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Streszczenie
W aglomeracjach miejskich i przemysłowych prądy błądzą-
ce są przyczyną uszkodzeń korozyjnych konstrukcji meta-
lowych, głównie podziemnych rurociągów stalowych. Do 
takich obiektów należą miejskie sieci ciepłownicze, najwięk-
sze rurociągi stalowe układane w rejonach zurbanizowa-
nych. W artykule omówiono przyczyny powstawania prądów 
błądzących, wskazano na ich losowy charakter i na metody 
ich badania. Omówiono nowe rozwiązanie techniczne inte-
ligentnego drenażu elektrycznego, urządzenia służącego do 
samodzielnego i optymalnego eliminowania szkodliwego 
oddziaływania prądów błądzących na metalowe konstrukcje 
podziemne. Zaprezentowano zasadę działania i skutki stoso-
wania tego typu drenażu oraz wskazano na możliwości wy-
korzystania tego rozwiązania technicznego do likwidacji za-
grożeń korozyjnych rurociągów ciepłowniczych w miastach.

Keywords: heat distribution networks, corrosion hazard, 
stray currents, electric drainage

Abstract
Stray currents in municipal and industrial agglomerations are 
the cause of corrosion damage of metal structures, mainly ste-
el underground pipelines. Such objects include municipal heat 
distribution networks, the largest steel pipelines by dimension 
laid in urban regions. In the article causes have been described 
of stray current occurrence, their random character has been 
indicated, as well as methods of their investigation. New tech-
nical solutions have been discussed of intelligent electric dra-
inage, a device used for independent and optimal elimination 
of hazardous stray current interaction on metal underground 
structures. The operating principle has been presented, as well 
as application effects of this type of drainage, also possibili-
ties have been indicated of using this type of technical solu-
tion for suppression of this type of corrosion hazard in heat 
distribution pipelines in towns.
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1. Wprowadzenie

Prądy błądzące, upływające z obwodów powrotnych 
trakcji elektrycznych prądu stałego (kolejowej i tramwajo-
wej), stanowią największe zagrożenie korozyjne dla stalo-
wej infrastruktury podziemnej w aglomeracjach miejskich 
i przemysłowych. Dotyczy to przede wszystkim długich 
konstrukcji, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i me-
talowe osłony kabli, ale także i obiektów mniejszych, np. 
zbiorników, konstrukcji żelbetowych czy obiektów hydro-
technicznych. 

W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki działalności nor-
malizacyjnej Europejskiego Komitetu Normalizacyjne-
go (CEN), wiele nowoczesnych rozwiązań związanych 
z tą problematyką trafiło do praktyki. Do takich rozwią-

zań zaliczyć można wymagania dotyczące ograniczenia 
upływu prądów błądzących z szyn jezdnych do ziemi [3] 
czy zaostrzenie norm ochrony metalowych konstrukcji 
przed zewnętrznymi oddziaływaniami elektrycznymi 
[4]. Niestety, są one wyraźnie odmienne od utrwalone-
go w ubiegłych latach w polskim środowisku technicz-
nym sposobu rozwiązywania problemów związanych 
ze szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących. 
Zgodnie z tym nowym podejściem drenaże elektryczne 
(podstawowa technika ograniczania szkodliwego od-
działywania prądów błądzących) nie mogą być obecnie 
źródłami pozyskiwania energii elektrycznej do ochro-
ny katodowej, a jedynie narzędziami do eliminowania 
szkodliwej interferencji, którą wywołują prądy błądzące 
w konstrukcjach podziemnych [4, 8]. Niestety, ta nowa 
koncepcja nadal nie uwzględnia dynamicznego charak-
teru prądów błądzących, który ciągle stanowi problem 
w stosowaniu metod pomiarowych, oceny zagroże-
nia korozyjnego czy skuteczności wybranych środków 
zaradczych. 
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W Polsce od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku sto-
sowana jest korelacyjna metoda badania prądów błądzą-
cych (wówczas tak została nazwana [5, 7]). Metoda ta 
ułatwiła ocenę zagrożeń korozyjnych wywołanych przez 
losowo-zmienne prądy błądzące, dotyczących stalowych 
konstrukcji podziemnych. Z upływem lat spowodowało 
to jej szerokie rozpowszechnienie, głównie dzięki wy-
korzystaniu numerycznych metod obliczeniowych. Mię-
dzy innymi służyła ona do oceny skuteczności działania 
urządzeń do eliminowania prądów błądzących, tj. drenaży 
elektrycznych. Niestety, dotychczasowy poziom rozwoju 
techniki, wymaga stałej kontroli tych urządzeń przez wy-
specjalizowany personel. Dotyczy to szczególnie każdego 
przypadku we wstępnej fazie pomiarowej oraz przy wybo-
rze optymalnych parametrów ochrony przeciwkorozyjnej, 
a następnie weryfikowanie tego wyboru w czasie eksplo-
atacji. Wszystkie te czynności wymagają długotrwałych 
pomiarów w warunkach terenowych oraz wyników ich 
oceny. 

