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Spis	aktualnych	
norm	polskich	do-
tyczących	prądów	
błądzących

Prądy błądzące
-	czy	to	rodzaj	zanieczyszczenia	
środowiska?
Wojciech Sokólski
Corrpol Sp. z o.o.

W klasycznym i tradycyjnym ujęciu zagadnień ochrony naturalnego środowiska – oczywiście nie, ale…

Sprawa	 wydaje	 się	 prosta…	 Prąd	 stały,	 zgodnie		
z	jednym	z	najlepiej	sprawdzalnych	praw	w	przyrodzie	
–	prawem	Faraday’a	–	przepływając	przez	granicę	 faz	
od	 metalu	 do	 środowiska	 elektrolitycznego	 (a	 takim	
przecież	jest	ziemia),	powoduje	utlenienie	tego	metalu	
w	sposób	wprost	proporcjonalny	do	natężenia	prądu	
elektrycznego	i	czasu	jego	przepływu,	tj.	ilości	płynące-
go	tą	drogą	ładunku	elektrycznego.	Masa	metalu,	który	
przechodzi	w	ten	sposób	w	stan	jonowy	(ulega	korozji)	
zależy	także	od	rodzaju	metalu,	i	tak	dla	żelaza	wynosi	
mniej	więcej	10	kg	przy	przepływie	prądu	o	natężeniu	
1	ampera	w	ciągu	roku.	Tyle	teoria	–	w	rzeczywistości	
sprawa	 jest	 znacznie	 bardziej	 skomplikowana,	 a	 to	
głównie	 z	 tego	 powodu,	 że	 obecnie	 bardzo	 rzadko	
mamy	do	czynienia	z	prądem	stałym.	Nawet	urządzenia,		
w	których	wykorzystuje	się	prąd	stały,	zazwyczaj	obciąża-
ne	są	w	sposób	nierównomierny,	co	powoduje,	że	także	
upływające	 z	 takich	 obwodów	 prądy	 błądzące	 mają	
charakter	 zmienny.	 Przykładem	 są	 tu	 instalacje	 trakcji	
elektrycznych	 prądu	 stałego	 (tramwajowa,	 kolejowa)	
czy	urządzenia	spawalnicze.	W	obu	tych	przypadkach	
–	 pomimo	 zasilania	 prądem	 stałym	 –	 płynące	 prądy	
robocze	mają	charakter	losowo	zmienny,	podobnie	jak	
naturalne	prądy	ziemne.

Zmienna	aktywność	Słońca,	przejawiająca	się	tzw.	
burzami	 słonecznymi,	 powoduje	 także	 zakłócenia	

magnetyzmu	Ziemi,	w	wyniku	czego	w	skorupie	ziem-
skiej,	na	dużych	przestrzeniach,	przepływają	prądy	tzw.	
telluryczne,	 różne	 co	 do	 zwrotu,	 kierunku	 i	 wielkości.	
To	 one	 odpowiedzialne	 są	 za	 różnorodne	 anomalia	
elektryczne,	 a	 także	 nasilenie	 procesów	 korozyjnych	
uwidaczniających	się	na	długich	rurociągach	stalowych.	
Ich	oddziaływanie	obserwowane	jest	w	codziennej	pracy	
podczas	pomiarów	elektrycznych	na	rurociągach	stalo-
wych,	 a	 występujące	 fluktuacje	 mierzonych	 wielkości	
są	 dokładnie	 skorelowane	 z	 obserwacją	 aktywności	
słonecznej	przez	ośrodki	badań	kosmicznych.	To	jedyne	
prądy,	mające	naturalne	pochodzenie,	które	mają	wpływ	
na	 korozję	 długich	 konstrukcji	 metalowych	 w	 ziemi,	
wszystkie	pozostałe	przypadki	są	wynikiem	cywilizacyj-
nej	działalności	człowieka.

