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Nowy algorytm działania drenażu elektrycznego
wg wymagań PN-EN 50162

Drenaże elektryczne, jako wypróbowany już od ponad 100 lat w Europie sposób eliminowania zagrożenia korozyjnego wy-
woływanego przez prądy błądzące pochodzące z trakcji elektrycznych prądu stałego, stosowane są powszechnie przez służby 
odpowiedzialne za eksploatację podziemnych rurociągów stalowych. Sposób ich działania i rozwiązania techniczne niewiele 
się zmieniały z biegiem lat. Opracowana kilka lat temu norma europejska EN 50162 wprowadziła w tym zakresie istotne nowe 
wymagania. W pracy przedstawiono zarówno obecnie zalecany sposób regulacji istniejących drenaży elektrycznych, jak również 
zastosowanie nowego rozwiązania technicznego – tzw. drenażu inteligentnego. Nowe reżimy pracy drenaży elektrycznych przed-
stawione zostały w postaci algorytmów ich działania i proponowanych rozwiązań technicznych regulacji.
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Electric drainage operation new algorithm according 
to PN-EN 50162 requirements

Electric drainage, a method of corrosion hazard elimination caused by stray currents from DC electric tractions, being used for 
over 100 years in Europe, is generally applied by services responsible for operation of underground steel pipelines. The operat-
ing method and technical solutions have not changed signifi cantly in years. The European standard EN 50162, implemented 
several years ago, introduced signifi cant new requirements in this scope. In the paper the control method of existing electric 
drainage required at present has been presented, as well as application of a new technical solution – the so called intelligent 
drainage. New electric drainage operating regimes have been presented in the form of operating algorithms and proposed tech-
nical control solutions.
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1. Wprowadzenie – nowe podejście do problemu 
w Normach Europejskich

Prądy błądzące ciągle postrzegane są w technice jako poważne 
zagrożenie korozyjne dla podziemnych i podwodnych konstruk-
cji metalowych eksploatowanych w rejonach zurbanizowanych 
i uprzemysłowionych. Dzieje się tak pomimo tego, że problemy te 
znane są od ponad 100 lat i od tego czasu trwają nieustanne wysiłki 
nad wyeliminowaniem tego zjawiska, a przynajmniej ogranicze-
niem do akceptowalnego w technice poziomu. Utrwalił się pogląd, 
że w pierwszym rzędzie musi być rozpatrzona możliwość zasto-
sowania tzw. drenażu elektrycznego, który wymuszając przepływ 
prądu pomiędzy źródłem prądów błądzących a zagrożoną metalo-
wą konstrukcją podziemną całkowicie zahamuje wypływ prądów 
z konstrukcji do ziemi i wyeliminuje korozję, nazywaną kiedyś 
„elektrolityczną”. Dodatkowo, jeśli można z tego źródła prądu 
skorzystać, to celowe jest dalsze wymuszenie jego przepływu aż 
do spełnienia kryteriów ochrony katodowej. Ten pogląd w Polsce 
trwa i jest w wielu środowiskach technicznych odpowiedzialnych 
za eksploatację konstrukcji podziemnych, takich jak gazociągi, kul-
tywowany do dnia dzisiejszego, np. na Śląsku.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a tym samym i przy-
jęciu wypracowanych w krajach uprzemysłowionych wymagań 
technicznych poprzez powszechne uznanie Norm Europejskich [1, 
2], problematyka prądów błądzących i sposoby ich eliminowania 
powinny zostać w Polsce zweryfi kowane [3]. Naczelną nową zasa-
dą jest ograniczanie oddziaływania prądów błądzących poprzez:

zminimalizowanie ich wypływu ze źródeł (np. obwodów powrot- –
nych trakcji elektrycznych) do ziemi [1] oraz 

1. Introduction - a new approach to the problem in 
European Standards

Stray currents are still perceived in technology as a serious corro-
sion hazard for underground and underwater metal structures oper-
ated in urban and industrial regions. This is happening, in spite of 
the fact that these problems have been known for over 100 years 
and from that time continual efforts have been taking place to elimi-
nate this phenomenon, at least to limit it to an acceptable level in 
technology. A view has been consolidated that fi rstly a possibility 
of using the so called electric drainage has to be considered, that 
forcing of a current fl ow between the stray current source and the 
endangered underground metal structure will completely hinder 
outfl ow of currents from the structure to earth and will eliminated 
corrosion, some time ago called “electrolytic”. Additionally, if one 
may use this current source, it is advisable to further force its fl ow 
(polarisation) to fulfi lment of cathodic protection criteria. This view 
still persists in Poland and is being cultivated today, e.g. in Silesia, 
in many technological circles responsible for operation of under-
ground structures, e.g. gas pipelines.