Analiza przedstawionych niedogodności doprowadziła 
do powstania koncepcji, tzw. drenażu inteligentnego [6], 
tj. urządzenia, które samodzielnie wykonuje niezbędne 
pomiary, interpretuje ich wyniki, a następnie wykonu-
je wymagane czynności regulacyjne w taki sposób, aby 
spełnić wymagane kryterium ochrony przeciwkorozyjnej. 
To nowatorskie podejście w sposób oczywisty uspraw-
ni i zoptymalizuje technikę ochrony przeciwkorozyjnej 
przed prądami błądzącymi przez wyeliminowanie błędów 
i niefachowej obsługi drenaży elektrycznych, a ponadto 
umożliwi instalowanie tych urządzeń bez potrzeby wyko-
nywania uprzednich specjalistycznych badań terenowych.

Obecnie, spośród podziemnej infrastruktury miejskiej 
najbardziej narażone na szkodliwe skutki oddziaływań 
prądów błądzących są rurociągi ciepłownicze [12, 14]. Ma 
na to wpływ wiele czynników: wielkość miejskich sieci 
ciepłowniczych, ich lokalizacja (zwykle w głównych cią-
gach komunikacyjnych), podatność na zawilgocenie kana-
łów, brak powłok ochronnych na rurach stalowych, dobre 
przewodnictwo elektryczne rur preizolowanych i inne. 
W niniejszym artykule wskazano na możliwość efektyw-
nego zastosowania inteligentnego drenażu do likwidacji 
zagrożenia korozyjnego sieci ciepłowniczych przez prądy 
błądzące.

2. Losowa natura prądów błądzących i sposób ich 
badania

Choć omawianym źródłem prądów błądzących jest trak-
cja elektryczna prądu stałego (tramwaje, kolej), charakter 
oddziaływań prądów błądzących upływających z torowisk 
nie jest stały. Prądy te, zgodnie z prawami obwodów elek-
trycznych, upływają z szyn do ziemi powracając tą równo-
ległą drogą do podstacji. 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. Napotykając na swojej dro-
dze podziemne konstrukcje metalowe, szczególnie wydłu-
żone, jak np. rurociągi stalowe, prądy błądzące przepływa-
ją przez nie i wywołują przyspieszoną korozję w miejscu 
ich wypływu do ziemi. I odwrotnie ‒ miejsca, gdzie prąd 
wpływa od strony środowiska elektrolitycznego do metalu 
podziemne konstrukcje metalowe nie ulegają korozji.

Ilustruje to rysunek 1, na którym przedstawiono typową 
sytuację, gdy ujemny biegun podstacji podłączony jest do 
szyn jezdnych.

Przemieszczające się elektrowozy i zmieniająca się 
w czasie moc przez nie pobierana z podstacji zasilają-
cej powodują, że w ziemi przepływają lokalnie prądy 
o zmiennym losowo natężeniu, a także i kierunku. Prądy 
błądzące towarzyszą zawsze trakcji elektrycznej, która 
wykorzystuje szyny jezdne jako jeden z biegunów zasi-
lania silników elektrowozów. Ich wielkość jest w miarę 
możliwości ograniczana, ostre wymagania w tym zakresie 
określone są zaś w normach technicznych, np. w normie 
PN-EN 50122-2:2002 [1-3].

Badanie prądów błądzących jest zadaniem trudnym, 
ponieważ wszelkie dające się zmierzyć sygnały odwzoro-
wujące ich działanie w ziemi i sąsiednich konstrukcjach 
metalowych mają charakter stochastyczny. Na rysunku 2 
przedstawiono fragment losowo-zmiennego zapisu poten-
cjału podziemnego rurociągu ciepłowniczego w funkcji 
czasu zmierzonego względem niepolaryzującej się elek-
trody odniesienia i napięcia między rurociągiem a szyna-
mi tramwajowymi. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 
z wykorzystaniem dostępnego wówczas sprzętu, podjęto 
pierwsze próby rejestracji i wykorzystania w terenowych 
badaniach prądów błądzących techniki jednoczesnego za-
pisu dwóch napięć i badania korelacji pomiędzy nimi za-
miast analizowania ich w funkcji czasu. Chodziło o ocenę 
zagrożenia korozyjnego, które w miastach wywołują prądy 
błądzące, a technika korelacyjna miała ujawnić w prosty 
sposób, jak napięcie pomiędzy szynami trakcji elektrycz-
nej a badaną metalową konstrukcją podziemną wpływa 
na zmianę potencjału tej konstrukcji mierzoną względem 
niepolaryzującej się elektrody odniesienia [5, 7]. Na ry-
sunku 3 zilustrowano zasadę techniki korelacyjnej badania 
prądów błądzących. Głównym jej elementem jest wyzna-
czenie najbardziej prawdopodobnej wartości potencjału 
konstrukcji (Es), przy której napięcie pomiędzy szynami 
a konstrukcją jest równe zeru, co pozwala na jednoznaczne 
ustalenie stopnia asymetrii oddziaływania prądu błądzące-
go w danym miejscu pomiaru. Podany przykład ilustruje 
sytuację, w której obserwuje się intensywne oddziaływa-
nie prądów błądzących (zmiany napięć rurociąg ciepłow-
niczy-szyny i potencjału rurociągu), jednak oddziaływanie 
to nie stanowi zagrożenia korozyjnego dla rurociągu, co 
uwidacznia dopiero widmo na rys. 3b (w miejscu tym wy-
stępuje przewaga polaryzacji katodowej, a więc prądy błą-
dzące wywołują efekt ochrony rurociągu przed korozją). 

