
Eng. & Tech. Journal, Vol. 28, No.24, 2010                        
 

*Electrical & Electronic Engineering Department, University of Technology/Baghdad 

6937 

 

Electromagnetic Interference Caused by Iraqi 400kV 
Transmission Lines on Buried Oil Pipelines 

 
Dr. Suad I. Shahl* 

Received on: 26/6/2010 
Accepted on: 2/12/2010 

Abstract 
       The electromagnetic interference caused by power transmission lines to oil 
and gas buried pipelines is under investigation for many years. Especially during 
fault conditions, large currents and voltages are induced on the pipelines that may 
pose danger to working personnel or may accelerate the corrosion of the pipeline’s 
metal. In this research, the Joule effect of eddy currents induced in the oil buried 
pipelines due to the magnetic fields produced by nearby 400kV transmission lines 
in the South of Iraq have been computed. A computational model based on 2D 
finite element approach to calculate the heat generation rate. The influence of 
different earth resistivities for homogeneous earth model during steady state and 
fault conditions is analyzed. A mitigation system using mitigation wires has been 
simulated to reduce induced eddy   current heating effects to the safety limit. 
Keywords: Electromagnetic interference, finite element method, pipelines, eddy      
                    current. 

  
  التداخالت الكھرومغناطیسیة المتسببة بواسطة خطوط نقل الطاقة العراقیة

kV 400 ونةعلى خطوط انابیب النفط المدف  
  الخالصة

تخضع التداخالت الكهرومغناطيسية المتولدة من خطوط نقل الطاقة على خطوط انابيب 
خصوصا اثناء ظروف االعطـال  . النفط والغاز والممتدة تحت االرض للبحث منذ عدة سنوات

حيث تتسبب هذه التداخالت في توليد تيارات وفولتيات كبيرة مستحثة على خطوط االنابيب التي 
سيتم في هذا البحـث  . ل خطر لتشغيل العاملين او قد تعجل من تآكل معدن خط األنابيبقد تشك

حساب األثر الحراري للتيارات الدوامية المحتثة بسبب المجاالت المغناطيسـية المتولـدة مـن    
في جنوب العراق على خطوط انابيب النفط القريبة والممتـدة   Vk400خطوط نقل الطاقة ذات 

ستخدم نموذج حسابي مستند على نظرية العنصر المحدود ثنائي البعد فـي  لقد ا. تحت االرض
تم تحليل تأثير مختلف المقاومات النوعية لنمـوذج متجـانس   . حساب المعدل الحراري المتولد

وهذا يتطلب القيام بأجراءات وقائية للحد .لالرض اثناء الظروف العادية وفي حالة وجود عطل
 . الحراري للتيارات الدوامية المحتثة بما يتوافق مع حدود االمانوالتقليل من تأثيرات األثر 
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