After access to the European Union, hence adopting technical 
requirements elaborated in the West by acknowledging European 
Standards [1, 2], the issue of stray currents and method of their 
elimination should be verifi ed in Poland [3]. The primary new prin-
ciple is limiting stray current interaction by: 

minimising their outfl ow from sources (e.g. electric traction re- –
turn circuits) to earth [1] and 
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eliminowanie ich wypływu z konstrukcji podziemnych do ziemi  –
[2], ale jedynie w stopniu eliminującym zagrożenie korozyjne 
powodowane przez te prądy. 
Obie normy podają szereg wymagań, które służą do tego celu. 

Wykorzystywanie źródła prądów błądzących do wywoływania po-
laryzacji katodowej, czyli uzyskiwania efektu ochrony katodowej, 
jest zabronione. Prądy błądzące upływające z trakcji elektrycznych 
prądu stałego są traktowane tak samo, jak prądy interferencyjne 
ochrony katodowej – szkodliwe oddziaływanie prądu z instalacji 
ochrony katodowej na inne, niepodłączone do tej instalacji zabez-
pieczającej, konstrukcje metalowe.

To nowe podejście wymaga przed podjęciem decyzji o zastoso-
waniu drenażu elektrycznego, a następnie podczas jego eksploata-
cji, przeprowadzania szeregu uciążliwych, bo bardzo czaso- i pra-
cochłonnych czynności w terenie, których zadaniem jest określenie 
parametrów pracy drenażu i regulacja tego urządzenia. Ponieważ 
oddziaływanie prądów błądzących upływających z trakcji elek-
trycznych jest losowo-zmienne i z oczywistych względów nie ma 
charakteru stałego w ciągu doby, proces regulacji pracy drenażu 
elektrycznego spełniający wymagania normy EN 50162 jest nie-
zwykle uciążliwy – i z tego powodu często jest niedokładny a nawet 
nieprawidłowy. 

W miarę postępu techniki do badania prądów błądzących – naj-
częściej sygnałów o charakterystyce losowo-zmiennej – opraco-
wane zostały coraz to doskonalsze rejestratory, obecnie cyfrowe, 
oraz odpowiednie programy obliczeniowe do ich analizy. Nieste-
ty, w ślad za postępem technologii nie idzie w parze podnoszenie 
kwalifi kacji kadr technicznych odpowiedzialnych za eksploatacje 
podziemnych konstrukcji metalowych. Efektem tego jest coraz 
gorszy stan istniejących instalacji zabezpieczających rurociągi 
przed prądami błądzącymi w sąsiedztwie trakcji elektrycznych oraz 
zaniechanie budowy nowych. Jednym z istotnych czynników ha-
mujących rozwój jest brak wiedzy związany z aplikacją wymagań 
ujętych w normach europejskich.

Poniżej zaprezentowano algorytm czynności, które powinny być 
wykonywane przy rozwiązywaniu problemów szkodliwego oddzia-
ływania prądów błądzących na metalowe konstrukcje podziemne 
zgodnie z wymaganiami aktualnych norm technicznych. Takie po-
dejście jest nowatorskie, chociaż intuicyjnie stosowane jest przez 
niektórych praktyków od szeregu lat. Jest ono także niezbędne przy 
próbie automatyzacji ochrony przed prądami błądzącymi, ponie-
waż ułatwia programowanie pracy urządzeń. Przejmując na siebie 
ciężar samodzielnego wykonywania odpowiednich pomiarów algo-
rytm musi w sposób optymalny dobierać parametry pracy układów 
wykonawczych. Przedstawione poniżej algorytmy ilustrują pracę 
drenażu nowej koncepcji – tzw. drenażu inteligentnego.

2. Ocena zagrożenia korozyjnego prądami błądzącymi

Według normy EN 50162 istnieją cztery podstawowe możliwo-
ści rozpoznania oddziaływań prądów błądzących. Polegają one na 
przeprowadzeniu jednej lub kilku z następujących obserwacji:

wahań potencjału konstrukcji (względem elektrody odniesienia)  –
– E,
odchyleń od średniej wartości potencjału konstrukcji – σ – E,
gradientów napięć w ziemi (różnicy potencjałów pomiędzy dwo- –
ma punktami w gruncie) – ΔE,
prądu płynącego w rurociągach lub w metalowych powłokach  –
kabli – I.
W większości poradników dotyczących ochrony przed korozją 

metalowych konstrukcji podziemnych obecność prądów błądzą-
cych określa się głównie na postawie pomiarów potencjału tej kon-
strukcji względem umieszczonej nad nią w ziemi elektrody odnie-

elimination of their outfl ow from underground structures to earth  –
[2], but only in a degree eliminating the corrosion hazard caused 
by these currents.
Both standards give a number of requirements used for this aim. 

