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Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej niemal wszystkie opracowane 
w Polsce normy techniczne straciły swoją ważność i sukcesywnie zamienione 
zostały dokumentami opracowywanymi przez Europejski Komitet Normali-
zacyjny. W artykule – na przykładzie ochrony przeciwkorozyjnej stalowych 
konstrukcji podziemnych przed prądami błądzącymi – zwrócono uwagę na 
to, że wraz z taką zmianą lansowana jest niekiedy także i nowa, „zachodnia” 
fi lozofi a podejścia do rozwiązywania problemów, odmienna od utrwalonej 
w latach ubiegłych w polskim środowisku technicznym. Zgodnie z nią dre-
naże elektryczne nie są jedną z form pozyskiwania energii elektrycznej do 
realizacji ochrony katodowej, a jedynie narzędziami do eliminowania szko-
dliwej interferencji, jaką wywołują prądy błądzące na konstrukcjach pod-
ziemnych. 
Słowa kluczowe: zagrożenie korozyjne, prądy błądzące, interferencja, dre-
naż elektryczny, normy

Ochrona przed korozją w praktyce

WOJCIECH SOKÓLSKI

SPZP CORRPOL, Gdańsk

Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji 
podziemnych za pomocą drenażu elektrycznego 

w świetle norm europejskich

ochrona przed korozja 5/2013

SYSTEMY – MATERIAŁY – POWŁOKI
A N T Y K O R O Z J A
XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2013, 56, 5, (243-248)
Please cite as:  Ochr. Przed Koroz., 2013, 56, 5, (243-248)

Wprowadzenie 

W latach 90. XX wieku, kiedy wiadomo 
było, że Polska w najbliższym czasie przy-
stąpi do Unii Europejskiej, w środowisku 
zajmującym się technologią ochrony katodo-
wej zaniechano własnej działalności norma-
lizacyjnej w oczekiwaniu na uregulowania 
wymagań technicznych na poziomie mię-
dzynarodowym. Współpraca pomiędzy Pol-
skim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) 
a European Committee for Standardization 
(CEN), rozpoczęła się jeszcze przed rokiem 
2000.  Początkowo Polska nie uczestniczy-
ła bezpośrednio w pracach CEN, spełniając 
jedynie rolę obserwatora, co zaowocowało 
tym, że udostępniono nowoopracowane do-
kumenty polskiemu środowisku techniczne-
mu. Wraz z przystąpieniem do Unii wszyst-
kie opracowane w Polsce normy techniczne 
straciły swoją ważność i sukcesywnie za-
mienione zostały dokumentami opracowy-
wanymi przez CEN. 

Komitet techniczny zajmujący sie proble-
matyką ochrony katodowej w Europejskim 
Komitecie Normalizacyjnym CEN - TC 219 
„Cathodic protection” – powstał w 1990 roku 
z sekretariatem przy British Standard Insti-
tute. Programem działania Komitetu objęta 
została normalizacja ochrony katodowej 
zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni 

zakopanych i podwodnych konstrukcji me-
talowych (tj. rurociągów do transportu gazu, 
wody i paliw, konstrukcji przybrzeżnych, 
statków, zbiorników paliwowych, kabli te-
lekomunikacyjnych i energetycznych itp.), 
żelbetowych budowli, konstrukcji, funda-
mentów, rurociągów itp. oraz wpływu po-
włok i/lub prądów błądzących (zmiennych 
i stałych) na wydajność systemów ochrony 
katodowej, a także ochrona wewnętrznych 
powierzchni obiektów konstrukcyjnych.

Patronat nad problematyką ochrony ka-
todowej w Polskim Komitecie Normali-
zacyjnym objął od stycznia 2001 r. Zespół 
Elektryki PKN, który włączył ją do zakresu 
działania nowej Normalizacyjnej Komisji 
Problemowej nr 290 ds. specjalnych technik 
w elektryce (obecnie Komitet Techniczny 
nr 290). W pracach tego Komitetu do dnia 
dzisiejszego uczestniczy SPZP CORRPOL 
z Gdańska jako jedyna jednostka statuto-
wo zajmująca się problematyką technologii 
ochrony katodowej.

