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Streszczenie 

Omówiono szczególne wykorzystanie korelacyjnej metody badania prądów błądzących do 
oceny charakterystycznych zmian mierzonych wartości potencjałów rurociągu w odległych 
miejscach. Do przeprowadzenia tego rodzaju pomiarów konieczne jest wykorzystanie kilku 
zsynchronizowanych ze sobą rejestratorów cyfrowych. Pokazano sposób rozwiązania pro-
blemu z wykorzystaniem rejestrujących multimetrów. Poddano krytycznej ocenie uzyski-
wane wyniki takich pomiarów na rurociągach posiadających bardzo dobrej jakości powłoki 
przeciwkorozyjne. Omówiono przykładowe wyniki pomiarów, które stwarzają trudności 
interpretacyjne, oraz wskazano możliwe drogi rozwiązania takiego problemu. Podsumowa-
no wyniki przeprowadzonych prac nad doskonaleniem techniki korelacyjnej badania prą-
dów błądzących przeprowadzonych w ostatnich latach. 
 
Summary 

A special application has been described of the correlation method for investigating 
stray currents in evaluation of characteristic changes of measured pipeline potential 
values at distant points. Several synchronised digital recorders are needed to perform 
this type of measurement. A solution has been shown of the problem with the use of 
recording multimeters. A critical assessment has been performed of obtained results of 
such measurements on pipelines with anticorrosion coatings of very good quality. Ex-
amples have been described of measurements difficult to interpret and possible paths 
have been indicated of solving this problem. Results have been summarised of recent 
work on improvement of the correlation technique of investigating stray currents. 
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Wprowadzenie 

W Polsce, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, rozpoczęto prace nad 
opracowaniem nowej techniki badania prądów błądzących. Została ona nazwana metodą 
korelacyjną i z powodzeniem została następnie zastosowana w technice. Polega ona na bada-
niu zależności korelacyjnej potencjału badanej konstrukcji i napięć elektrycznych wywoływa-
nych przez źródła prądów błądzących. Ustalono w warunkach laboratoryjnych oraz zweryfi-
kowano w praktyce zależność szybkości korozji powodowanej przez prądy błądzące od sze-
regu parametrów opisujących losowy charakter zmian mierzonych w terenie sygnałów pomia-
rowych. Wyniki tych badań stworzyły podwaliny szeroko obecnie stosowanej w praktyce 
metody pomiarowej. Sama metoda i poszczególne fazy jej rozwoju szeroko opisane zostały w 
literaturze [1]. Metoda ta przyjęła się na trwałe w praktyce technicznej ze względu na wygodę, 
szybkość i obiektywizm. Cechuje się ona następującymi zaletami: 

• obiektywną oceną oddziaływania prądów błądzących na podziemne konstrukcje meta-
lowe oraz rozkładu pól elektrycznych w ziemi, 

• dużą dokładnością i odtwarzalnością pomiarów terenowych, 
• wyeliminowaniem typowych błędów pomiarowych, np. składowej IR, 
• możliwością szybkiego i jednoznacznego określenia charakterystycznych wielkości, 

które w inny, równie prosty sposób nie mogą być zmierzone, np. potencjału stacjonar-
nego konstrukcji, 

• możliwością prognozowania w danym miejscu skuteczności różnych technik ochrony 
przed prądami błądzącymi, np. w zależności od typu drenażu elektrycznego, 

• możliwością łatwej lokalizacji źródeł prądów błądzących i ich wzajemnego oddziały-
wania, 

• możliwością wykrywania różnych anomalii w rozpływie prądów błądzących, np. przy-
padkowych połączeń elektrycznych pomiędzy konstrukcjami lub źródłem tych prądów, 

• prostotą prezentacji rezultatów z przeprowadzonych pomiarów oddziaływania prądów 
błądzących na konstrukcje podziemne w postaci graficznej. 
Jej zasady są z pozoru bardzo proste, ponieważ sprowadzają się do rejestracji jednocze-

snej dwóch zmiennych w sterach oddziaływania prądów błądzących. Jedną z tych zmien-
nych jest wartość potencjału konstrukcji podziemnej, która odzwierciedla skutek przepływu 
przez granicę faz metal/środowisko elektrolityczne prądu elektrycznego. Drugą z nich jest 
dowolny sygnał napięciowy, który nadaje się do zarejestrowania z powierzchni ziemi, pro-
porcjonalny do natężenia przepływającego prądu. Może nim być napięcie pomiędzy kon-
strukcją podziemną a źródłem prądów błądzących czy też spadek napięcia na powierzchni 
ziemi na drodze przepływu prądów błądzących. Znaczącym utrudnieniem jest fakt, że obie 
te zmienne mają charakter losowy. 