Application of stray current sources to cause cathodic polarisation, 
i.e. to achieve the cathodic protection effect, is forbidden. Stray cur-
rents fl owing out of DC current electric tractions are treated identi-
cally as cathodic protection interference currents – harmful current 
interaction from a cathodic protection installation on other metal 
structures not connected to the protecting installation.

This new approach requires, before taking a decision on apply-
ing electric drainage, and next during operation, performing of 
a number of burdensome, time- and labour-consuming operations in 
the fi eld, the aim of which is determination of drainage parameters 
and control of this device. As interaction of stray currents fl owing 
from electric tractions is randomly-variable and for obvious rea-
sons is not constant during the day, the process of electric drainage 
operation control meeting requirements of standard EN 50162 is 
extremely strenuous – due to this inaccurate and even incorrect. 

With progress in stray current testing technology - most frequently 
for signals of random-variable characteristics - improved recorders 
have been constructed, digital at present, with respective calcula-
tion software for their analysis. Unfortunately, increase of technical 
personnel qualifi cations responsible for operation of underground 
metal structures does not coincide with progress in technology. The 
effect is the deteriorating state of existing installations protecting 
structures in the vicinity of electric tractions and abandonment of 
construction of new ones. One of the signifi cant factors hindering 
development is lack of knowledge connected with application of 
requirements given in European standards.

Below, algorithmic recordings of operations have been presented, 
which should be performed when solving problems of harmful stray 
current interaction on metal underground structures as per require-
ments of current technical standards. Such an approach is novel, 
although intuitively applied by some practicians for a number of 
years. Also, it is essential during automation attempts against stray 
currents, as it facilitates equipment operation programming. Taking 
over the burden of independent performing of appropriate measure-
ments, the algorithm has to select operating parameters of execu-
tory systems in an optimum way. Algorithms presented below illus-
trate the new concept drainage operation – the so called intelligent 
drainage.

2. Assessment of the stray current corrosion hazard

According to standard EN 50162 there are four possibilities of 
recognising stray current interaction. They are based on performing 
one or several of the following measurements:

structure potential variations (vs the reference electrode) – –  E,
deviations from normal structure potential values – σ – E,
voltage gradients in earth (potential difference between two  –
points in earth) – ΔE,
current in pipelines or in cable metal shells –  – I.
In most hand-books concerning anti-corrosion protection of met-

al underground structures presence of stray currents is determined 
mainly on the basis of potential measurements of the structure vs 
the reference electrode placed over it in earth. The respective al-
gorithm illustrating such operations has been presented in Fig. 1. 
Potential measurement proceeds in a loop with a determined time 
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sienia. Odpowiedni algorytm ilustrujący takie czynności pokazany 
został na rys. 1. Pomiar potencjału następuje w pętli z określonym 
interwałem czasowym i określoną ilością powtórzeń. Następnie 
wyliczana jest z takiego szeregu czasowego wartość średnia i od-
chylenie standardowe. Odchylenie większe od przyjętego jako do-
puszczalne wskazuje na obecność dynamicznie zmieniających się 
prądów błądzących.

Przedstawiona postać algorytmu jest najprostszą z możliwych, 
ale także i uzyskany rezultat jest ubogi. O ile niezmienność warto-
ści w wynikach pomiarów w czasie prowadzenia badania świadczy 
o braku istnienia prądów błądzących (i to tylko takich, które cha-
rakteryzują się zmiennością w czasie, np. pochodzących z trakcji 
elektrycznych, spawarek i innych), to sama okoliczność wahania 
mierzonych wartości potencjału nie wnosi żadnych dalszych infor-
macji charakteryzujących oddziaływanie prądów błądzących, np. 
ich wielkości i stopnia zagrożenia korozją. Niezależnie od uzyska-
nego wyniku (1) lub (2) każdy z nich może być fałszywy ponie-
waż:

pomimo braku wahań może występować zagrożenie korozyjne  –
powodowane przez prąd stały, np. interferencję z sąsiedniej stacji 
ochrony katodowej,
pomimo nawet silnych wahań potencjału może nie prowadzić to  –
do zagrożenia korozyjnego, jeśli w tym miejscu oddziaływanie 
ma charakter katodowy (korozja jest nawet hamowana). Zatem w 
obu przypadkach konieczne jest prowadzenie dalszych, bardziej 
zaawansowanych pomiarów i badań. 
W tym miejscu trzeba ustosunkować się do czasu obserwacji po-