Dawno	już	minęły	czasy,	kiedy	stosowana	była	sieć	
dystrybucyjna	 stałego	 prądu	 elektrycznego.	 Jednym		
z	czynników,	dla	których	została	wycofana	z	użycia	były	
prądy	błądzące,	w	nierozerwalny	sposób	towarzyszące	
temu	systemowi.	Wszelkie	upływności	do	ziemi	prądu	
stałego	zamieniały	się	wprost	na	groźne	dla	metalowych	
konstrukcji	 podziemnych	 ubytki	 korozyjne.	 Prawdą	
jest,	 że	 w	 XIX	 wieku,	 kiedy	 rozpoczynała	 się	 dopiero	
era	elektryczna,	infrastruktura	metalowych	elementów	
podziemnych	 była	 niewielka	 (kable	 w	 osłonach	 oło-
wianych,	 wodociągi	 żeliwne),	 tym	 niemniej	 zjawisko	
szkodliwego	korozyjnego	oddziaływania	prądu	stałego	
zostało	już	wtedy	dostrzeżone.	Instalacje	prądu	stałego	
wkrótce	 wyparł	 prąd	 przemienny,	 którego	 korozyjne	
oddziaływanie	 jest	 w	 porównaniu	 z	 prądem	 stałym	
znacząco	mniejsze.

Od	 kiedy	 w	 roku	 1881	 na	 ulice	 Berlina	 wyjechał	
pierwszy	tramwaj	elektryczny	(zasilany	wtedy	i	dziś	prą-
dem	stałym),	problemy	z	korozją	wywołaną	przez	prądy	
błądzące	liniowych	obiektów	podziemnych	w	miastach	
zwielokrotniły	się.	To	na	przełomie	XIX	i	XX	wieku,	kiedy		
w	kolejnych	miastach	jak	grzyby	po	deszczu	pojawiały	się	
elektryczne	sieci	tramwajowe,	powstały	pierwsze	opra-
cowania	 naukowe	 i	 pierwsze	 patenty	 zmierzające	 do	

Nr normy Tytuł normy

PN-EN	50122-2:2002

Zastosowania	kolejowe	–	Urządzenia	stacjonarne	–		
Część	2:	Środki	ochrony	przed	oddziaływaniem	prądów	
błądzących	wywołanych	przez	trakcję	elektryczną	prądu	
stałego.

PN-EN	50162:2006
Ochrona	przed	korozją	wskutek	prądów	błądzących	z	
układów	prądu	stałego.

PN-W-89510:1997
Ochrona	obiektów	metalowych	przed	korozją	
powodowaną	prądami	błądzącymi	w	stoczniach	i	
portach.	Ogólne	wymagania	i	badania.

PKN–CEN/TS	15280

Ocena	prawdopodobieństwa	wystąpienia	korozji	
zakopanych	rurociągów	wywołanej	prądem	
przemiennym.	Zastosowanie	do	rurociągów	
chronionych	katodowo.
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Prądy błądzące to prądy 
płynące swobodnie w 
ziemi poza swoimi 
obwodami roboczymi. Tak 
mniej więcej się je definiuje, 
lecz zjawisko jest znacznie 
obszerniejsze – dotyczy 
prądów naturalnych i 
wygenerowanych przez 
człowieka, prądów stałych 
i prądów przemiennych, 
indukowanych i tych 
powszechnie wykorzy-
stywanych w systemach 
wytwarzania i dystrybucji 
energii elektrycznej. Prądy 
te, przepływając w ziemi 
przez metalowe obiekty 
podziemne, np. sieci ruro-
ciągów i kabli czy zbrojenie 
konstrukcji żelbetowych, 
mogą w znaczący sposób 
przyspieszyć przebieg 
korozji metalu i są w tym 
względzie przyczyną 
prawdziwego spusto-
szenia w infrastrukturze 
podziemnej.

416/2008	Chemia	Przemysłowa
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wyjaśnienia	i	ograniczenia	zniszczeń	korozyjnych	wywo-
ływanych	przez	upływające	z	trakcji	elektrycznych	prądy	
błądzące.	Już	na	początku	ubiegłego	wieku	wyjaśniono,	
że	prądy	błądzące	mają	charakter	elektrochemiczny	i	są	
wynikiem	nadmiernego	wypływu	z	metalowych	kon-
strukcji	do	ziemi	prądów,	które	wpłynęły	do	nich	z	trakcji	

elektrycznych.	Nazwano	je	„błądzącymi”,	bo	uchwycenie	
natężenia	 i	 kierunku	 przepływu	 w	 ziemi	 tych	 prądów	
okazało	się	trudne,	ponieważ	uzależniane	było	każdora-
zowo	od	szeregu	czynników	związanych	z	położeniem	
na	 torowiskach	 elektrowozów,	 rozmieszczeniem	 pod-
stacji	zasilających,	stanu	technicznego	torowisk,	a	nawet	
temperamentu	motorniczego.	Cechą	charakterystyczną	
wszelkiego	rodzaju	wielkości	elektrycznych	związanych	
z	obecnością	prądów	błądzących	upływających	z	trak-
cji	 elektrycznych	 jest	 ich	 losowa	 zmienność,	 dlatego	
też	 pomiary	 wykonywano	 za	 pomocą	 rejestratorów,		
a	otrzymywanie	wyniki	uśredniano.	

