszej izolacji, jedynie w pobliżu środka układu (gdzie 
występują źródła reprezentujące oddziaływanie indukcyjne) wartość prądu jak  
i gęstości prądu upływu jest większa dla gorszej izolacji (rys. 6 i rys. 7). 
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Rys. 6. Rozkład prąd wzdłuż rurociągu dla różnych wartości izolacji rurociągu ru [kΩ/m2] 

(ρ = 80 Ω·m): 1) 5000, 2) 1000, 3) 500, 4) 100 
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Rys. 7. Rozkład gęstości prąd upływu rurociągu dla różnych wartości izolacji rurociągu ru [kΩ/m2] 

(ρ = 80 Ω·m): 1) 5000, 2) 1000, 3) 500, 4) 100 
 
W celu obserwacji zachodzących zjawisk falowych w rozpatrywanym ukła-

dzie przeprowadzono również symulacje dla przypadków rurociągów o coraz 
mniejszej długości. W symulacjach przyjęto parametry z tabeli 1 – przypadek 1 
(bardzo dobra izolacja rurociągu). Model wyjściowy z rys. 4 podlegał skracaniu 
w sposób symetryczny (odłączanie po kolei oczek podstawowych na końcach – 
symulacje prowadzono dla coraz mniejszej liczby oczek, od 150 do 30). 

Na rys. 8 przedstawiono wyniki rozkładu potencjału wzdłuż rurociągu w za-
leżności od jego długości. 
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Rys. 8. Rozkład potencjału wzdłuż rurociągu dla rurociągów o długościach:  
177 km, 166 km/2 = λ, 124 km/2 = 3λ/4, 82 km/2 = λ/2, 42 km/2 = λ/4  

(ru = 5000 kΩ/m2 i ρ = 80 Ω·m) 
 
Na podstawie wzoru 

 2            (7) 
obliczono długość fali dla rozpatrywanego przypadku – wynosi ona  
λ = 82,75 km (gdzie: ]Im[  ). Analizując rozkład potencjału na rys. 8 można 
stwierdzić, że w przypadku dopasowania długości rurociągu do wartości  
w przybliżeniu λ/4 = 42/2 = 21 km oraz 3λ/4 = 124/2 = 62 km występują mak-
sima (strzałki fali) potencjału dla tych odległości od środka układu (w środku 
układu występują źródła wywołujące potencjał na rurociągu). Dla punktów 
λ/2 = 82/2 = 41km oraz λ = 166/2 = 83 km od środka układu występują wtedy 
minima. W przypadku rurociągu o długości równej λ/2 = 82/2 = 41 km oraz 
λ = 166/2 = 83 km sytuacja jest odwrotna do opisanej powyżej (minima tam 
gdzie poprzednio maksima i na odwrót). 

Przeprowadzono również symulacje układu w funkcji czasu. Na rys. 9 zapre-
zentowano przebiegi potencjału w funkcji czasu – dla rurociągów o różnej izola-
cji, odczytane dla punktu w odległości 1 km od środka układu (przebieg – 
V(75)) i na początku rurociągu (przebieg V(1)). W celu odczytania czasu, po 
którym potencjał pojawia się na początku rurociągu zawężono skalę do 40 ms 
(przebiegi ustalają się po około 150 ms). 

Z rysunków tych odczytano czas to po jakim potencjał pojawia się na począt-
ku rurociągu (licząc odległość między pierwszymi maksymami obu przebie-
gów). Wyniki zestawiono w tabeli 2 oraz porównano z czasem t=const/2 (obli-
czonym ze wzoru (8)) oznaczającym przejście przez układ punktu o stałej fazie 
(licząc od środka układu) – widać dużą zgodność. 

t=const = l/v           (8) 
gdzie: prędkość rozchodzenia się fali v = ω/β, l – odległość w km. 
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Tabela 2. Porównanie czasu opóźnienia pojawienia się potencjału na początku rurociągu 
dla różnych izolacji rurociągu ru z czasem przejścia przez układ potencjału o stałej fazie 
(l = 87,687 km) 

 
ru [kΩ/m2] v [km/s] to [ms] t=const/2 [ms] 

5000 4137,5 21,19 20,7 
1000 4118,5 21,29 20,8 
100 2845,6 30,81 30,1 

 
 a)            b) 

   
 

      c) 

 
 

Rys. 9. Potencjał rurociągu (V(75) – 1 km, V(1) – 89 km (od środka układu)) dla różnych wartości 
izolacji rurociągu ru [kΩ/m2] (ρ = 80 Ω·m): a) 5000, b) 1000, c) 100 
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5. PODSUMOWANIE 
 

W artykule zaprezentowano model analizy indukcyjnego oddziaływania linii 
elektroenergetycznych na rurociągi przesyłowe z uwzględnieniem falowego 
charakteru omawianego zjawiska. 