Powiązanie przyczyny wywołującej zagrożenie ko-
rozyjne – wielkości proporcjonalnej do przepływu prą-
du pomiędzy szynami a konstrukcją, ze skutkiem tego 
przepływu – polaryzacją elektrochemiczną zagrożonej 
konstrukcji, wydawało się kluczem do realizacji szyb-
kich i jednoznacznych w interpretacji wyników pomia-
rów terenowych. Przedstawienie tej zależności w postaci 

Rys. 1. Ilustracja przepływu prądów trakcyjnych, tworzenia się prą-
dów błądzących oraz stref zagrożenia korozyjnego konstrukcji pod-
ziemnych
Fig. 1. Illustration of traction current flow, formation of stray cur-
rents and underground structure corrosion hazard zones
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Rys. 2. Rejestracja zmian potencjału rurociągów ciepłowniczych w funkcji czasu 
(przykład zapisu): kolor czerwony – potencjał rurociągu ciepłowniczego, kolor nie-
bieski – napięcie rurociągu ciepłowniczego-szyny tramwajowe, 2 pomiary/s
Fig. 2. Recording of heat pipeline potential changes in the function of time (example 
of recording): red colour – heat pipeline potential, blue colour – heat pipeline-tram 
rail voltage, 2 measurements/second

Rys. 3a. Typowy sposób tworzenia zależności korelacyjnej (widma) potencjał kon-
strukcji – napięcie konstrukcja/szyny E = f (U) (dane jak na rys. 2)
Fig. 3a. Typical method of correlation dependency (spectrum) construction of struc-
ture potential – structure/rail voltage E = f (U) (data as in fig. 2)

Rys. 3b. Ta sama zależność korelacyjna jak na rys. 3a z uwidocznionym widmem 
prawdopodobieństwa ilustrująca sposób wyznaczania potencjału Es
Fig. 3b. The same correlation dependency as in fig. 3a with visualised probability 
spectrum illustrating the meth od of Es potential determination

widma korelacyjnego okazało się niezwykle 
wygodnym narzędziem do takiej interpretacji 
wyników zarówno w ocenie zagrożeń, jak i sku-
teczności środków zaradczych. Przydatność tej 
nowej techniki została potwierdzona w praktyce 
i w stosunkowo krótkim czasie technika ta zosta-
ła upowszechnio na [5].

Współczesne uzupełnienie techniki korelacyj-
nej możliwościami obliczeń pozwala na dalszy, 
bardziej szczegółowy opis charakteru oddziały-
wania prądów błądzących. W wyniku takiego 
podejścia wykorzystuje się do tego w najprost-
szym przypadku współczynnik asymetrii zmian 
potencjału jako miary szkodliwego zagrożenia 
prądami błądzącymi [7]. Metoda ta, nazwana 
„korelacyjną metodą badania prądów błądzą-
cych”, stała się w Polsce nieodzownym narzę-
dziem wszelkich prac związanych z badaniem 
tych zagrożeń korozyjnych. Umożliwia ona za-
równo ocenę zagrożeń, jak i stopnia skuteczności 
podjętych działań zapobiegawczych, tak w tere-
nie otwartym, jak i w aglomeracjach miejskich. 

3. Podatność sieci ciepłowniczych na 
korozję powodowaną przez prądy 
błądzące

Podziemne rurociągi ciepłownicze, nieza-
leżnie od konstrukcji stanowią obecnie jeden 
z największych liniowych obiektów stalowych 
w aglomeracjach miejskich i przemysłowych, 
który narażony jest w szczególny sposób na 
szkodliwe oddziaływania elektryczne. Inne 
obiekty, takie jak osłony kabli telekomunika-
cyjnych i energetycznych, gazociągi lub wodo-
ciągi, wykonywane są obecnie prawie w całości 
z tworzyw sztucznych lub otoczone wytworzoną 
z nich szczelną warstwą zewnętrzną kontaktują-
cą się z ziemią. 