Umieszczenie w prostokątnym układzie współrzędnych zależności korelacyjnej (wid-
ma) z zaznaczoną osią napięcia na wartości wyznaczonego potencjału stacjonarnego nadaje 
jej sens fizyczny i umożliwia interpretację pod kątem zagrożenia korozyjnego. Widma 
nadają się także do określenia optymalnej techniki ochrony przed prądami błądzącymi oraz 
oceny skuteczności jej działania. Kształt i położenie widma w układzie współrzędnych 
umożliwia stosunkowo prostą ocenę funkcjonowania zabezpieczenia. W czasie szeregu lat 
stosowania techniki korelacyjnej do badania prądów błądzących zgromadzono znaczną 
ilość zarejestrowanych w różnych warunkach zależności korelacyjnych prądów błądzących.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywiste zapisy zależności korelacyjnych są często 
zakłócane różnymi innymi czynnikami, które powodują, że otrzymywane zależności nie 
nadają się do bezpośredniej interpretacji. Należy także koniecznie zwrócić uwagę na poja-
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wiające się nowe problemy związane ze stosowaniem na konstrukcjach metalowych po-
włok o bardzo dobrych właściwościach elektrycznych. 

Niestety algorytmy obliczeniowe odzwierciedlają ciągle początkowy poziom wiedzy 
dotyczący techniki korelacyjnej i nie uwzględniają złożonych przypadków rzeczywistych. 
Obecnie pozyskiwanie danych w terenie nie stanowi tak złożonego problemu technicznego, 
jak odpowiednia interpretacja tych wyników. Nowoczesna technika jest tu bezradna bez 
dalszego postępu prac nad badaniem zarówno zależności korelacyjnych w strefach oddzia-
ływania prądów błądzących, jak również bez dalszego udoskonalania samej metody pomia-
rowej. 
 
Nowe możliwości pozyskiwania do analizy zależności korelacyjnych  

Do jednoczesnej rejestracji obu sygnałów najpierw wykorzystywano rejestratory X-Y, 
potem specjalnie skonstruowane dwukanałowe rejestratory magnetyczne, a obecnie stosuje 
się nieomal wyłącznie rejestratory cyfrowe. Notowany w ostatnich latach burzliwy rozwój 
techniki komputerowej i mikroelektroniki spowodował również znaczące przemiany 
w omawianej metodyce analizy prądów błądzących. Opracowanych zostało szereg różnych 
przyrządów pomiarowych przeznaczonych do realizacji metody korelacyjnej badania prą-
dów błądzących oraz odpowiednie oprogramowanie. Typowe wykorzystanie rejestratorów 
dwukanałowych zilustrowano na rys. 1.  

Rys.1. Schematy ilustrujące zasadę pomiaru podstawowych zależności korelacyjnych  

z zastosowaniem rejestratora dwukanałowego, z wykorzystaniem: 

A – napięcia względem źródła prądów błądzących, B – spadku napięcia w ziemi 
 

Technika wg schematu zaprezentowanego na rys.1. A stosowana jest głównie w bezpośred-
nim sąsiedztwie źródła prądów błądzących, jakim są zazwyczaj szyny kolejowe lub tramwajo-
we. Niezbędne do pomiarów połączenie elektryczne szyny-rejestrator-konstrukcja realizowane 
jest za pomocą odpowiednio długiego przewodu elektrycznego. Należy koniecznie zwrócić 
uwagę, aby przewód pomiarowy podłączony był do szyny przewodzącej prąd trakcyjny. Gdyby 
tak nie było, tzn. podłączenie dokonane byłoby do sygnalizacyjnego obwodu torowego, zareje-
strowana zależność mogłaby nie nadawać się do interpretacji.  

