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Oddziaływanie prądów błądzących na podziemne sieci ciepłownicze 
 
Podziemne rurociągi ciepłownicze niezależnie od swojej konstrukcji stanowią jedną z naj-
większych sieci liniowych obiektów stalowych w aglomeracjach miejskich i przemysłowych, 
które narażone są na szkodliwe oddziaływania elektryczne. Mogą one pochodzić z trakcji 
elektrycznych prądu stałego (linii tramwajowych i kolejowych) lub napowietrznych linii 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia.  
Elektrowozy trakcji elektrycznej zasilane są stałym prądem elektrycznym dostarczanym do 
nich za pośrednictwem sieci trakcyjnej, która składa się z sieci jezdnej (napowietrznej) i sieci 
powrotnej (torów).Najczęściej szyny podłączane są poprzez kable powrotne do ujemnego 
bieguna podstacji zasilających trakcję elektryczną, chociaż w Polsce w kilku miastach, np. 
w Łodzi, zasilanie jest odwrotne. Napięcie robocze trakcji tramwajowej wynosi 600 V, zaś 
trakcji kolejowej 3.000 V. 
Prądy błądzące towarzyszą zawsze trakcji elektrycznej, która wykorzystuje szyny jezdne 
jako jeden z biegunów zasilania silników elektrowozów. Ponieważ rezystancja wzdłużna 
szyn nie jest równa zeru, a rezystancja przejścia z szyn do ziemi nigdy nie jest nieskończenie 
wielka, to zawsze część prądu odgałęzi się od głównego obwodu roboczego (sieci trakcyjnej) 
i popłynie ziemią. 
Powstawanie tzw. prądów błądzących, upływających z obwodów powrotnych trakcji 
elektrycznych do ziemi i ich przepływ przez konstrukcje podziemne, ilustruje poniższy 
rysunek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 
miejscu wypływy prądów błądzących z rurociągu do otaczającej go ziemi lub innej 
kontaktującej się z powierzchnią stali warstwy elektrolitu (np. wody) dochodzi do 
przyspieszenia procesów utleniania metalu, czyli korozji. Prąd o natężeniu 1 A w ciągu roku 
roztwarza w ten sposób ok. 10 kg żelaza. Szybkość korozji stali powodowana przez prądy 
błądzące zależy od gęstości prądu, tj. natężenia prądu przypadającego na jednostkę 
powierzchni stali, przez którą przepływa, i może osiągać wartości 5 i więcej mm/rok. 
Oznacza to, że w strefach oddziaływania prądów błądzących należy się spodziewać 
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przyspieszonej korozji wszystkich metalowych konstrukcji liniowych: rurociągów, pancerzy 
i osłon kabli. Należą do nich także rurociągi ciepłownicze. 
Wymagania dot. ograniczania upływu prądów błądzących z trakcji elektrycznych do ziemi 
zawarte są w normie PN-EN 50122-2:2002 „Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne 
- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna - Część 2: Środki ochrony przed 
skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego” 
(w j. ang.), zaś zasady ochrony metalowych konstrukcji podziemnych przed szkodliwymi 
oddziaływaniami tych prądów na podziemną infrastrukturę w normie PN-EN 50162:2006 
„Ochrona przed korozją wskutek prądów błądzących z układów prądu stałego” (w j. pol.). 
Stopień zagrożenia korozyjnego wywoływanego przez prądy błądzące w znaczącej mierze 
uzależniony jest o konstrukcji sieci ciepłowniczej: kanałowej z podwieszoną izolacją 
ciepłochronną (klasyczna), kanałowej z przestrzenią wypełnioną pianobetonem (już 
zaniechana) oraz preizolowaną. Schematyczny przekrój ilustrujący konstrukcję sieci i jej 
zagrożenie ilustruje poniższy rysunek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prądy błądzące mogą wpływać z ziemi do rurociągów ciepłowniczych i wypływać z nich do 
obwodów powrotnych trakcji elektrycznych poprzez podpory stałe i ślizgowe, a także przez 
zawilgocona lub mokrą izolację ciepłochronną. Ma to miejsce w przypadku zalania kanałów 
ciepłowniczych wodą, a w szczególności zamoczenia izolacji w postaci pianobetonu, ponie-
waż w tym środowisku przewodzenie prądu jest ułatwione poprzez niską rezystywność 
pianobetonu i długotrwały proces jego suszenia. W suchych kanałach ciepłowniczych prąd 
błądzący może w różnych miejscach sieci ciepłowniczej wpływać i wypływać z rur jedynie 
poprzez kontaktujące się z wilgotnym podłożem podpory (powodując ich korozję w miejscu 
wypływu), ale dzieje się to bez uszczerbku dla integralności samych rurociągów. 
Oddziaływania takie mogą występować na długich odcinkach ciepłociągów, szczególnie 
przy równoległym przebiegu z trasą trakcji elektrycznej.  
W przypadku zalania kanałów wodą stworzona jest możliwość wpływu i wypływu prądów 
nie tylko wzdłuż, ale także poprzez ścianki rurociągów, co w miejscach wypływu prądów 
błądzących kończy się nieuchronnie perforacją (awarią korozyjną). Stosowane powłoki 
malarskie na powierzchni rur nie stanowią dla tych zjawisk praktycznie żadnej przeszkody. 
W miejscach, gdzie występuje duże prawdopodobieństwo zalewania kanałów, stosuje się 
elektrochemiczną ochronę przed prądami błądzącymi - drenaż elektryczny lub ochronę 
katodową. 
Na opisane wyżej oddziaływania prądów błądzących nie są narażone rurociągi 
preizolowane, budowane w technologii bezkanałowej z rur fabrycznie do tego celu 
przygotowanych. Stalowe rury otoczone są odpowiedniej grubości pianką poliuretanową 
(izolacja ciepłochronna) i zabezpieczone od kontaktu z otoczeniem za pomocą grubościennej 
rury z twardego polietylenu. Na placu budowy rury łączy się uzupełniając w miejscach 
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połączeń fabryczną konstrukcję rury (pianka poliuretanowa, powłoka polietylenowa). 
Podziemne ciepłociągi preizolowane nie są narażone na oddziaływanie prądów błądzących, 
ponieważ żadną częścią metalowa nie kontaktują się z otaczającym środowiskiem 
elektrolitycznym (ziemią).  
Nieszczelność lub uszkodzenie powłoki zewnętrznej rury preizolowanej i penetracja wody 
do powierzchni stalowej rury prowadzi do jej korozji. Rury preizolowane nie poddają się 
ochronie katodowej i przed takimi przypadkami może uchronić je jedynie sprawa 
sygnalizacja zawilgocenia izolacji ciepłochronnej i sukcesywnie wykonywane naprawy 
izolacji. 
W sieciach ciepłowniczych, w których oprócz rur preizolowanych stosowane są ciepłociągi 
w kanałach, odcinki preizolowane mogą na znaczne odległości przewodzić prądy 
elektryczne (jak kable) i uszkodzenia wywoływane przez prądy błądzące mogą pojawiać się 
w tradycyjnie izolowanych sieciach nawet w dużych odległościach od źródeł prądów 
błądzących. 
 
 

Wprowadzenie do dyskusji dot. zagrożeń korozyjnych sieci ciepłowniczych 


