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Розраховано та проаналізовано магнітне поле на поверхні землі підземної
одноланцюгової кабельної лінії на напругу 330 кВ у разі, коли кабелі лінії прокладені в
поліетиленових трубах. На відміну від традиційного випадку передбачається, що у
поліетилен труб додана магнітна дрібнодисперсна фракція, і за рахунок цього
поліетиленовий матеріал має ефективні магнітні властивості. Такі труби можуть
виконувати функції магнітного екрану, що знижує магнітне поле на поверхні ґрунту.
Досліджено два різні конструктивні варіанти: 1) кожен фазний кабель розташовано в
окремій трубі з магнітними властивостями і 2) всі три кабелі знаходяться у загальній трубі.
Показано, що використання трьох поліетиленових труб як магнітних екранів є
неефективним, а у разі однієї загальної для всіх кабелів труби поле на поверхні землі
може бути знижено на порядок. Досліджено вплив ефективної магнітної проникності
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матеріалу труби, а також розмірів труби (радіуса, товщини стінки) і форми (замкненої у
перерізі або напівкруглої труби) на ефективність екранування магнітного поля на
поверхні ґрунту. Бібл. 14, рис. 6.

Ключові слова: підземна кабельна лінія, поліетиленова труба, ефективна магнітна
проникність, магнітний екран, допустимий рівень магнітного поля, комп'ютерне
моделювання.
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Рассчитано и проанализировано магнитное поле на поверхности земли подземной
одноцепной кабельной линии на напряжение 330 кВ в случае, когда кабели линии
проложены в полиэтиленовых трубах. В отличие от традиционного случая
предполагается, что в полиэтилен труб добавлена магнитная мелкодисперсная фракция,
и за счет этого полиэтиленовый материал обладает эффективными магнитными
свойствами. Такие трубы могут выполнять функции магнитного экрана, снижающего
магнитное поле на поверхности грунта. Исследованы два различных конструктивных
варианта: 1) каждый фазный кабель расположен в отдельной трубе с магнитными
свойствами и 2) все три кабеля находятся в общей трубе. Показано, что использование
трех полиэтиленовых труб в качестве магнитных экранов является неэффективным, а в
случае одной общей для всех кабелей трубы поле на поверхности земли может быть
снижено на порядок. Исследовано влияние эффективной магнитной проницаемости
материала трубы, а также размеров трубы (радиуса, толщины стенки) и формы
(замкнутой в сечении или полукруглой трубы) на эффективность экранирования
магнитного поля на поверхности грунта. Библ. 14, рис. 6.

Ключевые слова: подземная кабельная линия, полиэтиленовая труба, эффективная
магнитная проницаемость, магнитный экран, допустимый уровень магнитного поля,
компьютерное моделирование.
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