Odmiana metody wg schematu B na rys. 1. nie posiada ograniczenia wynikającego 
z długości przewodu pomiarowego i stosowana jest we wszystkich innych przypadkach, 
gdy zauważalne jest oddziaływanie prądów błądzących (wahania potencjałów). Dwie elek-
trody pomiarowe (elektrody odniesienia) ustawione są w kierunku prostopadłym do badanej 
konstrukcji w linii przewidywanych rozpływów prądów błądzących. 
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Pomimo tego, że cyfrowe rejestratory jeszcze się konstruuje i produkuje, pojawiła 
się nowa bardzo dogodna technika pozyskiwania danych do analiz korelacyjnych. Ograni-
czenie pomiarów do jednego miejsca jest obecnie sztuczne, ponieważ z technicznego punk-
tu widzenia możliwe jest zastosowanie pary dwóch lub więcej zsynchronizowanych uni-
wersalnych przyrządów rejestrujących. Przyrządy takie mogą pracować oddzielnie, nawet 
w dużych odległościach od siebie. Dodatkową zaletą takiego rozwiązanie jest przede 
wszystkim to, że przyrządy uniwersalne mogą mierzyć nie tylko napięcie, ale także natęże-
nie prądu, rezystancję, a także wielkości nieelektryczne, np. temperaturę. Sposób wykona-
nia klasycznych pomiarów korelacyjnych za pomocą dwóch przyrządów pokazuje rys. 2. 

Rys.2. Schemat jak na rys. 1. z zastosowaniem niezależnych od siebie przyrządów rejestrujących (cza-

sowa synchronizacja zapisów odbywa się podczas analizy wyników). 

Zastosowanie zamiast rejestratora dwukanałowego, który specjalnie produkowany był 
do pomiarów prądów błądzących, innych indywidualnych przyrządów rejestrujących stano-
wić może istotny przełom w stosowaniu technik korelacyjnych do badania prądów błądzą-
cych. Jedną z nich jest przełamanie bariery cenowej, ponieważ przyrządy rejestrujące, np. 
uniwersalne multimetry, oprócz znacznie większych możliwości pomiarowych różnego 
rodzaju wielkości elektrycznych, będą ze względu na masową produkcją znacznie tańsze. 

Pojawia się natomiast w związku z powyższą sytuacją nowy problem – synchronizacji 
odczytów po wykonaniu pomiarów. Oczywiście przyrządy te umożliwiają wzajemną syn-
chronizację poprzez jednakowe ustawienie zegara czasu rzeczywistego służącego do ozna-
czania każdego pojedynczego pomiaru. Jednak sposób ten może być mało dokładny, szcze-
gólnie podczas pomiarów długookresowych. Pomiary można w dwóch kanałach zsynchro-
nizować w sposób matematyczny, co wykonuje się stosunkowo prosto poprzez obliczenie 
funkcji korelacji wzajemnej sygnałów i określenie korygujących przesunięć fazowych. 
Konieczne są tu odpowiednie techniki numeryczne, które z przesuniętych względem siebie 
sygnałów, zarejestrowanych w postaci szeregów czasowych, pozwolą na utworzenie zależ-
ności korelacyjnej. Jest rzeczą zrozumiałą, że takie operacje z konieczności wprowadzają 
pewien błąd estymacji, ale jak wykazały liczne przykłady praktyczne, jest on na poziomie 
zaniedbywanym, szczególnie jeśli docelową postacią danych jest widmo korelacyjne.  

Rys. 3. ilustruje zależność korelacyjną pomiędzy zmierzonymi wartościami potencjału 
gazociągu w dwóch bardzo odległych od siebie miejscach, którą uzyskano za pomocą mul-
timetrów cyfrowych. Synchronizacja obu zapisów zmian potencjału w czasie przeprowa-
dzona została numerycznie w wyżej podany sposób. 
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Rys. 3. Zależność korelacyjna zmian  potencjału gazociągu w dwóch punktach oddalonych  

od siebie o 42 km otrzymana za pomocą dwóch multimetrów rejestrujących. 