tencjału E konstrukcji. Do celów orientacyjnych wystarczy okres 
kilku lub kilkunastu minut, najkorzystniej w okresie widocznego 
ruchu elektrowozów na torowiskach. Norma w przypadku istnienia 
fl uktuacji potencjału zaleca wykonywanie pomiarów i uśrednianie 
wyników w okresie 24-godzinnym. Spełnienie tego warunku wy-
maga posiadania odpowiedniego sprzętu do pomiarów terenowych. 
Jeśli zatem badanie ma służyć do pełnej oceny zagrożenia korozyj-
nego, „ustalony czas obserwacji” w algorytmie na rys. 1 powinien 
wynosić co najmniej 24 godz.

Kryterium szkodliwości oddziaływania prądów błądzących uza-
leżniona jest w normie od tego, czy zagrożona konstrukcja ma lub 
nie ma ochrony katodowej, co przedstawiono na dalszej części al-
gorytmu na rys. 2. 

Najczęściej w obu przypadkach jako środek zaradczy wybierany 
jest drenaż elektryczny, chociaż w normie zaprezentowano także 
szereg innych działań, które mogą ograniczać szkodliwe skutki 

interval and a determined number of repetitions. Next, the mean 
value and standard deviation are calculated from such a time series. 
A deviation greater than assumed as permissible points to presence 
of dynamically changing stray currents.

The presented algorithm form is the simplest possible, but also 
the achieved result is very meagre. While invariability of values in 
measurement results during testing points to lack of stray current 
occurrence (and only of those characterised by variability in time, 
e.g. coming from electric tractions, welding machines and others), 
the circumstance itself of measured potential value variation does 
not submit any further information characterising stray current in-
teraction, e.g. their magnitude and corrosion hazard degree. Inde-
pendently of the achieved result (1) or (2), each of them can be 
false as:

in spite of lack of variations, a corrosion hazard may occur caused  –
by a DC current, e.g. interference from a neighbouring cathodic 
protection station,
in spite of even strong potential variations it may not lead to a cor- –
rosion hazard, if in this location interaction is cathodic in charac-
ter (on the contrary – corrosion is hindered). Hence, in both cases 
it is necessary to conduct further more advanced measurements 
and tests. 
Here one should discuss the structure potential observation time. 

In order to get an approximate indication, a period of several to over 
ten minutes is suffi cient, advantageously in a period of visible elec-
tric locomotive traffi c on track-ways. In case of potential fl uctuation 
occurrence, the standard recommends performing of measurements 
and averaging of results in a 24-hour period. Fulfi llment of this con-
dition requires application of appropriate equipment for fi eld meas-
urements. If testing is to be used for full assessment of the corrosion 
hazard, the ”determined observation time” in the algorithm in Fig. 1 
should be at least 24 hours.

In the standard the criterion of stray current interaction harmful-
ness depends if the endangered structure is equipped with cathod-
ic protection, as presented in the further part of the algorithm in 
Fig. 2. 

Electric drainage is most frequently chosen as a remedial meas-
ure in both cases, although a number of other actions also has been 
presented in the standard, limiting harmful effects of stray current 
interaction. Drainage has to operate so as to eliminate incidents (3) 
and (4) shown in this algorithm.

Rys. 1.  Algorytm ilustrujący zasadę podejmowania decyzji o istnieniu oddziaływania prądów błądzących na podstawie analizy zmienności wykonanych pomia-
rów potencjału konstrukcji
Fig. 1. Algorithm illustrating the decision undertaking principle on existence of stray current interaction on the basis of variability analysis of performed structure 
potential measurements
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działania prądów błądzących. Drenaż musi tak działać, aby elimi-
nować zdarzenia (3) i (4) pokazane w tym algorytmie.

3. Dobór parametrów pracy drenażu elektrycznego

Instalacja drenażu elektrycznego na obiekcie (najczęściej ruro-
ciągu) zazwyczaj poprzedzana jest dokładnym zapoznaniem się z 
dokumentacją techniczną oraz wykonaniem omówionych wcze-
śniej pomiarów, których zadaniem jest ustalenie stopnia zagroże-
nia korozyjnego wywoływanego przez prądy błądzące upływające 
z trakcji elektrycznej. Nawet starannie wykonane pomiary zmian 
potencjału rurociągu względem elektrody odniesienia E nie pozwa-
lają na prognozowanie wielkości odprowadzanych prądów przez 
połączenie drenażowe (rurociąg – szyny). Natężenie tego prądu 
uzależnione jest od początkowo nieznanej rezystancji połączenia 
drenażowego oraz od napięcia U, które  podobnie jak potencjał ru-
rociągu E zmienia się w sposób losowy. Konieczne jest więc wyko-
nanie próbnego włączenia drenażu i wykonanie na pracującym już 
urządzeniu odpowiednich pomiarów, a dopiero następnie metodą 
prób i błędów jego regulacji. Ten sposób postępowania jest praco-
chłonny i prowadzi zazwyczaj do wyboru urządzenia o nadmiernie 
wysokich parametrach pracy (przewymiarowanego).