Normalizacja zagadnień dot. prądów 
błądzących i ich szkodliwego wpływu na 
konstrukcje stalowe nie była przedmiotem 
prac CEN/TC 219, a została przekazana 
do CENELEC (organu współpracującego 
z CEN ds. elektrotechniki), gdzie powstał 
pod kierownictwem specjalistów niemiec-

kich komitet CLC/BTTF 114-1 Protection 
against corrosion by stray current from 
DC systems, powołany jedynie do opra-
cowania normy EN 50162[1], a następnie 
rozwiązany. Również w CENELEC opra-
cowana została norma dla użytkowników 
trakcji elektrycznych, w której zamieszczo-
no wymagania techniczne mające na celu 
ograniczenie upływu prądów błądzących 
z obwodów powrotnych trakcji [2]. Norma 
EN 50162 powstała poza kręgiem specja-
listów ochrony katodowej i nie odnosi się 
ściśle do wymagań normowych związa-
nych z tą technologią ochrony przeciwko-
rozyjnej [3–6], a nade wszystko lansuje w 
wielu kwestiach podejście techniczne, któ-
re w Polsce i innych krajach byłego obozu 
socjalistycznego nie było i nie jest nadal w 
praktyce wykorzystywane. Poniżej wska-
zano na występujące różnice w dawnych i 
obecnych wymaganiach normowych. Ist-
nieje potrzeba upowszechnienia wiedzy o 
współczesnych metodach i środkach ochro-
ny konstrukcji podziemnych przed prądami 
błądzącymi oraz konieczność stworzenia 
nowych rozwiązań technicznych drenaży 
elektrycznych spełniających wymagania 
aktualnych norm europejskich.

Utrwalone poglądy i stosowane techniki 
walki z prądami błądzącymi

Pierwszą polską normę dot. prądów błą-
dzących opracowano w 1932 r. na zamówie-
nie Ministerstwa Robót Publicznych przez 
Komisję Prądów Błądzących przy Stowa-
rzyszeniu Elektryków Polskich [7]. Doty-
czyła ona sposobów ograniczania upływu 
prądów błądzących z obwodów powrotnych 
trakcji tramwajowych w celu ograniczenia 
uszkodzeń urządzeń podziemnych powo-
dowanych przez korozję. W okresie powo-
jennym opracowana norma PN-66/E-05024 
[8] omawiała ogólne zasady eliminowania 
szkodliwych oddziaływań prądów błądzą-
cych oraz stosowania ochrony katodowej. 
W roku 1977 utworzono nową normę arku-
szową odejmującą ochronę katodową – nor-
mę ogólną PN-77/E-05030.00 oraz doty-
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czącą rurociągów i kabli PN-77/E-05030.01 
[9, 10]. Przepisami objęto także wodociągi 
[11]. Potem wydano jedynie normę doty-
cząca ochrony przed prądami błądzącymi 
w stoczniach i portach [12]. Metody ogra-
niczania upływu prądów błądzących oraz 
techniki ich badania były przedmiotem 
dwukrotnie modyfi kowanej normy PN-
92/E-05024 [13]. Przegląd rozwoju polskiej 
myśli technicznej związanej z technologią 
ochrony katodowej i ochroną przed prąda-
mi błądzącymi znaleźć można w literaturze 
[14, 15].

Zastosowanie zarówno ochrony katodo-
wej, jak i metody drenaży elektrycznych 
do eliminowania zagrożenia korozyjnego 
podziemnych rurociągów metalowych wy-
woływanego przez prądy błądzące, upływa-
jące z trakcji elektrycznych znane było już 
na przełomie XIX i XX wieku. W praktyce 
technicznej, jako podstawowy sposób eli-
minowania korozji wywołanej przez prądy 
błądzące, przyjęła się w Europie metoda 
drenaży elektrycznych, która polega na 
odprowadzeniu tych prądów z konstrukcji 
podziemnej do źródła ich powstawania, tj. 
zazwyczaj do obwodów powrotnych trakcji 
elektrycznej. Na rys. 1 przedstawiono po-
dział technik ochrony katodowej ze wzglę-
du na źródło energii używanej do wywoła-
nia efektu polaryzacji katodowej zabezpie-
czanego obiektu, który ukształtował się po 
II wojnie światowej wraz z upowszechnie-
niem ochrony przed korozją rurociągów.