Mechanizm	powstawania	prądów	błądzących	upły-
wających	z	trakcji	elektrycznych	jest	prosty.	Stały	prąd	
elektryczny	z	podstacji	zasilających	przepływa	do	elek-
trowozów	linią	napowietrzną	i	szynami.	Szyny	te	są	prak-
tycznie	w	mniejszym	lub	większym	stopniu,	zależnym	
od	jakości	podtorza,	uziemione	na	całej	swojej	długości.	
Tak	więc,	ponieważ	rezystancja	wzdłużna	szyn	nie	jest	
równa	zeru,	z	rezystancja	szyn	względem	ziemi	nie	jest	
równa	nieskończoności,		zgodnie	z	prawami	obwodów	
elektrycznych,	zawsze	część	prądu	z	obwodu	roboczego	
zasilającego	trakcję	elektryczną	musi	przepływać	ziemią.	
Im	lepszy	stan	techniczny	obwodów	powrotnych	trak-
cji	elektrycznej,	 tym	mniejsze	upływające	z	niej	prądy	
błądzące.	Prądy	błądzące	są	nieodłącznym	atrybutem	
trakcji	 elektrycznych,	 w	 których	 jeden	 z	 przewodów	
zasilających	stanowią	szyny	jezdne.	Najczęściej	do	szyn	
dołączony	 jest	 ujemny	 biegun	 podstacji	 zasilających		
i	wtedy	zagrożenie	korozyjne	konstrukcji	podziemnych	
zlokalizowane	jest	w	pobliżu	tych	podstacji.	Jeśli	zasila-
nie	jest	odwrotne	(plus	podłączony	do	szyn	jezdnych),	
to	zagrożenie	korozyjne	konstrukcji	podziemnych	wy-
woływane	przez	prądy	błądzące	przemieszcza	się	wraz		
z	przejeżdżającymi	elektrowozami.

Trakcje	elektryczne	prądu	stałego	kolejowa	i	tram-
wajowa	 stanowią	 największe	 zagrożenie	 korozyjne	

dla	 wszelkich	 wydłużonych	 konstrukcji	 metalowych	
znajdujących	się	w	pobliżu	 torowisk,	a	w	szczególno-
ści	 zlokalizowanych	 w	 stosunku	 do	 nich	 równolegle.		
W	Polsce	napięcie	zasilania	trakcji	kolejowej	wynosi	3000	
V,	a	tramwajowej	600	V	prądu	stałego,	zaś	prąd	rozru-
chowy	nowoczesnego	tramwaju	czy	prąd	lokomotywy	

elektrycznej	 –	 kilkaset	 amperów.	To	 daje	 obraz	 skali	
omawianego	 problemu,	 przede	 wszystkim	 w	 dużych	
aglomeracjach	miejskich.	Zjawisko	to	wraz	z	rozwojem	
techniki	cały	czas	nasila	się.	Po	opracowaniu	technologii	
spawania	rurociągów	stalowych	i	wykorzystaniu	ich	do	
transportu	 surowców	 energetycznych,	 głównie	 ropy	
naftowej,	 opanowanie	 metod	 przeciwdziałających	
szkodliwemu	oddziaływaniu	prądów	błądzących	stało	
się	 koniecznością.	 Pierwsze	 zastosowania	 do	 takich	
konstrukcji	aktywnych	technik	eliminowania	zagrożenia	
wywołanego	prądami	za	pomocą	tzw.	drenaży	elektrycz-
nych	znane	są	od	lat	30.	ubiegłego	wieku	(USA,	Rosja).