Regulacja pracy drenażu polega na takim stałym ustawieniu jego 
rezystancji – lub w przypadku bardziej rozbudowanym – natężenia 
prądu roboczego (maksymalnego), aby spełnić wspomniane wyżej 
kryteria podane w normie. Wg niej anodowe przesunięcie poten-
cjału nie może być większe od 20 mV, a przy pracującej ochronie 
katodowej prądy błądzące nie mogą powodować zmian potencjału 
konstrukcji w kierunku dodatnim i ujemnym, które przekraczałyby 
uznany zakres roboczy ochrony katodowej. 

Trudności techniczne z realizacją wymaganej regulacji są nastę-
pujące:

losowy charakter wszystkich mierzonych wielkości, niezbędna  –
jest rejestracja wyników i ich obróbka matematyczna,
dla uzyskania wiarygodnych wyników wymagany jest 24- –
godzinny okres pojedynczych rejestracji,
możliwość zastosowania jedynie drenaży polaryzowanych (ze  –
złączem prostującym), ponieważ drenaż prosty (pozwalający na 
przepływ prądu drenującego w obu kierunkach) w zasadzie jest 
dopuszczony jedynie do eliminowania interferencji ochrony ka-
todowej i w ochronie przed zagrożeniami wywoływanymi przez 
trakcje elektryczne praktycznie nie ma zastosowania, zaś drenaże 
wzmocnione realizują algorytm działania jak stacja ochrony ka-
todowej,
dostępne drenaże tzw. sterowane (z członem wykonawczym  –
w postaci tranzystorów MOSFET) nie działają w sposób opty-
malny, ponieważ zastosowana metoda ich regulacji prowadzi do 

3. Selection of electric drainage operation parameters

Installing electric drainage on an object is usually preceded by 
scrupulous familiarisation with the technical documentation and 
performing of measurements described earlier, the aim of which is 
determination of the corrosion hazard degree caused by stray cur-
rents Even carefully performed structure potential change measure-
ments do not allow forecasting of the magnitude of currents drained 
by the drainage connection. Such a current depends on the initially 
unknown resistance in the structure – rails circuit and on the struc-
ture – rails voltage, which – similarly to the structure potential – 
change in a random way. It is necessary to perform trial drainage 
start-up and performing of respective measurements on the working 
installation, and next its adjustment. Such a procedure usually leads 
to selection of equipment of excessively high operating parameters 
(also more expensive).

Adjustment of drainage operation is based on such fi xed regula-
tion of its resistance – or in a more developed case – of the instan-
taneous working current, so as to meet the above mentioned criteria 
given in the standard: the anodic potential shift cannot be greater 
than 20 mV, while during working cathodic protection stray cur-
rents cannot cause structure potential changes in the positive and 
negative direction, which would exceed the recognised cathodic 
protection working range. 

Technical diffi culties connected with implementation of required 
adjustment are as follows:

random character of all measured quantities, recording of results  –
is necessary and their mathematical processing,
a 24-hour period of single recordings is required for reliability  –
of results,
possibility of application of only polarised drainage (with a rec- –
tifying connection), as simple drainage (allowing draining cur-
rent fl ow in both directions) in principle is permissible only for 
elimination of cathodic protection interference and in protection 
against hazards caused by electric tractions practically fi nds no 
application, whilst amplifi ed drainages implement the operation 
algorithm as a cathodic protection station,
available so called controlled drainages (with an executing ele- –
ment in the form of MOSFET transistors) do not operate in an op-
timum way, as their applied adjustment method leads to excessive 
current draining (as in amplifi ed drainages), this being contrary to 
requirements of standard EN 50162.