Synchronizacja zapisów przeprowadzona została w sposób numeryczny[2] 

Pomiar wykonano za pomocą uniwersalnych multimetrów rejestrujących, ale można go 
przeprowadzić także za pomocą dowolnego z uniwersalnych przyrządów do pomiarów 
elektrycznych przystosowanych do bezpośredniej współpracy z komputerem poprzez ty-
powe łącze szeregowe RS 232. Stosowanie przenośnych komputerów w pracach tereno-
wych jest obecnie dość powszechne, więc i ta droga uzyskiwania danych do analizy korela-
cyjnej powinna być brana pod uwagę. 

Uzyskany wynik można uznać za bardzo zadawalający. Stwarza to zupełnie nowe 
możliwości techniczne pomiarów terenowych prądów błądzących oraz oceny ich oddzia-
ływania na podziemne konstrukcje metalowe. Wykonywanie pomiarów w różnych miej-
scach w tym samym czasie i porównywanie wyników stosowane jest oczywiście od dawna, 
zarówno zależności czasowych jak również wzajemnych korelacji. Ale w kontekście bada-
nia samej techniki korelacyjnej, jako narzędzia do oceny zagrożenia korozją elektrolityczną 
lub oceny skuteczności ochrony katodowej w strefie oddziaływania prądów błądzących, 
stanowi pewną nowość.  

Kolejne możliwości uzyskuje się poprzez badanie korelacji pomiędzy innymi wielko-
ściami charakteryzującymi prądy błądzące i ochrony katodowej, np. współzależność po-
między potencjałem i natężeniem prądu płynącego wzdłuż rurociągu. Przykładowy schemat 
takiego pomiaru przedstawiono na rys. 4., gdzie wykorzystane zostały typowe punkty po-
miarowe prądowe na rurociągu w odpowiednio odległych miejscach. Obserwacja tego typu 
zależności korelacyjnych przy włączonym i wyłączonym prądzie ochrony katodowej umoż-
liwia oszacowanie wielkości prądów błądzących i prądu ochrony katodowej w rurze, a 
także, przy odpowiednio gęsto przeprowadzonych pomiarach na rurociągu – również wy-
znaczenie stref oddziaływania prądów błądzących na stalowej powierzchni rur [3]. 
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Rys.4. Schemat jednoczesnych pomiarów korelacyjnych w odległych miejscach rurociągu. 

Omowe spadki napięć – interpretacja 

Przedstawione wyżej na rys. 3. rezultaty pomiarowe zaprezentowane zostały tutaj ce-
lowo, nie tylko w celu wykazania poprawnej pracy zestawu pomiarowego, ale także, aby 
unaocznić kolejną trudność w interpretacji wyników pomiarowych – omowy spadek napię-
cia w ziemi. Badania przeprowadzono na wyjątkowo dobrze zaizolowanym rurociągu za 
pomocą powłok ochronnych, gdzie problem ten ujawnia się w sposób bardzo wyraźny. 
Ekstremalne odczytywane podczas pomiarów wartości ok. ±3 V znacznie przekraczają 
oczekiwany zakres typowy dla przebiegu reakcji elektrochemicznych. Również fakt, że w 
tak znacznej odległości od siebie zmiany mierzonych potencjałów są zbliżone – praktycznie 
jednakowe, wskazuje na znikomy spadek napięcia wzdłuż całego badanego rurociągu, co 
tylko potwierdza, że obserwowane wahania potencjału nie mogą być interpretowane z 
wykorzystaniem metodyki badania prądów błądzących metodą korelacyjną, ponieważ 
mierzona wartość potencjału nie ma charakteru elektrochemicznego. 

