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Prądy błądzące upływające do ziemi z obwodów powrotnych trakcji elektrycznych 
prądu stałego, pomimo stosowania nowych technologii układania torowisk 
i izolowania konstrukcji podziemnych, nadal stanowią największe zagrożenie 
korozyjne dla stalowych obiektów eksploatowanych w ziemi, przede wszystkim 
rurociągów. Należą do nich także miejskie sieci ciepłownicze.

Pomimo znanych przyczyn tego zjawiska, ocena 
stopnia zagrożenia korozyjnego oraz skutecz-
ności działania środków zaradczych w  rejo-

nach oddziaływania prądów błądzących zawsze 
były trudne, głównie z  uwagi na losowo-zmienny 
charakter tych prądów. W opracowaniu przedstawio-
no zarys obecnej wiedzy o szkodliwym korozyjnym 
oddziaływaniu prądów błądzących upływających 
z instalacji prądu stałego oraz współczesnych metod 
ich eliminowania w zastosowaniu do miejskich sieci 
ciepłowniczych.

Prądy błądzące upływające z obwodów powrot-
nych trakcji elektrycznych prądu stałego stanowią 
największe zagrożenie korozyjne dla stalowej infra-
struktury podziemnej w  aglomeracjach miejskich 
i  przemysłowych. Dotyczy to przede wszystkim 
konstrukcji długich, jak wszelkiego rodzaju rurocią-
gów i metalowych osłon kabli, ale także i obiektów 
mniejszych, np. zbiorników, konstrukcji budowla-
nych czy obiektów hydrotechnicznych. Pomimo tego, 
że w  ostatnim dziesięcioleciu, dzięki działalności 
normalizacyjnej Unii Europejskiej, szereg nowocze-
snych rozwiązań trafiło do codziennej działalności 
technicznej, jak wymagania dot. ograniczenia upły-
wu prądów błądzących z  szyn jezdnych do ziemi 
[1] czy ochrony metalowych konstrukcji przed 
zewnętrznymi oddziaływaniami elektrycznymi [2], 
to nadal dynamiczny i  losowo-zmienny charakter 
zjawiska ciągle stanowi problem w  stosowaniu 
metod pomiarowych, oceny zagrożenia korozyjnego 
czy skuteczności wybranych środków zaradczych. 
Przegląd najnowszych trendów w  rozwiązywaniu 
tych problemów w zakresie eksploatacji miejskich 
sieci ciepłowniczych zawarto w pracy [3].
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PRĄDY BŁĄDZĄCE
Przyczyny i skutki oraz ochrona przed ich oddziaływaniem 
na podziemnych rurociągach miejskich sieci ciepłowniczych



Zagrożenie korozyjne rurociągów ciepłowniczych 

prądami błądzącymi

Sieci ciepłownicze w  miastach narażone są na 
szkodliwe korozyjne oddziaływanie prądów błądzących 
w  sposób szczególny i  bardzo zróżnicowany, w  za-
leżności od położenia rurociągów względem trakcji 
elektrycznej, rozwiązań konstrukcyjnych rurociągów, 
a  głównie ich izolacji ciepłochronnych i  kontaktu 
z otaczającą ziemią.

Największe trudności z  eksploatacją ciepłociągów 
w miastach odnotowano w Polsce w latach 1970-1990 
ubiegłego wieku, kiedy to eksploatowano sieci cie-
płownicze, gdzie w charakterze izolacji ciepłochronnej 
wylewany był wprost do kanału ciepłowniczego spie-
niony beton (tzw. pianobeton). Ponieważ konstrukcja 
kanałów nie zapewniała szczelności, woda zwilżała 
pianobeton częściowo lub w całej objętości, powodując 
utworzenie środowiska elektrolitycznego o przewod-
nictwie zbliżonym do wody morskiej. Jest zrozumiałe, 
że łącznie z zawilgoconą ścianą kanału ciepłowniczego 
warstwa ta doskonale przewodziła prąd elektryczny, 
który swobodnie mógł wpływać i  wypływać przez 
powierzchnię stalowych rurociągów oraz  swobodnie 
przemieszczać się wzdłuż ciągów ciepłowniczych rurą 
zasilającą i powrotną. W efekcie, zilustrowanym na fot. 
1, prądy elektryczne przedostające się z sąsiednio zlo-
kalizowanych torowisk trakcji elektrycznej (najczęściej 
tramwajowej) wywoływały lawinowe procesy korozyjne 
i uszkodzenia ścianek rurociągów, a w konsekwencji 
kosztowne awarie korozyjne. Niestety, technologia ta 
wydawała się tak atrakcyjna z punktu widzenia wy-
konawstwa sieci, że stosowana była powszechnie we 
wszystkich większych miastach państw należących do 
RWPG, nie tylko w Polsce. 