Największe i najgroźniejsze ze względu na 
zniszczenia korozyjne są prądy błądzące, po-
chodzące z trakcji elektrycznych prądu stałego 
‒ linii tramwajowych lub kolejowych. Elektro-
wozy trakcji elektrycznej zasilane są stałym prą-
dem elektrycznym dostarczanym za pośrednic-
twem obwodów trakcyjnych, na które składają 
się sieć jezdna (napowietrzna) i sieć powrotna 
(tory). Najczęściej szyny podłączane są przez 
kable powrotne do ujemnego bieguna podstacji 
zasilających trakcję elektryczną, chociaż w kil-
ku polskich miastach, np. w Łodzi, zasilanie jest 
odwrotne. Napięcie robocze trakcji tramwajowej 
wynosi 600 V, a trakcji kolejowej ‒ 3 000 V. 

Powstawanie prądów błądzących przedstawio-
no na rys. 1. W miejscu wypływu prądów błądzą-
cych z rurociągu do otaczającej go ziemi lub innej 
kontaktującej się z powierzchnią stali warstwy 
elektrolitu (np. wody) dochodzi do przyspiesze-
nia procesów utleniania metalu, czyli korozji. 
Szybkość korozji stali spowodowana przez prądy 
błądzące zależy przede wszystkim od gęstości 
prądu, tj. natężenia prądu przypadającego na jed-
nostkę powierzchni, przez którą przepływa. Jest 
ona wielokrotnie większa niż szybkość korozji 
spowodowanej agresywnością korozyjną gruntu 
i może znacznie przekraczać wartość 5 mm/rok.

a)

b)
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Skutek oddziaływania prądów błądzących i stopień 
zagrożenia korozyjnego rurociągów ciepłowniczych 
w znacznym stopniu uzależniony jest od lokalizacji sieci 
ciepłowniczej względem torowisk trakcji elektrycznej, ale 
także od konstrukcji samej sieci ciepłowniczej [12, 14]. 
Prądy błądzące mogą wpływać do sieci ciepłowniczej 
z ziemi przez elementy rurociągów mających z nią kontakt, 
np. przez stałe i ślizgowe stalowe podpory lub bezpośred-
nio przez zewnętrzną ściankę rury w miejscu jej kontaktu 
z wodą, np. mokrą izolacją cieplną w zawodnionym kanale 
ciepłowniczym. Prąd błądzący, który wpłynie do rurociągu 
ciepłowniczego, przepływa nim do innego miejsca w kie-
runku podstacji zasilającej, aby w jej rejonie wypłynąć do 
ziemi przez podpory rurociągów, a przy obecności wody – 
bezpośrednio przez ścianki rurociągu. W obu przypadkach 
powoduje w tych miejscach silną korozję stali. 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat kanału ciepłowni-
czego oraz rur preizolowanych, aby pokazać różnicę w ich 
podatności na oddziaływania prądów błądzących.

Jak widać, klasyczna kanałowa sieć ciepłownicza 
w przypadku jej zawilgocenia lub zalania wodą jest na-
rażona na oddziaływanie prądów błądzących i korozję. 
Istnieje wtedy możliwość wpływu i wypływu prądów 
nie tylko wzdłuż, ale także przez ścianki rurociągów, co 
w miejscach wypływu prądów błądzących kończy się nie-
uchronnie perforacją (awarią korozyjną). Największe, tego 
rodzaju szkodliwe oddziaływanie obserwowano w sie-
ciach kanałowych z izolacją pianobetonową. W suchych 
kanałach ciepłowniczych prąd błądzący może w różnych 
miejscach sieci wpływać i wypływać z rur jedynie przez 
kontaktujące się z wilgotnym podłożem podpory (powo-
dując ich korozję w miejscu wypływu), ale nie powoduje 
to uszczerbku samych rurociągów. Oddziaływa nia takie 
mogą występować przede wszystkim na długich odcin-
kach rurociągów, szczególnie prowadzonych równoleg le 
do trasy trakcji elektrycznej. 

Podziemne rurociągi wykonywane z rur preizolowa-
nych nie są narażone na oddziaływanie prądów błądzą-
cych, ponieważ żadna część metalowa nie kontaktuje się 
z otaczającym środowiskiem elektrolitycznym (ziemią), 
a zewnętrzna warstwa (rura z tworzywa sztucznego nie-
przewodząca prądu elektrycznego) uniemożliwia prze-
pływ prądu do powierzchni wewnętrznej rury stalowej tą 
drogą (z tego samego powodu rury preizolowane nie pod-
dawane są ochronie katodowej). Do rur preizolowanych 
mogą wnikać prądy błądzące jedynie przez przewody 

uziemiające urządzeń elektrycznych za-
instalowanych na rurociągu lub kontak-
tujące się z ziemią metalowe elementy 
armatury. Nieszczelność lub uszkodze-
nie powłoki zewnętrznej rury preizolo-
wanej i penetracja wody do powierzchni 
stalowej rury prowadzi nieuchronnie 
do jej korozji i przed takimi skutkami 
może uchronić je jedynie sprawna sy-
gnalizacja zawilgocenia izolacji cieplnej 
i sukcesywnie wykonywane naprawy 
zewnętrznej rury polietylenowej. 