Przy takim podejściu – drenaż elektrycz-
ny zaliczany jest do jednej z alternatywnych 
technik ochrony katodowej. Stosuje się za-
sadniczo dwie metody realizacji tej techni-
ki: drenaż polaryzowany i drenaż wzmoc-
niony. Ten pierwszy stosuje się w miejscu, 
w którym potencjał szyn względem zabez-
pieczanego rurociągu ma odpowiednio wy-
soki potencjał ujemny, a jeśli takie warunki 
nie mogą być spełnione, wykorzystuje się 
wersję drenażu wzmocnionego. Drenaż 
polaryzowany realizuje się bezpośrednim 
połączeniem elektrycznym zabezpieczane-
go obiektu z szynami trakcji elektrycznej 
poprzez diodę prostowniczą. W drenażu 
wzmocnionym zamiast diody włączony jest 
prostownik zasilany z zewnętrznego źródła 
prądu przemiennego. Przepływ prądów po-
między szynami a rurociągiem bez i z dre-
nażami zilustrowano na rys. 2a i 2b.

Prąd zasilający (+) z podstacji (Iz) po-
bierany przez elektrowóz powraca do pod-
stacji (-) szynami (Isz) oraz upływając do 
ziemi (Iu), w której, jeśli trafi  na wydłużo-
ną konstrukcję podziemną, np. rurociąg, 
to w miejscu wpływu do niej wywołuje 
jego polaryzację katodową (K), przepływa 
nią w kierunku podstacji (IR), a następnie 
w strefi e anodowej (A) wypływa do zie-
mi (Ia) i w końcu zamyka swój obwód do 
ujemnego bieguna podstacji (-). Analizując 
ten powszechnie znany schemat przepływu 

prądów błądzących z trakcji elektrycznych 
należy koniecznie zwrócić uwagę na to, 
że o ile wielkość prądu upływającego (Iu) 
uzależniona jest od rezystancji przejścia 
z szyn do ziemi, to wielkość prądu płynące-
go w rurociągu (IR), a tym samym i zagro-
żenie korozyjne w miejscu wypływu prądu 
w strefi e anodowej (A), zależy od rezystan-
cji przejścia ziemia – rurociąg, tj. od jakości 
powłoki izolacyjnej na rurociągu w strefi e 
katodowej (K).

Podłączenie chronionego obiektu z szy-
nami za pomocą połączenia drenażowego 
(rys. 2b) wymusza poprzez niską rezystan-
cję tego połączenia przepływ znacznego 
prądu (ID). Wyeliminowanie szkodliwego 
prądu (Ia) wywołującego w strefi e ano-
dowej (A) korozję rurociągu wymaga tak 
dużego prądu drenującego (ID), aby prąd 
upływu z szyn do ziemi i dalej wpływający 
do konstrukcji w tym rejonie (Ik) był równy 
co do wielkości, lecz odwrotnie skierowa-
ny jak prąd anodowy (Ia). Prąd drenujący 
(ID) musi być jeszcze znacząco większy, 
jeśli drenaż ma w rejonie zagrożonym (A) 
nie tylko wyeliminować wypływ prądu, 
ale ponadto wywołać efekt ochrony kato-
dowej, tj. przesunąć potencjał rurociągu co 
najmniej o 300 mV w kierunku ujemnym. 
W rezultacie rurociągiem może przepływać 
bardzo duży prąd (IR) – dziesiątki, a nawet 
setki Amperów, stanowiący znaczną część 
prądu trakcyjnego (Iz), co w następstwie 
może wywoływać nadmierną polaryzację 
w strefach katodowych (K) i uszkodzenie 
powłoki izolacyjnej, a także spowodować 
szkodliwe oddziaływanie na inne znajdują-
ce się w pobliżu metalowe konstrukcje pod-

ziemne. Prąd ID jest niewspółmiernie wielki 
do wymaganego ochronnego – niewielkie-
go w tej proporcji – prądu polaryzacji kato-
dowej Ik, który może być uzyskany innymi 
metodami.

Z powyższych powodów – zgodnie z naj-
nowszymi wymaganiami norm – stosowa-
nie drenaży elektrycznych do eliminowania 
szkodliwego oddziaływania prądów błądzą-
cych powinno być maksymalnie ogranicza-
ne, a w przypadku konieczności wykorzy-
stania tej techniki, powinny być stosowane 
inne zasady ich stosowania i regulacji.