Rys. 2. Algorytm doboru kryteriów działania ochrony przed prądami błądzącymi za pomocą drenażu elektrycznego w zależności od obecności działającej 
ochrony katodowej
Fig. 2. Algorithm for protection criteria against stray currents by electric drainage, depending on presence of cathodic protection in operation
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nadmiarowego odprowadzania prądów (jak w drenażach wzmoc-
nionych), co jest sprzeczne z wymaganiami normy EN 50162.
Następstwem ww. trudności jest obserwowany spadek zaintereso-

wania stosowaniem drenaży elektrycznych, po części spowodowa-
ny znaczącą poprawą jakości powłok izolacyjnych na rurociągach 
podziemnych, a po części brakiem odpowiednio przygotowanej ob-
sługi, która mogłaby podejmować rozwiązywanie tych zagadnień 
w ramach działalności zawodowej. Zaproponowano wykonanie 
drenażu elektrycznego, który wszystkie opisane wyżej trudności 
będzie rozwiązywał automatycznie – tzw. drenaż inteligentny [4].

4. Algorytm działania drenażu inteligentnego

Podstawowym założeniem przy opracowywaniu nowego roz-
wiązania było zagwarantowanie, by działało ono dokładnie wg 
wymagań przedstawionych w normie EN 50162, a więc zgodnie z 
określonym algorytmem. Jego uproszczona postać w części wyko-
nawczej przedstawiona została na rys. 3.

Drenaż inteligentny wykonuje następujące czynności:
dokonuje następujących pomiarów podstawowych parametrów  –
drenażu elektrycznego z częstością 2 Hz: napięcia pomiędzy kon-
strukcją a szynami (U), pomiar potencjału konstrukcji względem 
elektrody odniesienia (E) i natężenia prądu drenażu (I),
oblicza każdorazowo nowe wartości odpowiednich sum cząstko-− 
wych, niezbędnych w dalszych obliczeniach statystycznych,
wyznacza z korelacji napięcie – potencjał najbardziej prawdopo-− 
dobną wartość potencjału konstrukcji (ES), dla którego wartość 
napięcia konstrukcja – szyny jest równa zero (U = 0), tzn. taką 
wartość potencjału E, która nie jest obarczona błędem spadku 
napięcia IR i odpowiada warunkom bez oddziaływania prądów 
błądzących (I = 0),
ocenia wielkość potencjału − ES celem wskazania na istnienie po-
laryzacji wywołanej przez ochronę katodową (potencjał ten jest 
wtedy bardziej ujemny od -0,8 V względem elektrody siarczano-
miedziowej), co umożliwia rozróżnienie obu przypadków zasto-
sowania drenażu do konstrukcji zabezpieczonych  i niezabezpie-
czonych za pomocą ochrony katodowej i ma wpływ na dalszy 
przebieg pracy drenażu,
wyznacza aktualną wartość średnią potencjału konstrukcji pod-− 
czas pracy drenażu Eśr – wartość ta porównywana jest dalej 
z wartością docelową, która ma być osiągnięta na koniec 24-
godzinnego cyklu, dzięki czemu realizowane jest sterowanie 
predykcyjne (prowadzenia procesu regulacji przy losowo-zmien-
nych zaburzeniach w taki sposób, aby po dobie pracy uzyskać 
oczekiwaną wartość średnią potencjału),

The effect of above mentioned diffi culties is the observed de-
crease in interest connected with application of electric drainage, in 
part caused by signifi cant improvement of insulation coating qual-
ity on underground pipelines, and in part by lack of appropriately 
trained personnel, capable of undertaking the solving of these prob-
lems as part of their professional activities. Hence, it is not surpris-
ing that in such conditions an idea came up of performing electric 
drainage, which will solve all above diffi culties autonomously – the 
so called intelligent drainage [4].

4. Intelligent drainage operation algorithm

The basic assumption when elaborating the new solution was 
guaranteeing that it operates exactly according to requirements pre-
sented in standard EN 50162, hence in accordance with the deter-
mined algorithm. Its simplifi ed form in the operating part has been 
presented in Fig. 3.

Intelligent drainage performs the following operations:
measurements are performed with a 2 Hz frequency of electric  –
drainage parameters: measurement of voltage between the struc-
ture and rails (U), measurement of structure potential vs the refer-
ence electrode (E) and drainage current (I),
each time new values are calculated of respective partial sums, − 
necessary for further statistical calculations,
determines from the voltage – potential correlation the most  –
probable structure potential value (ES), for which the structure- 
rail voltage is equal to zero, i.e. the value with no IR voltage 
ohmic drop, corresponding to conditions with no stray current 
interaction,
assessment of potential − ES magnitude with the aim of determina-
tion of polarisation caused by cathodic protection (in such a case 
the potential is usually more negative from approx.-0.8 V vs the 
copper sulphate electrode), allowing differentiation of both cases 
of drainage application to unprotected structures and protected 
by cathodic protection and has an effect on the further drainage 
operation method (calculation of the adjustment error),
determines the structure actual average potential value − Eśr during 
drainage operation – this value is further compared with the target 
average value which has to be achieved at the end of the 24-hour 
cycle, due to which predictive control is implemented (conduct-
ing of the control process at random-variable disturbances in such 
a way so as to achieve the expected average potential value after 
24 hours of operation),