W sieciach ciepłowniczych w któ-
rych, oprócz rur preizolowanych, stoso-
wane są rurociągi ułożone w kanałach, 
odcinki preizolowane mogą przewodzić 
prądy elektryczne na znaczne odległo-
ści (jak kable) i uszkodzenia wywoły-
wane przez prądy błądzące mogą po-
jawiać się w tradycyjnie izolowanych 

sieciach nawet w dużych odległościach od źródeł prądów 
błądzących. Zjawisko to będzie występować nieuchron-
nie, dopóki cała sieć ciepłownicza nie będzie wykonana 
z rur preizolowanych. W miejscach tych, a szczegól-
nie w takich, w których występuje duże prawdopodo-
bieństwo zalewania kanałów ciepłowniczych wodą lub 
gdzie dzięki pomiarom stwierdzono obecność prądów 
błądzących, powinna być stosowana elektrochemiczna 
ochrona przed prądami błądzącymi ‒ drenaż elektryczny  
lub ochrona katodową. 

4. Drenaże elektryczne – odprowadzanie prądów do 
źródła

Rozpowszechnionym sposobem eliminowania prądów 
błądzących jest ich odprowadzanie przewodem elektrycz-
nym do źródła powstawania za pomocą tzw. drenażu elek-
trycznego. Zasadę działania tego sposobu przedstawiono 
na rys. 5.

Przez pojęcie drenażu elektrycznego rozumie się zarów-
no sposób, jak i odpowiednio dobrane urządzenie, które 
zwykle ma diodę (drenaż polaryzowany) lub dodatkowe 
źródło prądu (drenaż wzmocniony) [1]. Głównym zada-
niem drenażu jest uniemożliwienie lokalnego wypływu 
prądu z rurociągu do ziemi, zwykle w rejonie podstacji 
zasilającej trakcję elektryczną (zahamowanie korozji ru-
rociągu), a zadaniem ubocznym – wymuszenie przepływu 
prądu z ziemi do rurociągu na całym odcinku, tj. wywo-
łanie efektu ochrony katodowej. Ze względu na losowy 
charakter oddziaływania prądów błądzących, lokalizacja 
drenażu elektrycznego i jego parametry pracy powinny 
być dobrane na podstawie odpowiednich badań. Metoda 
ta znana jest co najmniej od 100 lat i w miarę rozwoju 
techniki stale jest doskonalona.

Rys. 4. Konstrukcja kanałowa a) i preizolowana b) sieci ciepłowniczej oraz ich podatność  
na penetrację prądów błądzących
Fig. 4. Channel a) and pre-insulated b) structure of heat distribution network and their  
susceptibility to stray current penetratio

a) b)

Rys. 5. Zasada działania drenażu elektrycznego (porównaj z rys. 1) 
Fig. 5. Operating principle of electric drainage (compare with fig. 1) 
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Obecne wymagania dotyczące ochrony metalowych 
konstrukcji podziemnych przed szkodliwymi oddzia-
ływaniami prądów błądzących określone są w normie  
PN-EN 50162:2006 [2, 4]. Uwzględniając potrzebę elimi-
nowania szkodliwego oddziaływania prądów błądzących 
na konstrukcje podziemne, w normie tej w zasadzie nie 
dopuszcza się wykorzystywania drenaży elektrycznych do 
wywoływania efektu ochrony katodowej. Według kryte-
riów przyjętych w tej normie sytuacja taka prowadzi do 
nadmiernego drenowania prądów z konstrukcji do obwo-
dów powrotnych trakcji elektrycznej. Uzasadnieniem ta-
kiego podejścia jest to, że przy takich warunkach pracy 
drenażu elektrycznego wymusza się nadmierny przepływ 
prądów elektrycznych w ziemi, co może być szkodliwe 
dla znajdujących się w pobliżu innych konstrukcji pod-
ziemnych niewłączonych do ochrony. Ma to zasadnicze 
znaczenie dla obiektów dużych, np. klasycznych ruro-
ciągów magistralnych, gdzie ‒ chociażby ze względu 
na wymiary chronionego obiektu ‒ drenowane prądy są 
duże. W konsekwencji spełnienie wymagań normy w tym 
przypadku pociąga za sobą konieczność prowadzenia 
dokładnych i długotrwałych badań oraz stałego nadzoru 
nad regulacją parametrów pracą drenaży elektrycznych. 
Uciążliwość ta była przyczyną stworzenia nowych narzę-
dzi pozwalających na obiektywną ocenę pracy drenażu, 
ale także na ich automatyzację w celu spełniania zaleceń 
norm europejskich. 