Przy wszystkich pomiarach potencjałów w technice elektrochemicznej ochrony przed 
korozją musi być brany pod uwagę omowy spadek napięcia IR, który tworzy się w polu 
przepływowym zewnętrznego prądu elektrycznego (np. prądu ochrony katodowej lub prądu 
błądzącego) i dodaje się do mierzonej wartości SEM ogniwa pomiarowego konstrukcja-
elektroda odniesienia. Również przy pomiarach spadków napięć w środowisku elektroli-
tycznym (odmiana B metody korelacyjnej na rys. 1 i rys. 2) omowy spadek napięcia może 
w znaczący sposób zniekształcić wyniki pomiarów. Uwaga ta jest słuszna oczywiście tylko 
wtedy, gdy celem pomiaru jest potencjał konstrukcji interpretowany jako wielkość elektro-
chemiczna. Oczywiście istnieje szereg technik pomiarowych, w których odwrotnie, mie-
rzona jest i następnie interpretowana wartość spadków napięć w ziemi. 

Metoda korelacyjna może być wykorzystywana także do oceny omowego spadku napię-
cia IR, a tym samym również jakości zastosowanych powłok izolacyjnych na rurociągu, za-
równo w wersji A jak i B wg powyższych rysunków. Jeśli oddziaływanie prądów błądzących 
jest monopolarne, tj. kierunek polaryzacji konstrukcji przez prądy błądzące jest jednoznacznie 
określony (anodowy lub katodowy) takie podejście jest jak najbardziej słuszne. Mierzona 
wartość potencjału bez IR określana jest przez ekstrapolację zależności korelacyjnej do napię-
cia równego zeru (wyraz wolny krzywej regresji). Prace w tym kierunku w odniesieniu do 
techniki B prowadzone są także za granicą [4,5]. Jednak w przypadku oddziaływań bipolar-
nych, kiedy następuje zmiana kierunku polaryzacji, a ma to zazwyczaj miejsce w gęsto uzbro-
jonych aglomeracjach miejskich i przemysłowych, podejście takie jest bardzo zawodne [6], 
zaś obecność spadków IR zazwyczaj utrudnia interpretację wyników. 
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Analizując możliwe spadki napięć w obwodach pomiarowych metody korelacyjnej 
(jak na rysunkach), tj. takie, które użyte do interpretacji wyników mogą prowadzić do nie-
właściwych wniosków,  można wyróżnić następujące wielkości: 
- spadek napięcia pomiędzy konstrukcją badaną a elektrodą odniesienia – klasyczny 

omowy spadek napięcia IR, 
- spadek napięcia pomiędzy konstrukcją a szynami – gdy konstrukcja w miejscu pomia-

rów ma bardzo wysokiej jakości powłokę izolacyjną i o jej potencjale decyduje defekt 
w izolacji w miejscu oddalonym od miejsca pomiaru, 

- spadek napięcia pomiędzy elektrodami pomiarowymi – gdy spowodowany jest prze-
pływem prądów, które „w całości” nie wpływają lub wypływają z badanej konstrukcji, 

- spadek napięcia pomiędzy szynami a elektrodą pomiarową – gdy elektroda służąca do 
pomiaru potencjału konstrukcji umieszczona jest w pobliżu szyn trakcji elektrycznej. 

Wielkość wymienionych spadków może być różna i zależy w dużej mierze zarówno od 
rezystywności środowiska elektrolitycznego jak i rezystancji przejścia konstrukcji i źródła 
prądów błądzących względem ziemi. Niestety kłopoty potęgują się przy badaniu konstruk-
cji posiadających powłoki o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych. Ilość i roz-
mieszczenie w terenie elektrod pomiarowych, jak również sposób wykonania pomiarów 
(procedury pomiarowe) powinny być dopasowane do sytuacji terenowej w sposób bardzo 
świadomy. 

Poruszony powyżej problem ma w niektórych przypadkach znaczenie kluczowe dla ca-
łej techniki pomiarowej prądów błądzących. Stanowić może zasadniczy problem w inter-
pretacji wyników, może także uniemożliwić opracowanie programów obliczeniowych, 
ponieważ nie będą one mogły skorygować automatycznie wprowadzonych danych pomia-
rowych, które uzyskane zostaną w warunkach terenowych bez uwzględnienia określonych 
zasad pomiarowych. Niezbędne jest zatem równoczesne opracowanie nie tylko oprogramo-
wania do odczytywania wyników, ich synchronizacji w dziedzinie czasu i dokonania typo-
wej analizy statystycznej wraz z odpowiednią wizualizacją wyników, ale także odpowied-
nich procedur pomiarowych, dopasowanych do programów obliczeniowych, które pozwolą 
na bardziej wnikliwą ocenę oddziaływania prądów błądzących na konstrukcje podziemne. 
Wtedy nie tylko poprawi się jakość oceny zagrożenia konstrukcji prądami błądzącymi, ale 
także omowe spadki napięć IR staną się dodatkowym, niezwykle cennym  źródłem infor-
macji o badanych obiektach. 