Nowe zasady stosowania drenaży 
elektrycznych wg aktualnych norm

Traktowanie prądów błądzących jedy-
nie jako szkodliwych interferencji z ob-
cego źródła prądu jest od lat ugruntowane 
w koncepcjach ochrony przeciwkorozyjnej 
konstrukcji podziemnych, np. w USA – 
w normie NACE SP 0169 [16], a obecnie ta 
sama idea zawarta jest w aktualnej normie 
europejskiej EN 50162 [1]. Zgodnie z nią 
drenaże elektryczne nie mogą być źródłem 
energii elektrycznej do realizacji ochrony 
katodowej, a ich zadaniem nie jest wywo-
ływanie takiego efektu ochronnego. Rolą 
drenażu jest jedynie wyeliminowanie szko-
dliwej interferencji, jaką wywołują prądy 
błądzące na konstrukcjach podziemnych.

W normie rozpatrywane są dwa przypad-
ki: konstrukcji posiadającej i nieposiadają-
cej systemu ochrony katodowej, dla których 
przewidziano nieco inne podejście do oceny 
skuteczności środków eliminujących inter-
ferencje prądów błądzących.

Rys. 1. Podział systemów 
ochrony katodowej ze 
względu na źródło pola-
ryzacji katodowej

Rys. 2. a) Typowy roz-
pływ prądu trakcyjnego – 
powstawanie prądów błą-
dzących (opis w tekście), 
b) Rozpływ prądów jak 
na rys. 2a po włączeniu 
drenażu polaryzowanego 
(opis w tekście)

a)

b)
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Jeśli konstrukcja znajdująca się w polu 
oddziaływania prądów błądzących nie jest 
poddawana w sposób celowy polaryzacji 
katodowej z instalacji ochronnej, to przyj-
muje się, że zagrożenie korozyjne wskutek 
interferencji występuje przy wystąpieniu po-
laryzacji anodowej (przesunięcia potencjału 
w kierunku dodatnim) o wielkość przekra-
czającą wartości przedstawione w tab. 1.

Oznacza to, że efekt ochrony przed prą-
dami błądzącymi na konstrukcji nieposia-
dającej instalacji ochrony katodowej jest 
osiągnięty, jeśli zmiana potencjału polary-
zacji w kierunku anodowym (bez omowego 
spadku napięcia IR) będzie mniejsza w każ-
dym przypadku od 20 mV.

Konstrukcje zabezpieczone przed korozją 
za pomocą ochrony katodowej należy uznać 
za narażone na niedopuszczalne oddziały-
wanie prądów błądzących, jeżeli potencjał 
konstrukcji bez składowej IR jest poza za-
kresem potencjałów ochrony określonych 
w normie EN 12954 [3], tj. np. dla stali 
w zwykłych warunkach poza przedziałem 
od -0,85 do -1,1 V wzgl. elektrody Cu/nas. 
CuSO4. Za szkodliwe uważa się zarówno 
wartości bardziej dodatnie od tego prze-
działu, jak również i bardziej ujemne.

Jeśli nie są spełnione ww. kryteria, ko-
nieczne jest zastosowanie środków zarad-
czych, ograniczających wielkość interfe-
rencji prądów błądzących.

W odniesieniu do drenaży elektrycznych 
w normie EN 50162 stosuje się następujące 
zasady i wymagania wyrażone w następują-
cych zapisach:

Celem drenażu jest ograniczenie dodat-1. 
niego przesunięcia potencjału, będącego 
wynikiem szkodliwego oddziaływania 
prądów błądzących. W razie potrzeby 
w celu zmniejszenia przepływu prą-
du można włączyć w obwód rezystor 
(7.8.5), 
Drenaż pomiędzy konstrukcją i źródłem 2. 
prądu stałego może spowodować powrót 
dużych prądów do tego źródła poprzez 
konstrukcję. W ten sposób konstrukcja 
może sama stać się źródłem oddziaływa-
nia. Prąd drenażu powinien być zmniej-
szony do minimum. Można także roz-
ważyć automatyczną regulację drenażu. 
(7.9.1),
We wszystkich przypadkach urządzenia 3. 
ochrony powinny być tak nastawione, 
aby osiągnąć pożądany cel przy jak naj-
mniejszym prądzie (8.3.1),
Zarówno drenaż prosty jak i polaryzowa-4. 
ny nie są przeznaczone do zapewnienia 
ochrony katodowej konstrukcji podlega-
jącej oddziaływaniu (8.3.2, 8.3.3).