5. Inteligentny drenaż elektryczny

Oddziaływanie prądów błądzących upływających z trak-
cji elektrycznych jest zmienne-losowo i nie ma charakteru 
stałego w ciągu doby. Z tego powodu proces regulacji pra-
cy drenażu elektrycznego, spełniający wymagania normy 
PN-EN 50162, jest uciążliwy. Trudności techniczne z re-
alizacją wymaganej regulacji są następujące:

– losowy charakter wszystkich mierzonych wielkości 
narzuca potrzebę ciągłej rejestracji wyników i ich mate-
matycznej obróbki,

– ze względu na wiarygodność wyników wymagany 
jest 24-godzinny okres pojedynczych rejestracji,

– istnieje możliwość zastosowania wyłącznie drenaży 
polaryzowanych (ze złączem prostującym), ponieważ dre-
naż prosty (pozwalający na przepływ prądu drenującego 
w obu kierunkach) w praktyce nie ma zastosowania, dre-
naże wzmocnione działają zaś jak stacje ochrony katodo-
wej z założenia wywołując nadmierną polaryzację katodo-
wą (niegodną z wymaganiami normy PN-EN 50162),

– dostępne drenaże, tzw. sterowane (z członem wyko-
nawczym w postaci tranzystorów MOSFET) nie działa-
ją w sposób optymalny, ponieważ metoda ich regulacji 
prowadzi do nadmiarowego odprowadzania prądów (jak 
w drenażach wzmocnionych), co również jest niezgodne 
z wymaganiami normy PN-EN 50162.

Skutkiem wymienionych trudności jest obserwowany 
spadek zainteresowania stosowaniem drenaży elektrycz-
nych, który jest spowodowany znaczącą poprawą jako-
ści powłok izolacyjnych rurociągów podziemnych oraz 
brakiem odpowiednio przygotowanego personelu, który 
mógłby podjąć się rozwiązania tych złożonych problemów 
w praktyce. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach 
zrodził się pomysł wykonania drenażu elektrycznego, któ-
ry wszystkie opisane wyżej trudności będzie rozwiązywał 
w sposób automatyczny. 

Dobrze rozpoznana metodyka oceny oddziaływania prą-
dów błądzących na konstrukcje podziemne za pomocą od-

powiedniej analizy widm korelacyjnych E = f (U) pozwala 
na prognozowanie optymalnych warunków pracy drenażu 
elektrycznego przed jego uruchomieniem, a po jego uru-
chomieniu – na analizę pracy i dobór optymalnych para-
metrów regulacji drenażu w celu spełnienia wymaganych 
kryteriów ochrony przeciwkorozyjnej. Z takiego założe-
nia zrodziła się koncepcja połączenia sterowanego dre-
nażu polaryzowanego z systemem mikrokomputerowym 
– członu pomiarowego, analitycznego i wykonawczego 
w jednym automatycznie działającym urządzeniu. Prace 
nad konstrukcją automatycznego drenażu elektrycznego, 
który samodzielnie mógłby wykonywać pomiary odpo-
wiednich wielkości i po ich analizie optymalizowałby pa-
rametry wyjściowe zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, 
zakończone zostały sukcesem [9].

Zadaniem mikrokomputera jest bieżące wykonywanie 
niezbędnych pomiarów, analizy ich wyników wg kryte-
riów korelacyjnej metody badania prądów błądzących, 
obliczanie optymalnych parametrów pracy urządzenia, 
generowanie sygnałów sterujących prądem w obwodzie 
drenażu, ocena efektywności działania i optymalizacja 
parametrów pracy drenażu oraz rejestrowanie w pamięci 
wszystkich pomiarów dokumentujących pracę urządzenia. 
Uznano, że stopień zdobytych do tej pory doświadczeń jest 
wystarczający do tego, aby określone zasady badania prą-
dów błądzących przekształcić w odpowiednie algorytmy 
działania urządzeń pomiarowych i sterujących drenażem 
elektrycznym w taki sposób, aby urządzenia takie mogły 
być instalowane do ochrony konstrukcji podziemnych bez 
wykonywania uprzednich złożonych badań specjalistycz-
nych i aby same podejmowały optymalne działania sto-
sownie do warunków zaistniałych w miejscu pracy. Tak 
działające urządzenia nazwano „drenażem inteligentnym”. 

Ogólny schemat inteligentnego drenażu, ilustrujący 
koncepcję jego działania przedstawiono na rys. 6. Spo-
sób połączenia elementów drenażu został zarejestrowany 
w UPRP [13]. 