Nic	więc	dziwnego,	że	od	dawna	potrzeba	ograni-
czania	upływu	prądów	błądzących	z	trakcji	elektrycznych	
zapisana	została	w	odpowiednich	normach	i	przepisach.	
Pierwsza	polska	norma,	wydana	przez	Stowarzyszenie	
Elektryków	 Polskich	 pt.	„PNE	 27	Wskazówki	 ochrony	
urządzeń	 metalowych	 znajdujących	 się	 w	 ziemi,	 od	
działania	 elektrolitycznego	 prądów	 błądzących”,	 opra-
cowana	została	w	roku	1932.	Najbardziej	narażone	na	
szkodliwe	działania	prądów	błądzących	były	wówczas	
wodociągi	 i	miejskie	gazociągi	rozprowadzające	gaz	z	
gazowni	miejskich	oraz	ołowiane	osłony	kabli.	Względy	
bezpieczeństwa	 i	 paramilitarne	 znaczenie	 łączności	
telefonicznej	spowodowały,	że	po	II	Wojnie	Światowej	
problematyka	 prądów	 błądzących	 została	 włączona		
w	 Polsce	 do	 programów	 badawczych	 Instytutu	
Łączności	 i	 Instytutu	 Elektrotechniki	 w	Warszawie.		
W	roku	1966	Ministerstwo	Łączności	wydało	pierwszą	
polską	normę	obejmującą	problematykę	ograniczania	
upływu	 prądów	 błądzących	 z	 obwodów	 powrotnych	
trakcji	 elektrycznych	 do	 ziemi	 oraz	 ich	 eliminowania	
z	 metalowych	 konstrukcji	 podziemnych,	 łącznie	 z	 ich	
ochroną	 katodową	 (PN-66/E-05024).	 Od	 tego	 czasu	
należy	 odnotować	 w	 Polsce	 znaczący	 postęp	 walki		
z	 korozją	 w	 całej	 gospodarce,	 a	 także	 w	 jego	 następ-
stwie	–	wyraźne	sukcesy	w	opanowaniu	zasadniczych	
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problemów	korozyjnych	związanych	z	prądami	błądzą-
cymi.	Niestety,	z	przykrością	należy	odnotować	fakt,	że	w	
Polsce	nie	wytworzyły	się,	wzorem	krajów	europejskich,	
lokalne	miejskie	grupy	firm	zrzeszających	użytkowników	
sieci	podziemnych	rurociągów	i	kabli	(gazociągi,	wodo-
ciągi,	ciepłociągi,	telekomunikacja,	energetyka)	oraz	firm	
generujących	 prądy	 błądzące	 (kolej,	 zakłady	 komuni-
kacji	miejskiej)	celem	wzajemnej	współpracy,	wymiany	
informacji	 i	 inicjacji	wspólnie	podejmowanych	działań	
zmierzających	do	zminimalizowania	nadmiernej	korozji	
infrastruktury	miejskiej.

Z	nieoczekiwaną	siłą	prądy	błądzące	dały	znać	o	so-
bie	w	połowie	lat	70.,	powodując	liczne	awarie	korozyjne	
sieci	ciepłowniczych	we	wszystkich	większych	miastach	
zarówno	 Polski,	 jak	 i	 w	 innych	 dużych	 aglomeracjach	
„bloku	 wschodniego”	 (w	 Moskwie,	 Budapeszcie,	 Bra-
tysławie	i	 innych).	Przyczyną	było	masowe	wdrożenie,	
łącznie	z	rozbudową	systemu	elektrociepłowni	miejskich,	
izolacji	termicznej	sieci	ciepłowniczych	w	postaci	tzw.	
pianobetonu.	Konstrukcja	 ta	po	zawilgoceniu	stawała	
się	znakomitym	przewodnikiem	prądów	błądzących.	Po-
nieważ	sieci	ciepłownicze	budowane	były	w	głównych	
ciągach	komunikacyjnych	miast,	łącznie	z	torowiskami	
tramwajowymi,	 na	 efekty	 zgubnych	 działań	 prądów	
błądzących	 nie	 trzeba	 było	 długo	 czekać:	 rozkopane	
miasta,	 liczne	 objazdy,	 niedogrzane	 mieszkania,	 także	
kilka	przypadków	poparzeń,	a	nawet	śmierci	w	gorącej	
wodzie.	 Sytuacja	 ta	 w	 ciągu	 kilku	 lat	 poprawiała	 się	
dzięki	podjęciu	 intensywnych	prac	badawczych	 i	 roz-
wojowych	oraz	wdrożeniu	nowych	rozwiązań	zarówno	