Podsumowanie

Inne niż dotychczas spojrzenie na spo-
sób eliminowania zagrożeń korozyjnych 

wywołanych przez prądy błądzące będzie 
wymagało zmiany w wymaganiach tech-
nicznych poprzez zastosowanie nowych 
sposobów badania tych zagrożeń oraz 
oceny skuteczności podjętych środków za-
radczych. Zadanie to będzie szczególnie 
trudne w niektórych rejonach Polski, np. 
na Śląsku, gdzie od dawna ugruntowała się 
przewaga systemów ochrony katodowej ru-
rociągów (głównie gazociągów) realizowa-
na z wykorzystaniem drenaży polaryzowa-
nych i wzmocnionych. Obecnie odnosi się 
wrażenie, że poruszony problem potrzeby 
zmiany podejścia do tej kwestii nie został w 
ogóle zauważony w środowisku personelu 
obsługującego systemy ochrony katodowej 
– nie tylko w Polsce, ale także i innych kra-
jach, np. w Czechach.

Jedną z zarysowujących się trudności 
w szybkiej adaptacji nowych dla polskiego 
środowiska wymagań „delikatnego” elimi-
nowania interferencji powodowanych przez 
prądy błądzące jest brak możliwości tech-
nicznych, głównie urządzeń, którymi moż-
na dokonywać odpowiedniej regulacji dre-
nowanych prądów. Potrzebne też są środki 
na instalację systemów ochrony katodowej 
z zewnętrznym źródłem prądu w miejsce 
istniejących obecnie drenaży elektrycznych 
lub zaprojektowanie i wykonanie innych 
technik – dotychczas niestosowanych – 
ograniczających negatywne skutki oddzia-
ływania prądów błądzących konstrukcji 
podziemnych. 

Wychodzi temu naprzeciw koncepcja 
drenażu inteligentnego [17], zaopatrzonego 
w mikroprocesorowy sterownik i w pełni 
regulowane złącze półprzewodnikowe, co 
umożliwi realizację dowolnej koncepcji 
automatycznego wyboru parametrów pracy 
urządzenia w taki sposób, aby zawsze dre-
naż spełniał kryteria przyjęte w wymaga-
niach normowych. Takie urządzenie będzie 
mogło być instalowane zarówno do elimi-
nowania interferencji prądów błądzących 
zarówno dla konstrukcji posiadających, jak 
i nieposiadających aktywnej ochrony prze-
ciwkorozyjnej za pomocą ochrony katodo-
wej. Prace nad takim rozwiązaniem realizo-
wane są w SPZP CORRPOL przy wykorzy-
staniu środków z Unii Europejskiej.

Podziękowania: Praca zrealizowana jest 
w ramach Programu Innowacyjna Gospo-
darka POIG.01.04-22-004/11 „Opracowanie 
nowych rozwiązań z zakresu aktywnych za-
bezpieczeń przeciwkorozyjnych z wykorzysta-

niem ochrony katodowej” dofi nansowanego 
przez Unię Europejską.
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Tabela 1. Dopuszczalne dodatnie przesunięcia potencjału ΔU podziemnych lub podwodnych kon-
strukcji metalowych, które nie są chronione katodowo

Metal 
konstrukcji

Rezystywność 
elektrolitu, ρ (Ωm)

Największe dodatnie 
przesunięcie potencjału 

(ze spadkiem IR), ΔU (mV)

Największe dodatnie 
przesunięcie potencjału 

(bez spadku IR), ΔU (mV)

Stal, żeliwo
≥ 200 300 20

15 do 200 1,5 × ρ 20
< 15 20 20
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After accessing the European Union almost all standards elaborated 
in Poland expired and had been successively replaced by documents 
elaborated by the European Committee for Standardisation. In the article 
it has been pointed out – on the example of anticorrosion protection of 
underground steel structures from stray currents – that with this change 
also a new ”western” approach philosophy to solving problems is sometimes 
being promoted, different to that established in previous years in the Polish 
technical environment. In accordance with this philosophy electric drainage 
is not one of the forms of acquiring electric energy for cathodic protection, 
but only a tool for eliminating harmful interference caused by stray currents 
in underground structures. 
Keywords: risk of corrosion, stray currents, interference, electric drainage, 
standards
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Introduction 

In the nineties, when it was known that 
Poland would become a member of the 
European Union, the cathodic protection 
technology environment closed its own 
standardisation activities, awaiting for tech-
nical requirement standardisation at the 
international level. Cooperation between 
the Polish Committee for Standardisation 
(PKN) and the European Committee for 
Standardization (CEN) started already be-
fore the year 2000. Initially Poland did not 
directly participate in CEN works, acting 
as observer only, this leading to access to 
newly elaborated documents for the Polish 
technical environment. After accessing the 
European Union all standards elaborated in 
Poland expired and had been successively 
replaced by documents elaborated by the 
European Committee for Standardisation. 