Ten spektakularny obraz szkodliwego działania 
prądów błądzących nie jest tak widoczny w  kla-
sycznych rozwiązaniach kanałów ciepłowniczych, 
gdzie takie zjawiska występują wskutek zawilgocenia 
podpór rurociągów lub lokalnego zalania kanałów 
wodą. Stosowane obecnie najbardziej zaawansowane 
technologicznie rozwiązania sieci ciepłowniczej z wy-
korzystaniem rur preizolowanych, co prawda ograni-
czają możliwość penetracji elementów stalowych przez 
prądy błądzące, ale jednocześnie stanowią dogodną 

drogę do przepływu prądów wzdłuż takich przewodów. 
Dobrze odizolowany od ziemi przewód preizolowany 
zachowuje się jak kabel elektryczny i z jego udziałem 
prądy błądzące mogą zamykać swoje obwody w znacz-
nej odległości od miejsca ich wypływu z szyn trakcji 
elektrycznych. Z tego względu ciepłociągi, które posia-
dają klasyczne elementy sieci ciepłowniczej (konstrukcja 
kanałowa) i odcinki preizolowane (zwykle magistralne), 
mogą wywoływać zagrożenie w miejscach trudnych do 
określenia z punktu widzenia wzajemnego ich położenia 
w stosunku do trakcji elektrycznych – źródeł prądów 
błądzących. Odcinki w  rurach preizolowanych mogą 
zatem być powodem przemieszczenia się miejsc zagro-
żonych prądami błądzącymi w odmienny sposób, niż 
wynika to z klasycznego schematu przepływu prądów 
błądzących.

Skutki przepływ prądów błądzących 

przez rury ciepłownicze

Prądy błądzące i  ich „ucieczka” do ziemi są nie-
odłącznym elementem systemu trakcji elektrycznych, 
w których szyny jezdne posadowione bezpośrednio na 
ziemi stanowią obwód powrotny prądów trakcyjnych 
do stacji zasilającej elektrowozy. Ani rezystancja ob-
wodu elektrycznego wzdłuż szyn od elektrowozu do 
podstacji nie ma rezystancji zerowej, ani też rezystancja 
przejścia z szyn do ziemi nie jest nieskończenie wielka, 
tak więc – zgodnie z  głównymi prawami elektryki – 
zawsze część prądu odgałęzi się od obwodu głównego 
i powróci do źródła, przepływając w ziemi. A jeśli na 
drodze przepływu prądu w ziemi znajdzie się „konku-
rencyjny” przewodnik elektryczny, np. rurociąg lub inna 
konstrukcja podziemna, to prąd popłynie i  tą drogą 
w kierunku podstacji. Aby obwód się zamknął, prąd 
ten ponownie wypływa do ziemi i dalej do ujemnego 
bieguna podstacji trakcyjnej. Schemat przepływu prądu 
błądzącego i wywoływany skutek ilustruje rys. 1.

Ponieważ w miejscu, gdzie stały prąd elektryczny 
wypływa z metalu do kontaktującego się z nim środo-
wiska elektrolitycznego (polaryzacja anodowa) zachodzi 
przyspieszenie reakcji utleniania metalu, to tam właśnie 
następuje ubytek korozyjny metalu, prowadzący w kon-
sekwencji do np. perforacji ścianki rurociągu, a także 
powolnego niszczenia szyn. Warto zapamiętać, że wypły-

RYS. 1

Schemat powstawania 
prądów błądzących
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wający z metalu do ziemi prąd o natężeniu 1 A w ciągu 
roku roztwarza około 10 kg żelaza. W miejscu wpływania 
prądu do metalu występuje polaryzacja katodowa, która 
wywołuje hamowanie procesów korozyjnych. 