Rys. 3. Ogólny zarys algorytmu działania inteligentnego drenażu elektrycznego
Fig. 3. General outline of the intelligent electric drainage algorithm
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oblicza aktualną wartość uchybu regulacji maksymalnego prądu − 
drenażu (regulator PI – proporcjonalno-całkujący) biorąc jako 
bazę różnicę pomiędzy aktualną wartością średnią potencjału Eśr 
a potencjałem ES z uwzględnieniem dodatkowych poprawek wy-
nikających z procesu regulacji (np. uwzględniających równoległą 
obecność ochrony katodowej),
przekazuje sygnał wykonawczy (PWM) do tranzystorów mocy − 
celem odpowiedniej regulacji prądu drenowanego.
Dzięki opisanemu algorytmowi sterowany drenaż inteligentny 

wykonuje automatycznie odpowiednie czynności spełniające wy-
magania EN 50162 ujęte odpowiednio w punktach normy [2]:

pkt. 5.1 – diagnozę wielkości zagrożenia prądami błądzącymi  –
konstrukcji podziemnej,
pkt. 6.1.1, 6.1.2 – diagnozę obecności pracującej na tej kon- –
strukcji instalacji ochrony katodowej i wybór kryterium ochrony 
(są inne zasady działania drenażu elektrycznego dla konstrukcji 
chronionej i niechronionej katodowo),
pkt. 7.9.2, 8.3.3 – ustala optymalne kryteria pracy drenażu elek- –
trycznego nie wywołując nadmiernej polaryzacji katodowej 
i zgodnie z nimi odprowadza prąd do szyn trakcji elektrycznej.
Opisany wyżej algorytm działania drenażu mógł być zrealizowa-

ny dzięki:
wykorzystaniu koncepcji drenaży sterowanych, w których zasto- –
sowano w charakterze złącza półprzewodnikowego odpowiednio 
wysterowane tranzystory mocy typu MOSFET umożliwiające 
przepływ prądu drenowanego praktycznie od zerowej wartości 
napięcia konstrukcja – szyny,
wykorzystaniu do sterowania układami elektronicznymi energii  –
pobieranej ze źródła prądów błądzących, tj. odpowiednio prze-
tworzonego napięcia konstrukcja – szyny,
zastosowaniu mikrokontrolera wraz z otoczeniem, którego za- –
daniem jest prowadzenie pomiarów i ich analiza matematyczna, 
dobór kryteriów i optymalizacja sterowania członem wykonaw-
czym drenażu oraz dokumentowanie jego pracy, 
wykorzystaniu techniki korelacyjnej do opisu prądów błądzących  –
i zastosowanie jej do stworzenia algorytmu działania drenażu in-
teligentnego.
Główne elementy drenażu realizującego ten algorytm przedsta-

wiono na rys. 4. Prototyp takiego urządzenia o roboczej nazwie 
IDP-160A wykonano na bazie elementów drenażu typu EPD 160R 

calculates the actual maximum drainage current adjustment er-− 
ror (PI controller – proportional-integrating) taking as the base 
the difference between the actual average potential value Eśr and 
potential ES taking into account additional corrections resulting 
from the adjustment process (e.g. taking into account parallel 
presence of cathodic protection),
transmits the executing signal to power transistors with the aim of − 
respective drained current adjustment.
Thanks to the described algorithm the controlled intelligent drain-

age automatically performs respective requirements of standard EN 
50162:

diagnosis of the stray current hazard to the underground structure  –
(item 5.1.),
diagnosis of presence of the cathodic protection installation work-− 
ing on this structure and choice of the protection criterion (there 
are different operating principles of electric drainage for a cathod-
ically protected and unprotected structure – item 6.1.1, 6.1.2),
determines optimal electric drainage operation criteria not caus-− 
ing excessive cathodic polarisation (item 7.9.2, 8.3.3) and in ac-
cordance with them diverts the current to electric traction rails.
The drainage operation algorithm described above has been im-

plemented thanks to:
use of the controlled drainage concept, in which respective ap- –
propriately controlled MOSFET type power transistors have been 
applied as the semiconductor connection, practically allowing 
fl ow of drained current from the zero value of the structure – rail 
voltage,
application of stray current energy for control of electronic sys- –
tems by respective use of the structure – rails voltage as a current 
source,
application of a microcontroller with peripherals, the aim of  –
which is conducting measurements and their mathematical analy-
sis, selection of criteria and control optimisation with the drain-
age executory element and documenting its operation, 
use of the correlation technique for description of stray currents  –
and its use for creation of an intelligent drainage operation algo-
rithm.
Main drainage elements performing this algorithm have been pre-

sented in Fig. 4. A prototype of such a device of temporary name 
IDP-160A has been made on the basis of drainage elements type 