Wykorzystanie doświadczeń - nowe zastosowania techniki korelacyjnej 

Rezultaty badania korelacji w odległych od siebie miejscach rurociągów  mogą być 
wykorzystane do analizy oddziaływań prądów błądzących pochodzących ze źródeł rozpro-
szonych jakimi są urządzenia spawalnicze. Przy budowie statków prace spawalnicze wyko-
nywane są w różnych miejscach stoczni, nierzadko odległych od siebie, i mogą się dalej 
rozprzestrzeniać nie tylko w ziemi, ale także w wodzie, w środowisku o znacznie niższej 
rezystywności.  Ponieważ źródło prądów błądzących w takiej sytuacji nie jest jednoznacz-
nie zdefiniowane istnieje jedyna szansa badania tego rodzaju oddziaływań poprzez poszu-
kiwanie zależności korelacyjnych w różnych miejscach basenów portowych i nabrzeży. 

Przeprowadzono pomiary terenowe, których celem było wykazanie przydatności sto-
sowania metody korelacyjnej badania prądów błądzących do oceny istniejących i prawdo-
podobnych zagrożeń korozją elektrolityczną stalowych (i żelbetowych) budowli morskich 
wskutek oddziaływania prądów upływających z systemów spawalniczych. Charakterystyka 
upływających prądów spawalniczych jest inna niż prądów trakcyjnych, inne są także drogi 



 126

rozpływu tych prądów. Podczas pomiarów potencjałów zanurzonych w wodzie stalowych 
elementów nabrzeży i konstrukcji doków obserwowano istnienie szkodliwego oddziaływa-
nia prądów błądzących. Głównym źródłem tych prądów są urządzenia spawalnicze, chociaż 
obserwowano także szkodliwy wpływ miejskich linii trakcji elektrycznych. 

Do badań wytypowano rejony, w których zainstalowana została ochrona katodowa 
konstrukcji stalowych (doku, nabrzeży). Wyniki potwierdziły możliwość wykorzystanie 
techniki badań prądów błądzących metodą korelacyjną. Badano zależność potencjału kon-
strukcji stalowej nabrzeża w funkcji czasu oraz zależność korelacyjną tego potencjału od 
wielkości spadku napięcia w wodzie wzdłuż i prostopadle do nabrzeża. Wyniki wskazują 
na istnienie prądów błądzących i prawdopodobny kierunek ich rozprzestrzeniania się [7]. 

Wykonane badania są całkowicie nowatorskie. Należy przypuszczać, że połączenie kilku 
technik badania pól elektrycznych w wodzie i ziemi wywołanych przepływem prądu elek-
trycznego, wzajemne uzupełnienie i wykorzystanie zalet poszczególnych metod, po zastoso-
waniu odpowiednich algorytmów obliczeniowych, umożliwi w przyszłości dość precyzyjne 
określanie zarówno stopnia szkodliwości prądów błądzących jak i skuteczności przedsięwzię-
tych metod ochrony przed tym zjawiskiem, w tym także ochrony katodowej [8,9]. 

Pomimo tego, że techniki oceny szkodliwości oddziaływania prądów błądzących są 
rozwijane od szeregu lat, w dalszym ciągu pojawiają się nowe problemy, a zarazem 
i możliwości techniczne, które skłaniają do dalszych poszukiwań lepszych i bardziej do-
kładnych metod badawczych tych prądów w warunkach przemysłowych. 

Praca została wykonana w ramach grantu nr 8 T10C 035 19 finansowanego przez KBN. 
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