Rys. 6. Ogólny schemat inteligentnego drenażu – wykonujący pomia-
ry i nadzorujący pracą drenażu mikrokomputer i sterowane przez 
niego złącze MOSFET
Fig. 6. General schematic diagram of Intelligent drainage - the mi-
crocomputer performing measurements and supervising drainage 
operation and the MOSFET junction controlled by it
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Rys. 7. Ogólny zarys algorytmu działania inteligentnego drenażu 
elektrycznego
Fig. 7. General outline of the intelligent electric drainage algorithm
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Prototyp takiego urządzenia, o roboczej nazwie IDP-
-160A, zbudowano z wykorzystaniem podzespołów pola-
ryzowanego drenażu sterowanego typu EPD160R dostar-
czanego na rynek czeski przez firmę KPTECH z Ostrawy. 
Zaletą przyjętego rozwiązania technicznego obwodu wy-
konawczego drenażu polaryzowanego jest możliwość wy-
korzystania do zasilania układów elektronicznych energii 
wprost ze źródła prądów błądzących. Urządzenie prototy-
powe zaopatrzono w mikrokontroler AVR typu AtMega128 
firmy Atmel wraz z typowym otoczeniem: polem odczyto-
wym, 5-przyciskową klawiaturą oraz zewnętrzną pamięcią 
mikroSD o pojemności 2GB. Pamięć ta umożliwia rejestra-
cję parametrów pracy drenażu w okresie rocznym. Opro-
gramowanie wykonano w języku C. Urządzenie umiesz-
czono w lekkiej obudowy z laminatu typu WSKP-LA.

Podstawowym założeniem przy opracowywaniu nowe-
go rozwiązania było to, aby działało ono wg kryteriów 
przedstawionych w normie PN-EN 50162. Realizuje ono 
algorytm, który wykonuje następujące czynności [10]:

– z częstością 2 Hz dokonuje pomiarów podstawowych 
parametrów drenażu elektrycznego,

– każdorazowo oblicza nowe wartości odpowiednich 
sum cząstkowych, niezbędnych w dalszych obliczeniach 
statystycznych,

– wyznacza z korelacji napięcie-potencjał najbardziej 
prawdopodobną wartość potencjału konstrukcji (ES), dla 
którego napięcie konstrukcja-szyny jest równe zeru, tzn. 
wielkość bez błędu omowego spadku napięcia IR, odpowia-
dającą warunkom bez oddziaływania prądów błądzących,

– wyznacza bieżącą wielkość średniej potencjału kon-
strukcji podczas pracy drenażu Eśr, ‒ wielkość ta porów-
nywana jest dalej z wartością docelową średniej, która ma 
być osiągnięta w końcu cyklu 24-godzinnego, dzięki cze-
mu realizowana jest regulacja predykcyjna (prowadzenia 
procesu regulacji przy losowo-zmiennych zaburzeniach 
w taki sposób, aby po dobie pracy uzyskać oczekiwaną 
średnią wartość potencjału zabezpieczanego obiektu),

– oblicza uchyb aktualnej regulacji maksymalnego prądu 
drenażu (regulator PI – proporcjonalno-całkujący), biorąc 
jako bazę różnicę między aktualną wartością średnią poten-
cjału Eśr a potencjałem ES z uwzględnieniem dodatkowych 
poprawek wynikających z procesu regulacji (np. uwzględ-
niających równoległą obecność ochrony katodowej),

– przekazuje sygnał wykonawczy (PWM) do tranzystorów 
mocy w celu odpowiedniej regulacji prądu drenowanego.

Ogólny zarys omawianego algorytmu przedstawiono na 
rys. 7.

Przeprowadzone badania w terenie miejskim potwier-
dziły prawidłowość działania drenażu oraz opracowanej 
koncepcji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50162. 
Na rysunku 8 zaprezentowano dobowy zapis zmian po-
tencjału rurociągu i napięcia między nim a szynami tram-
wajowymi. Na zapisie, na tle okresu nocnego, widoczna 
jest asymetryczna dynamika zmian parametrów narzuco-
nych automatycznie przez drenaż. Natomiast na rysunku 9 
przedstawiono 24-godzinny zapis widma korelacyjnego 
E = f (U) przed zasymulowaniem pracy drenażu i po nim. 
Parametry pracy drenażu urządzenie dobrało samodzielnie 
bez ingerencji operatora. Uzyskany wynik odpowiada ide-
alnej charakterystyce drenażu spełniającego wymagania 
normy PN-EN 50162.

Urządzenie realizując algorytm działania, wykonuje 
w sposób automatyczny odpowiednie czynności zgodnie 
z wymagania normy PN-EN 50162, tj.:

Rys. 8. Przykład dobowego za-
pisu zmian potencjału rurociągu 
względem elektrody siarczano-
-miedziowej (kolor zielony) i jego 
napięcia względem szyn tramwa-
jowych (kolor czerwony)
Fig. 8. Example of daily potential 
change recording of heat pipeline 
vs. the copper sulphate electrode 
(green colour) and its voltage vs 
tram rails (red colour)

◄
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– diagnozę wielkości zagrożenia prądami błądzącymi 
konstrukcji podziemnej (pkt. 5.1. normy),

– diagnozę obecności pracującej na tej konstrukcji in-
stalacji ochrony katodowej i wybór kryterium ochrony 
(inne są zasady działania drenażu elektrycznego konstruk-
cji chronionej i niechronionej katodowo – pkt. 6.1.1, 6.1.2 
normy),

– optymalizację pracy drenażu elektrycznego, nie wy-
wołując nadmiernej polaryzacji katodowej (pkt. 7.9.2 
i pkt. 8.3.3 normy) i zgodnie z nią odprowadzając prąd do 
szyn trakcji elektrycznej.