Jednostkowe parametry rurociągów przesyłowych o doskonałej izolacji 
względem ziemi, duże średnice i ich długości powodują, że dla częstotliwości  
50 Hz prądy i potencjały wzbudzane oddziaływaniem linii, mają charakter falo-
wy, a ze względu na praktykę stosowania na końcach rurociągów przesyłowych 
monobloków izolujących, rurociągi te traktować należy jako linię długą w stanie 
jałowym. Fale odbite od końców rurociągów nakładają się na fale pierwotne 
prądów i napięć, co sprawia, że rozkłady tych wielkości wzdłuż rurociągów 
odbiegają kształtem od przebiegów obserwowanych w przypadku rurociągów  
o niższej jakości izolacji. Ponadto dla rurociągów przesyłowych, dla których 
jednostkowe parametry schematu zastępczego spełniają nierówność R < ωL oraz 
G < ωC , przebiegi sygnałów prądowych i napięciowych zbliżone są do przebie-
gu sygnałów wzdłuż linii długiej bezstratnej. 

 
LITERATURA 

 
[1] Krakowski M., Obwody ziemnopowrotne, Warszawa, WNT 1979. 
[2] Sunde E.D., Earth conduction effects in transmission system, New York, Dover 

1968. 
[3] Machczyński W., Oddziaływania elektromagnetyczne na obwody ziemnopowrot-

ne – rurociągi podziemne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998. 
[4] Czarnywojtek P., Machczyński W., Computer simulation of responses of earth–

return circuits to the a.c. and d.c. external excitation, European Transactions on 
Electrical Power, ETEP Vol. 13, No. 3, May/June 2003, pp. 173–184. 

[5] Haubrich H.J., Flechner B., Machczyński W., A universal model for the 
computation of the electromagnetic interference on earth return circuits, IEEE 
Transactions on Power Delivery, 1994, No. 3, pp. 1593–1599. 

[6] Dawalibi F.P., Southey R.D., Analysis of electrical interference from power lines 
to gas pipelines. Part I: computation methods, IEEE Transactions on Power 
Delivery 4 (3) (1989) 1840–1846. 

[7] Dawalibi F.P., Southey R.D., Analysis of electrical interference from power lines 
to gas pipelines. Part II: parametric analysis, IEEE Transactions on Power 
Delivery 5 (1) (1990) 415–421. 

[8] Christoforidis G.C., Labridis D.P., Dokopoulos P.S., Inductive interference 
calculation on imperfect coated pipelines due to nearby faulted parallel 
transmission lines, Electric Power Systems Research 66 (2) (2003) 139–148. 

[9] Christoforidis G.C., Labridis, D.P., A Hybrid method for calculating the inductive 
interference on pipelines caused by faulted power lines to nearby buried 
pipelines, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 20 No. 2, (2005), pp. 1465. 



Zjawiska falowe w rurociągach przesyłowych wywołane indukcyjnym ... 
 
 

109 

[10] Isogai H., Ametani A., Hosokawa Y., An investigation of induced voltages to an 
underground gas pipeline from an overhead transmission line, Electrical 
Engineering in Japan 164 (1) (2008) 43–50. 

[11] Micu D.D., Czumbil L., Christoforidis G.C., Stet D., Evaluation of induced AC 
voltages in underground metallic pipeline, COMPEL International Journal of 
Computations and Mathematics in Electrical 31(4) July 2012, 1133–1143. 

[12] Micu D.D., Christoforidis G.C., Czumbil L, AC interference on pipelines due to 
double circuit power lines: A detailed study, Electric Power Systems Research 
103 (2013) 1–8. 

[13] Cigré: guide on the influence of high voltage AC power systems on metallic 
pipelines, in: Working Group 36.02, 1995. 

[14] ITU–T: directives concerning the protection of telecommunication lines against 
harmful effects from electric power, Geneva, 1999. 

[15] EN 50443: effects of electromagnetic interference on pipelines cased by high 
voltage A.C. railway systems and/or high voltage A.C. power supply systems, in: 
CENELEC Report No.: ICS 33.040.20; 33.100.01, 2009. 

[16] NACE: mitigation of alternating current and lightning effects on metallic 
structures and corrosion control systems, in: Report No.: 21021–SG, 2007. 

[17] Booklet on: AC Corrosion on Buried Metallic Pipelines. Guidelines for Risk 
Assessment and Mitigation Measures, CEOCOR, 2001. 

[18] CEN/TS 15280: evaluation of A.C. corrosion likelihood of buried pipelines – 
application to cathodically protected pipelines, in: CEN Report No.: ICS 
23.040.99; 77.060, 2006. 

 
 

WAVE PHENOMENA IN MAIN PIPELINES 
DUE TO INDUCTIVE EFFECTS OF POWER LINES  

 
The use of the circuit simulation package SPICE (Simulation Program with 

Integrated Circuit Emphasis) permits the complex analysis of the EMI (electromagnetic 
interference) on main pipelines. In the approach presented, the wave phenomena 
(voltages and currents) along the pipelines have been taken into account. The pipeline is 
modelled as a large multinode electrical equivalent circuit. The circuit is a chain of basic 
circuits, which are equivalents of homogenous sections of the pipeline with uniform 
exposure to the primary interfering electric field associated with the inductive influence. 
The usefulness of the SPICE simulation has been illustrated by examples. 
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