diagnostycznych,	jak	i	przeciwdziałających	przepływowi	
prądów	 błądzących	 –	 zastosowano	 je	 w	 Poznaniu,	
Gdańsku,	 Bydgoszczy,	Toruniu,	 Szczecinie,	Warszawie		
i	 na	 Śląsku.	 Po	 latach	 odcinki	 w	 izolacji	 pianobetono-
wej	 zamieniono	 na	 klasyczne	 rozwiązanie	 kanałowe,		
a	w	końcu	sukcesywnie	wprowadzono	rury	ciepłownicze	
preizolowane	i	technologie	bezkanałowe.	Nie	oznacza	
to	 wcale	 końca	 kłopotów	 z	 prądami	 błądzącymi,	 bo		
w	takich	odizolowanych	od	ziemi	rurociągach	mogą	się	
one	przemieszczać	na	większe	odległości	i	pojawiać	się	
w	zupełnie	nieoczekiwanych	miejscach.

Również	 w	 tym	 też	 czasie,	 równolegle	 z	 rozwo-
jem	 mikroelektroniki	 i	 informatyki,	 nastąpił	 znaczący	
rozwój	 metod	 pomiarowych	 i	 analizy	 szkodliwego	
działania	prądów	błądzących	na	konstrukcje	podziem-
ne.	 Opracowano	 nowe	 podejście	 teoretyczne,	 nowe	
metody	 pomiarowe	 i	 oprogramowanie	 analizujące	 to	
oddziaływanie.	 Obecnie	 powszechnie	 wykorzystuje	
się	 wielokanałowe	 rejestratory	 do	 analizy	 wzajemnej	
korelacji	 różnych	 sygnałów	 charakterystycznych	 dla	
rozpływu	prądów	błądzących	w	ziemi	i	w	konstrukcjach	
podziemnych.	

	 Oprócz	 prądów	 błądzących	 upływających	 z	 trak-
cji	 elektrycznych	 równie	 groźne,	 choć	 ograniczone		
w	swoim	działaniu,	są	prądy	upływające	ze	źle	eksplo-
atowanych	 elektrycznych	 urządzeń	 spawalniczych.	
Agregaty	spawalnicze	stosowane	są	masowo	w	ciężkim	
przemyśle	konstrukcji	stalowych,	głównie	w	przemyśle	
stoczniowym,	gdzie	podczas	prac	montażowych	kadłu-
bów	statków	i	podczas	ich	wyposażania	łącznie	pracuje	
jednocześnie	kilkudziesięciu	spawaczy.	Jeśli	jeszcze	dodać	
do	tego	fakt,	że	wyposażany	kadłub	stalowy	znajduje	się	
w	dobrze	przewodzącej	prąd	wodzie	morskiej,	to	łatwo	
sobie	wyobrazić	skutki	korozji,	gdyby	nie	zachowane	zo-
stały	środki	zaradzające	rozpływowi	prądów	błądzących.	
Znane	są	w	polskich	stoczniach,	na	szczęście,	nieliczne	
przypadki,	gdy	zwodowane	kadłuby	okrętowe	podczas	
prac	wyposażeniowych	uległy	zniszczeniu	przez	prądy	
błądzące	 i	wymagały	przed	oddaniem	do	eksploatacji	
odpowiedniej	 naprawy.	Technologia	 spawania	 jest		
w	stoczniach	tak	dopracowana,	aby	upływ	prądów	błą-
dzących	był	jak	najmniejszy.

Kończąc	 wymienianie	 źródeł	 prądów	 błądzących	
pochodzących	z	instalacji	zasilanych	prądem	stałym,	na-
leży	wymienić	jeszcze	akumulatorownie,	galwanizernie,	
elektrorafinację	i	temu	podobne	instalacje,	które	wyko-
rzystuje	się	w	przemysłowych	procesach	elektrochemicz-
nych.	Upływające	z	tych	obwodów	stałe	prądy	błądzące	
zazwyczaj	mają	 także	charakter	 stabilny,	nie	wykazują	
charakterystycznych	wahań	i	przez	to	są	znacznie	trud-
niejsze	w	wykryciu	za	pomocą	pomiarów	elektrycznych.	
Objawiają	 się	 występowaniem	 charakterystycznych	
zniszczeń	korozyjnych	w	ustalonych	miejscach	instalacji,	
np.	korozją	króćców	w	wannach	elektrorafinacyjnych,	lub	
zewnętrznych	elementów	konstrukcji	metalowych,	np.	
silną	korozją	uziemień	energetycznych.

