


AC Interference







מתקני חשמל 
בשיטת הגנה 

TNC-S



:מרשת חשמל A Cפרמטרים שמשפיעים על קורוזית 

.  מתח מושרה על צינורות•

המרחק בין קווי החשמל לצינור•

ציפוי הצינור•

ACצפיפות זרם •

גודל של פגם הציפוי  •

התנגדות הקרקע•
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AC Interference

Pipeline

Soil

The magnetic field generated by the overhead power lines induces 
an AC voltage onto the pipeline (which creates AC currents).          
The magnitude of such currents depend on many factors such as 
coating condition, soil composition, power line voltage, distance, etc.
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:מסקנות

,  מערכת הגנה קתודית יכולה להיות יעילה

.עשויה להיות נחוצה mv 200–ל 150אם כי עלייה ברמת קיטוב בין  





השפעה של מתח מושרה

Touch Voltage

:קיימות שתי השפעות על צנרת מתכתית מבודדת

.זרם מושרה מתבטא באפשרות התפתחות הקורוזיה•

מתח מושרה מתבטא במגבלות בטיחות•



קריטריונים לבחינה של מתחים מושרים

וולט50סף עליון של מתח מגע הוא -לפי חוק החשמל ▪

IEC (International Electrotechnical Commission)



פיתרונות



(Electromagnetic compatibility) EMCמגנטית-תאימות אלקטרו

Emission and Immunity







לצורך כך קיימים מספר , ציוד אלקטרוני הנמצא בקרבה למקור קרינה צריך להיות חסין בפניה

.תקנים רלוונטיים לנושא הפרעות וחסינות

עקרונית כל ציוד שנמצא בקרבה לרשת עלית או למסילה מחושמלת נדרש לעמוד במבחנים  

:בתקנים הבאים

• EN 61000-4-5 Surges

• EN 61000-4-4 Electrical fast transients.

• EN 61000-4-8 Magnetic field.

• EN 61000-4-9 Transient magnetic field .

• EN 61000-4-2 ESD



.ברכבות חשמליות EMC(Electromagnetic compatibility)-תקינה כללית ל 

• EN 50121, parts 1-5, 2010 Railway Applications – EMC.

• IEC 62236-2, Railway applications EMC – Part 2: Emission of the whole railway.

• IEC 62236-3-1,Railway applications EMC – Part 3-1: Rolling stock –Train and vehicle.

• IEC 62236-3-2,Railway applications EMC – Part 3-2: Rolling stock – systems.

• IEC 62236-4,Railway applications EMC – Part 4: Emission and immunity of signal/telecom.

• IEC 62236-5, Railway applications EMC – Part 5: Emission and immunity of power supply.

• EN 61000-6-2 EMC Generic standards, part 6-2 Immunity for industrial environments.

• EN 50122 Railway Applications - 1998, fixed installations, part 1 – Protective provisions relating to electrical safety 

and earthing.

















:סיכום

Protection against corrosion by stray current from direct current systems “   EN 50162 “הבדיקה בוצעה בהתאם לתקן •

•Maximum positive potential shift ΔU (mv) including IR-drop 217,5 mv   