The technical committee dealing with ca-
thodic protection problems in the European 
Committee for Standardisation CEN - TC 
219 „Cathodic protection” was founded in 
1990 with the secretariat at the British Stan-
dard Institute. The following were included 
in activities of the Committee: standardisa-
tion of cathodic protection of exterior and 
interior surfaces of buried and underwater 
metal structures (i.e. pipelines for transport 

of gas, water and fuel, onshore structures, 
vessels, fuel tanks, telecommunication and 
power cables, etc.), reinforced concrete 
structures, constructions, foundations, pipe-
lines, etc. and the effect of coatings and/or 
stray currents (fl uctuating and constant) on 
effi ciency of cathodic protection systems, 
and also protection of object interior surfa-
ces.

As from January 2001 cathodic protec-
tion problems had been analysed under the 
auspices of the Electrical Sector of PKN 
(Polish Committee for Standardisation), 
which included this scope in works of the 
Standardisation Problem Commission no. 
290 for special electrical techniques (at pre-
sent Technical Committee no. 290). SPZP 
CORRPOL from Gdańsk still participates 
in works of this Committee, as the only sta-
tute unit dealing with cathodic protection 
technology problems.

Standardisation of problems concerning 
stray currents and their harmful effect on 
steel structures was not performed by CEN/
TC 219, but was transferred to CENELEC 
(the electrotechnical organ cooperating 
with CEN), where committee CLC/BTTF 
114-1 Protection against corrosion by stray 
current from DC systems was founded 
under management of German speciali-
sts, appointed exclusively for elaboration 

of standard EN 50162[1], and was next 
dissolved. Also in CENELEC the standard 
was elaborated for electric traction users, in 
which technical requirements were given 
for limiting outfl ow of stray currents from 
traction return circuits [2]. Standard EN 
50162 was elaborated by specialists not 
dealing with cathodic protection and does 
not strictly refer to standard requirements 
connected with this anticorrosion protection 
technology [3-6], and primarily promotes a 
technical approach which was not applied 
in Poland and other socialist countries 
and is still not being used in practice. 
Below differences have been indicated in 
former and present standard requirements. 
Propagation of knowledge is necessary on 
modern methods and protection means of 
underground structures from stray currents 
and creation of new technical solutions 
meeting requirements of current European 
standards.

Preserved views and applied techniques 
against stray currents

The fi rst Polish standard concerning stray 
currents was elaborated in 1932 to the order 
of the Ministry of Public Works by the Stray 
Current Commission at the Association of 
Polish Electrical Engineers SEP [7]. It con-
cerned methods of limiting oufl ow of stray 
currents from tram traction return circuits 
to limit damages in underground structures 
caused by corrosion. In the after-war period 
standard PN-66/E-05024 [8] was elaborated 
which described general principles of eli-
minating harmful stray current interaction 
and application of cathodic protection. In 
1977 a new sheet standard was elaborated 
covering cathodic protection – the general 
standard PN-77/E-05030.00 and standard 
PN-77/E-05030.01 concerning pipelines 
and cables [9,10]. Also water pipelines were 
covered by these regulations [11]. After that 
only the standard was issued concerning 
protection against stray currents in shipy-
ards and ports [12]. Methods of limiting 
outfl ow of stray currents and their testing 
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Fig. 1. Classifi cation 
of cathodic protection 
systems due to the 
cathodic polarisation 
source

Fig. 2. a) Typical 
distribution of traction 
current – formation of 
stray currents (description 
in the text), b) Distribution 
of currents as in Fig. 
2a after switching on 
polarised drainage 
(description in the text)

a)

b)

techniques were the subject of standard PN-
92/E-05024 [13], modifi ed two times. The 
review of development of Polish technolo-
gy connected with cathodic protection and 
protection against stray currents can be fo-
und in [14, 15].