Warto	odnotować,	że	ostatnio	pojawiają	się	doniesie-
nia	o	kolejnym,	zupełnie	nowym	źródle	stałych	prądów	
błądzących.	Są	nim	przetwornice	prądu	przemiennego	na	
prąd	stały,	powszechnie	stosowane	w	sprzęcie	kompute-
rowym.	Otóż	wskutek	ich	działania	pojawia	się	składowa	
stała	prądu	w	systemach	uziemiających	 instalacji	elek-
trycznych,	do	których	podłączona	jest	duża	ilość	sprzętu	
komputerowego,	np.	w	szkołach,	biurach,	bankach	i	po-
dobnych	instytucjach.	Dla	sieci	komputerowych	buduje	
się	wydzielone	obwody	zasilające	prądu	przemiennego	
z	wyodrębnionym	uziemieniem.	To	przez	te	uziemienia	
spływają	do	ziemi	prądy	stałe.	Badania	wykazują,	że	prądy	
te	mogą	spowodować	realne	zagrożenie	korozyjne	dla	
podziemnych	konstrukcji	metalowych.	

W	 ciągu	 ostatnich	 kilkunastu	 lat	 nasilił	 się	 mało	
do	 tej	 pory	 znany	 problem	 szkodliwego	 korozyjnego	
oddziaływania	 na	 metalowe	 konstrukcje	 podziemne	
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prądów	przemiennych.	Pochodzą	one	z	trakcji	elektrycz-
nych	zasilanych	prądem	przemiennym,	 skąd	upływają		
w	sposób	analogiczny	 jak	prądy	stałe	 (stosuje	się	 takie		
w	wielu	krajach	europejskich),	oraz	samoistnie	indukują	

się	w	długich	rurociągach	w	sąsiedztwie	linii	elektroener-
getycznych	wysokiego	napięcia	prądu	przemiennego.	
Zjawisko	korozji	wywoływanej	przez	prąd	przemienny	
znane	jest	od	bardzo	dawna,	ale	szybkość	tego	procesu	
(w	porównaniu	z	oddziaływaniem	prądów	stałych)	 jest	
znikoma.	Cechą	charakterystyczną	prądu	przemiennego	
są	 następujące	 po	 sobie	 w	 jednakowych	 odstępach	
czasu	zmiany	kierunku	przepływu	prądu	przez	granicę	
faz	metal-elektrolit,	 tak	więc	zachodzące	 tam	procesy		
w	zasadzie	się	rekompensują,	a	prąd	przepływa	jak	przez	
utworzony	na	 takiej	powierzchni	kondensator.	 Jednak	
przy	odpowiednio	dużej	gęstości	prądu	równowaga	ta	
zostaje	 zakłócona	 i	 zaczyna	przeważać	nieodwracalny	
proces	 utleniania	 –	 czyli	 korozja.	 Zabudowa	 w	 tzw.	
korytarzach	energetycznych	 rurociągów,	kabli	energe-
tycznych	 i	 telekomunikacyjnych	 oraz	 linii	 wysokiego	
napięcia,	 a	czasami	 także	 i	 linii	 kolejowych,	powoduje	
wzmożone	 wzajemne	 oddziaływanie	 tych	 instalacji,		
a	w	szczególności	indukowanie	się	prądów	przemiennych,	
które	 osiągają	 natężenia	 znaczące	 z	 punktu	 widzenia	
procesów	korozyjnych.	Czynnikiem,	który	obecnie	ma	
wpływ	 na	 intensyfikację	 omawianego	 problemu,	 jest	
podwyższenie	 jakości	powłok	stosowanych	na	 rurocią-
gach,	przez	to	uszkodzenia	w	tych	izolacjach	są	niewielkie,		
a	tym	samym	osiągana	w	nich	gęstość	prądu	bardzo	duża.	
Ocenia	się,	że	korozja	wywołana	oddziaływaniem	prądu	
przemiennego	ujawnia	się	przy	gęstościach	tego	prądu	
większych	od	około	20	A/m2	(co	odpowiada	upływowi	
prądu	przemiennego	o	natężeniu	ok.	2	mA	przez	stalową	
powierzchnię	wielkości	1	cm2).		Istotna	trudność	wynika		
z	faktu,	iż	w	wielu	przypadkach	korozji	wywoływanej	przez	
prąd	przemienny	nie	można	przeciwdziałać	za	pomocą	
ochrony	katodowej.	Są	to	zagadnienia	stosunkowo	nowe,	
badane	w	wielu	ośrodkach	naukowych.	W	chwili	obecnej	
opracowana	została	w	tym	zakresie	specyfikacja	technicz-
na	(PKN–CEN/TS	15280),	mająca	na	celu	identyfikowanie	
tego	 rodzaju	zagrożeń	korozyjnych,	a	 także	 typowanie	