Opracowany drenaż inteligentny nie wymaga zewnętrz-
nego zasilania w energię elektryczną i może być instalo-
wany w dowolnym miejscu między szynami trakcji elek-
trycznej a narażonym na działanie prądów błądzących 
rurociągiem, bez czynności wstępnych i bez narażenia na 
niebezpieczeństwo niewłaściwego działania ochrony prze-
ciwkorozyjnej, przy czym jeśli będzie ona zbędna to dre-
naż nie podejmie pracy. Jeśli natomiast drenaż nie będzie 
mógł spełnić kryteriów ochrony, to zasygnalizuje ten fakt 
i podejmie pracę z całą mocą.

6. Podsumowanie

Opisana wyżej koncepcja oraz algorytm działania dre-
nażu mógł być zrealizowany dzięki:

– wykorzystaniu konstrukcji drenaży sterowanych, 
w których zastosowano w charakterze złącza półprzewod-
nikowego odpowiednio wysterowane tranzystory mocy 
typu MOSFET umożliwiające przepływ prądu drenowane-
go praktycznie od zerowej wartości napięcia konstrukcja 
‒ szyny,

– pozyskaniu do sterowania układami elektronicznymi 
energii prądów błądzących poprzez odpowiednie wyko-
rzystanie w charakterze źródła prądu napięcia konstrukcja 
– szyny,

– zastosowaniu mikroprocesora wraz z otoczeniem, któ-
rego zadaniem jest prowadzenie pomiarów i analizy ich wy-
ników, dobór kryteriów i optymalizacja sterowania członem 
wykonawczym drenażu oraz dokumentowanie jego pracy, 

– wykorzystaniu techniki korelacyjnej do opisu prądów 
błądzących i wykorzystanie jej do stworzenia algorytmu 
działania drenażu inteligentnego.

Opracowane nowe urządzenie, o wyjątkowo przydat-
nych cechach technicznych i użytkowych, powstało dzięki 
interdyscyplinarnemu podejściu do rozwiązania uciążli-
wych problemów: długiego czasu pomiarów w warunkach 
terenowych, konieczności wykorzystania specjalistyczne-
go sprzętu pomiarowego, obliczeń numerycznych, ręcznej 

regulacji urządzeń i ponownego wykonywania żmudnych 
prac kontrolnych w terenie. Wykorzystano sprawdzone 
podejście teoretyczne do oceny zagrożeń korozyjnych wy-
woływanych przez trakcyjne prądy błądzące, nowe roz-
wiązania układów mocy drenaży na tranzystorach MOS-
FET, mikroelektronikę do budowy układów pomiarowych 
i sterujących oraz elementy informatyki do opracowania 
algorytmu automatycznego sterowania drenażem elek-
trycznym zgodnie z wymaganiami norm.

Zaprezentowane rozwiązanie ochrony przed oddzia-
ływaniem prądów błądzących ma szczególne znaczenie 
w przypadku miejskich sieci ciepłowniczych. Stwarza 
szansę upowszechnienia, automatyzacji i optymalizacji 
procesu likwidacji, powodowanych przez prądy błądzące, 
zagrożeń korozyjnych rurociągów.

Wykonane badania i testy drenażu na sieci ciepłowni-
czej i gazociągu znajdujących się w zasięgu szkodliwego 
oddziaływania prądów błądzących pochodzących z trakcji 
tramwajowej pozwalają przypuszczać, że urządzenie speł-
ni swoje zadanie również przy eliminowaniu zagrożenia 
pochodzącego z trakcji kolejowej. Konieczne jest podję-
cie dalszych prac zmierzających do opracowania drenażu 
inteligentnego 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.
W pracy wykorzystano wyniki badań zrealizowanych w ramach 
Programu  Innowacyjna  Gospodarka  POIG.01.04-22-004/11 
„Opracowanie nowych rozwiązań z zakresu aktywnych zabezpie-
czeń przeciwkorozyjnych z wykorzystaniem ochrony katodowej” 
dofinansowanego przez Unię Europejską.
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Rys. 9. Zależności korelacyjne E = f (U) przed a) i po b) zasymulowa-
niu pracy drenażu inteligentnego
Fig. 9. Correlation dependencies E = f (U) before a) and after b) simu-
lating intelligent drainage operation