Application of cathodic protection, as 
well as electric drainage methods for eli-
minating corrosion hazards to underground 
metal pipelines caused by stray currents 
fl owing from electric tractions, was already 
known at the turn of the XIX and XX cen-
turies. In technical practice, the electric dra-
inage method has been adopted as the basic 
method of eliminating corrosion caused by 
stray currents, based on diversion of these 
currents from the underground structure to 
their source, i.e. usually to electric traction 
return circuits. In Fig. 1 the division has 
been presented of cathodic protection tech-
niques due to the source of energy used to 
develop the cathodic polarisation effect, ad-
opted after World War II with propagation 
of anticorrosion protection of pipelines.

In such an approach – electric drainage 
has been classifi ed as one of the alternative 
cathodic protection techniques. Principally 
two methods are applied for realisation of 
this technique: polarised drainage and re-
inforced drainage. The fi rst one is applied 
in a place in which the potential difference 
between rails and the protected pipeline is 
highly negative, while if these conditions 
cannot be met, a version of reinforced dra-
inage is used. Polarised drainage is realised 
by direct electric connection of the protec-
ted object with electric traction rails thro-
ugh a rectifying diode. In reinforced draina-
ge a rectifi er, supplied from an external AC 
current source, is connected instead of the 
diode. The current fl ow between rails and 
the pipeline with and without drainage has 
been illustrated in Fig. 2a and 2b.

The supply current (+) from substation 
(Iz) drawn by the electric locomotive returns 
to substation (-) by rails (Isz) and by fl owing 
to the ground (Iu), in which if it fi nds a long 
underground structures, e.g. a pipeline, it 
causes cathodic polarisation (K) in the place 
of entry, fl ows through it in the direction of 
the substation (IR) and next fl ows out in 
the anodic zone (A) to the ground (Ia) and 
fi nally closes the circuit to the negative pole 
of the substation (-). When analysing this 
generally known schematic diagram of stray 
current fl ow from electric tractions, one 
should notice that although the magnitude of 
fl owing out current (Iu) depends on the rail 
to ground passage resistance, the magnitude 
of current fl owing in the pipeline (IR), hence 
the corrosion hazard in the current outfl ow 
location in the anodic zone (A), depends on 
the ground-pipeline passage resistance, i.e., 
on the quality of insulating coating on the 
pipeline in the cathodic zone (K).

Connection of the protected object with 
rails using a drainage connection (fi g. 
2b) forces fl ow of a signifi cant current 
due to low resistance of this connection 
(ID). Elimination of harmful current (Ia) 
causing corrosion in the anodic zone (A) 
requires a high enough draining current 
(ID), so that the current fl owing out from 
rails to the ground and further fl owing to 
the structures in this region (Ik) is equal as 
to magnitude, but of opposite direction to 
the anodic current (Ia). Draining current 
(ID) still has to be signifi cantly higher, if 
drainage in the endangered region (A) is 
to not only eliminate outfl ow of current, 
but also cause the cathodic protection 
effect, i.e. to shift the pipeline potential by 
at least 300 mV in the negative direction. 
As a result a very high current can fl ow in 
the pipeline (IR) – tens, or even hundreds 
of amperes, being a signifi cant part of the 
traction current (IZ), which as the result can 
cause excessive polarisation in cathodic 
zones (K) and damage to the insulating 
coating, and also cause harmful interaction 
on other underground metal structures in the 
vicinity. The ID current is incommensurably 
high in relation to the required protective 
cathodic polarisation current Ik – small in 
this proportion – which can be obtained by 
other methods.

For the above reasons – as per newest 
standard requirements – application of 
electric drainage for eliminating harmful 
stray current interaction should be limited to 
a maximum degree, while if this technique 
is inevitable, other principles of application 
and adjustment should be applied.

New application principles of electric 
drainage as per current standards

Treatment of stray currents as only 
harmful interference from a foreign current 
source has been established for years 
in anticorrosion protection concepts of 
underground structures, e.g. in USA – in 
standard NACE SP 0169 [16], at present 
the same idea is contained in the European 
standard EN 50162 [1]. As per this concept 
electrical drainage cannot be the source of 
electric energy for realisation of cathodic 
protection and their aim is not development 
of such a protecting effect. The role of 
drainage is elimination only of harmful 
interference developed by stray currents on 
underground structures.