niezbędnych	środków	zaradczych.	Zostanie	ona	wkrótce	
zastąpiona	normą	europejską.	

Wracając,	na	zakończenie	tego	krótkiego	przeglądu	
problematyki	prądów	błądzących	 i	omówienia	 ich	od-
działywania	na	instalacje	komunalne	i	przemysłowe,	do	
postawionego	na	początku	pytania	„czy	prądy	błądzące	
„zanieczyszczają”	środowisko	człowieka	–	odpowiedź	jest	
twierdząca.	Tak,	prądy	błądzące,	 różnego	pochodzenia,	
oddzielające	 się	 od	 głównych	 obwodów	 roboczych,	
swobodnie	przepływają	w	ziemi	i	natrafiając	tam	na	me-
talowe	elementy	infrastruktury	powodują	nieoczekiwane	
ich	korozyjne	niszczenie.	Przyczyniają	się	niejednokrotnie	
w	ten	sposób	do	ponoszenia	znaczących	nakładów	na	
usuwanie	skutków	tego	rodzaju	zjawisk.	Tam	gdzie	zo-
stały	zidentyfikowane,	ponosi	się	nakłady	na	 likwidację	
lub	przeciwdziałanie	szkodliwym	skutkom	tych	prądów.	
To	nic,	że	nie	wykazano	znacząco	szkodliwego	oddziały-
wania	prądów	płynących	w	ziemi	na	faunę	i	florę,	skoro	
w	każdym	przypadku	„zaśmiecanie”	prądami	błądzącymi,	
szczególnie	podziemia	naszych	miast	i	zakładów	przemy-
słowych,	nieuchronnie	kończy	się	awariami	korozyjnymi	
stworzonej	przez	człowieka	 infrastruktury	z	konstrukcji	
metalowych.	Niestety	te	niekontrolowane	zjawiska	i	ich	
skutki	nie	są	w	żaden	sposób	prawnie	sankcjonowane.	
Istnieją	co	prawda	normy,	zarówno	mówiące	o	tym	jak	
nie	dopuszczać	do	wytwarzania	prądów	błądzących,	jak	
również	normy	wskazujące	 jak	 się	przed	nimi	chronić,	

ale	 ich	znajomość	 i	zakres	wykorzystania	 jest	niewielki.	
Występujące	 awarie	 korozyjne	 bardzo	 często	 nie	 są		
w	poprawny	sposób	identyfikowane,	rzadko	kiedy	przy-
pisuje	się	winę	niewłaściwym	metodom	przeciwdziałania	
oddziaływaniom	elektrycznym	prądu	stałego,	a	w	szcze-
gólności	prądu	przemiennego.	Wiedza	w	tym	zakresie		
w	 społeczeństwie,	 a	 nawet	 wśród	 kadry	 technicznej,	
jest	 znikoma.	 Jednym	 słowem	 mamy	 do	 czynienia	 z	
obecnością	w	środowisku	„niechcianych”	prądów	elek-
trycznych	i	ze	skutkami,	jakie	za	sobą	pociągają	w	zakresie	
bezpieczeństwa	i	żywotności	elementów	infrastruktury	
podziemnej.	Może	doczekamy	czasów,	w	których	prądy	
błądzące	będą	traktowane	analogicznie	do	innych	„zanie-
czyszczeń”,	a	być	może	ich	wielkość	będzie	 limitowana	
odpowiednimi	przepisami	o	ochronie	środowiska.	Należy	
o	nich	stale	pamiętać,	bo	–	jak	już	w	przeszłości	bywało	
–	dają	znać	o	sobie	w	najmniej	oczekiwanych	momen-
tach,	 pociągając	 za	 sobą	 spore	 koszty,	 zagrożenie	 dla	
środowiska,	a	nawet	życia	ludzkiego.	
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