Rys. 4. Schemat połączeń głównych elementów drenażu elektrycznego realizującego opisany algorytm działania
Fig. 4. Schematic diagram of electric drainage main element connections implementing the described operation algorithm
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prod. KPTECH z Ostrawy (Republika Czeska). Do obsługi algo-
rytmów obliczeniowych i sterowania zastosowano mikrokontroler 
ATmega128A. Oprogramowanie wykonano w języku C. Przepro-
wadzone badania w terenie miejskim potwierdziły prawidłowe 
działanie drenażu wg opracowanej koncepcji zgodnie z wymaga-
niami normy EN 50162. 

5. Podsumowanie

Wykonane badania i testy drenażu na sieci ciepłowniczej i ga-
zociągu znajdujących się w zasięgu szkodliwego oddziaływania 
prądów błądzących pochodzących z trakcji tramwajowej pozwa-
lają przypuszczać, że również urządzenie spełni swoje zadanie 
przy eliminowaniu zagrożenia pochodzącego z trakcji kolejowej. 
O ile algorytm działania drenażu w tym drugim przypadku może 
być dokładnie taki sam, to jednak człon wykonawczy musi być do-
pasowany do znacznie wyższych wartości napięcia konstrukcja – 
szyny oraz występujących w sieci jezdnej przepięć. Konieczne jest 
podjęcie dalszych prac zmierzających do opracowania drenażu in-
teligentnego przystosowanego do wymagań kolejowych (zasilania 
trakcji 3000 V i obwodów zabezpieczenia ruchu kolejowego), które 
będą mogły pracować na odległych szlakach bez potrzeby zasilania 
w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.

Jak wspomniano wyżej, opracowane nowe urządzenie, o wyjąt-
kowo korzystnych cechach technicznych i użytkowych, powstało 
dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do rozwiązania dotychcza-
sowych problemów: długiego czasu pomiarów w warunkach te-
renowych, konieczności wykorzystania specjalistycznego sprzętu 
pomiarowego, obliczeń numerycznych, ręcznej regulacji urządzeń 
i ponownie wykonywania żmudnych prac kontrolnych w terenie. 
Wykorzystano sprawdzone podejście teoretyczne do oceny zagro-
żeń korozyjnych wywoływanych przez trakcyjne prądy błądzące 
(technikę korelacyjną), nowe rozwiązania układów mocy drenaży 
na tranzystorach MOSFET, mikroelektronikę do budowy układów 
pomiarowych i sterujących oraz elementy informatyki do zrealizo-
wania algorytmu automatycznego sterowania drenażem elektrycz-
nym zgodnie z wymaganiami norm. 

Dalsze prace nad rozwojem i udoskonaleniem opisanej techniki 
walki z korozja metalowych konstrukcji podziemnych powodowa-
ną przez prądy błądzące powinny być kontynuowane.

Praca zrealizowana została w ramach Programu Innowacyjna 
Gospodarka POIG.01.04-22-004/11 „Opracowanie nowych roz-
wiązań z zakresu aktywnych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
z wykorzystaniem ochrony katodowej” dofi nansowanego przez 
Unię Europejską.
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EPD 160R produced by KPTECH from Ostrava (Czech Republic). 
The ATmega128A microcontroller has been applied for operation 
of calculation and control algorithms. Software has been written in 
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operation according to the elaborated concept as per requirements 
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5. Summary

Performing of drainage investigations and tests in a heat distribu-
tion network and a gas pipeline being in the reach of harmful inter-
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that the device will fulfi l its task in elimination of the rail traction 
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cantly higher structure - rail voltages and occurring overvoltages in 
the network. Undertaking of further works is necessary leading to 
elaboration of intelligent drainage adapted to railway requirements 
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cuits), capable of working on distant routes without the need of an 
electric power supply from the power network.

As mentioned above, the elaborated new device, of exceptionally 
suitable technical and usable characteristics, was created thanks 
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of using specialist measurement equipment, numeric calculations, 
manual adjustment of equipment and renewed performing of ardu-
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