Two cases are analysed in the standard: 
structures with and without cathodic 
protection systems, for which a somewhat 
different approach has been planned for 
assessment of effectiveness of measures 
eliminating interference of stray currents.

If the structures in the fi eld of interaction 
of stray currents is not subjected to cathodic 
polarisation from a protective installation, it 
is assumed that the corrosion hazard occurs 
as the result of interference when anodic 
polarisation occurs (shifting of potential in 
the positive direction) by a value exceeding 
values presented in table 1.

This means that the protective effect 
against stray currents on structures with no 
cathodic protection installation is achieved, 
if the change of polarisation potential in the 
anodic direction (with no IR ohmic voltage 
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Table 1. Permissible ΔU potential positive shifts in underground or underwater metal structures with 
no cathodic protection

Metal
Electrolyte 
resistivity
ρ (Ωm)

Highest positive potential shift 
(with IR drop)

ΔU (mV)

Highest positive potential shift 
(with no IR drop)

ΔU (mV)

Steel, 
cast iron

≥ 200 300 20
15 to 200 1.5 × ρ 20

< 15 20 20

drop) in each case will be smaller than 20 
mV.

Structures with cathodic anticorrosion 
protection should be acknowledged as 
subjected to impermissible stray current 
interaction, if the potential-to-soil with no 
IR component is beyond the protection 
potential range determined in standard 
EN 12954 [3], i.e., e.g. for steel in normal 
conditions beyond the range from -0.85 
to -1.1 V vs. the Cu/sat. CuSO4  electrode. 
Values more positive, as well as more 
negative, than this range are considered as 
harmful.

If above mentioned criteria are not 
met, application of remedial measures 
is necessary, limiting the interference 
magnitude of stray currents.

The following principles and requirements 
are applied in relation to electric drainage 
in standard EN 50162, expressed in the 
following entries:

The aim of drainage is limiting of the 1. 
positive potential shift, being the result 
of harmful stray current interaction. If 
necessary a resistor may be included to 
restrict the current fl ow (7.8.5), 
Drainage between a d.c. source and 2. 
a structure can result in large d.c. currents 
returning to the current source via the 
structure. The structure itself can become 
the source of interference. The drainage 
current should be minimized. The use of 
automatically controlled drainage may be 
considered. (7.9.1),
In all cases the devices shall be adjusted 3. 
so that the minimum current is used to 
achieve the desired objective (8.3.1).
Direct, as well as polarised drainage, are 4. 
not intended to provide cathodic protection 
to the structure under interference (8.3.2, 
8.3.3).

Summary

A different approach to the method of 
elimination of corrosion hazards caused 
by stray currents will require changes 
in technical requirements by application 
of new methods of investigating these 
hazards and assessment of effectiveness of 
undertaken remedial measures. This task 
will be especially diffi cult in some regions 
of Poland, e.g. in Silesia, where for a long 
time there has been a prevalence of pipeline 
cathodic protection systems (mainly gas 
pipelines) realised with the use of polarised 
and reinforced drainage. At present, one 
seems to get the impression that the raised 
problem of changing the approach to this 

matter has not been noticed by personnel 
operating cathodic protection systems – not 
only in Poland, but also in other countries, 
e.g. in the Czech Republic. 

One of the appearing diffi culties in rapid 
adaptation of new requirements for the Polish 
environment of ”delicate” elimination of 
interference caused by stray currents is lack 
of technical possibilities, mainly equipment 
by which one could perform adjustment 
of drained currents. Also resources are 
necessary for installing impressed current 
cathodic protection systems in place of 
existing electric drainage or designing and 
performing of other techniques – not applied 
up till now – limiting negative effects of 
stray current interference on underground 
structures. 

This could be solved by the concept of 
intelligent drainage [17], equipped with 
a microprocessor controller and a fully 
regulated semiconductor connection, 
allowing realisation of any automatic concept 
of equipment operating parameter selection 
in such a way so that drainage would meet 
criteria adopted in standard requirements. It 
will be possible to install such a device to 
eliminate interference from stray currents in 
the case of structures with, as well as without 
active anticorrosion cathodic protection. 
Works on such a solution are being realised 
by SPZP CORRPOL, co-fi nanced by the 
European Union.
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