Warto wspomnieć, że przedstawiony na rys. 1 sposób 
zasilania trakcji elektrycznej jest typowy, ale może być 
także odwrotny, tzn. do szyn podłączony jest dodatni 
biegun źródła prądu, czego skutkiem jest występowanie 
zagrożenia korozyjnego prądami błądzącymi we wszyst-
kich miejscach, w których przemieszczają się elektrowozy. 
Taka sytuacja jest np. w Łodzi.

Przedstawiony schemat na rys. 1 przy analizowaniu 
nowoczesnego taboru tramwajowego jest już nieco 
zdezaktualizowany, ponieważ strefy wpływu i wypływu 
prądów błądzących mogą się naprzemiennie zmieniać 
w  wyniku rekuperacji energii elektrycznej w  czasie 
hamowania, ponieważ współczesne tramwaje w  tym 
okresie oddają energię do obwodu zasilającego (stają się 
chwilowo źródłem zasilania dla innych elektrowozów). 
Ta sytuacja powoduje, że na obiektach podziemnych 
możemy się spodziewać korozji wywołanej prądami błą-
dzącymi nie tylko w rejonie ujemnego bieguna podstacji 
zasilającej, ale także w strefach hamowania pojazdów 
szynowych.

W przypadku rurociągów ciepłowniczych, ze względu 
na specyfikę ich konstrukcji i ograniczony kontakt z zie-
mią, przepływ prądu błądzącego, np. w sieci w wykona-
niu kanałowym, może następować wyłącznie poprzez 
zawilgocone stałe i ślizgowe podpory rurociągów, albo 
bezpośrednio przez stalową zewnętrzną powierzchnię 
rury, gdy jest ona w stałym kontakcie z wodą, np. podczas 
zalania kanału wodą (izolacja ciepłochronna w  takiej 
sytuacji nie stanowi żadnej przeszkody dla przepływu 
prądu). Ilustrację tych możliwości pokazano na rys. 2.

Jak z powyższego wynika, ograniczenie „penetracji” 
prądów błądzących do rurociągów ciepłowniczych moż-
na osiągnąć poprzez stałą kontrolę i niedopuszczanie 
do gromadzenia się wody w kanałach ciepłowniczych, 
co można uzyskać na etapie projektowania sieci, jak 
również jej późniejszej eksploatacji.

Ze względu na swoją budowę rurociągi preizo-
lowane nie są narażone na korozję wywołaną przez 
prądy błądzące. Bardzo gruba i  twarda zewnętrzna 
powłoka (rura) polietylenowa uniemożliwia przepływ 
prądu elektrycznego pomiędzy wewnętrzną rurą stalową 
a otaczającą ziemią. Zatem rury te nie są narażone ani 
na prąd wpływający, ani prąd wypływający z ziemi do 
stalowej rury, a  tym samym nie podlegają penetracji 
przez prądy błądzące.

Niestety, jak już wcześniej wspomniano, połączenia 
ciepłociągów wykonanych w technologii bezkanałowej 
i odcinkami w kanałach mogą w znaczący sposób uła-
twić przepływ prądów błądzących na znaczne odległości 
od źródeł ich powstawania. Całkowicie niezależna od 
szkodliwych oddziaływań prądów błądzących może 
być sieć wykonana w całości wyłącznie z  rur preizo-
lowanych.

Rury preizolowane są narażone na korozję wywo-
łaną przez wodę, która może dostać się do przestrzeni 

międzyrurowej, tj. do izolacji ciepłochronnej (pianki 
poliuretanowej), w przypadku mechanicznego uszko-
dzenia zewnętrznej rury polietylenowej lub uszkodzenia 
rury stalowej, np. w przypadku sytuacji niesprawności 
połączenia spawanego. Jeśli zniszczona zostaje rura 
polietylenowa na dużej powierzchni, a  miejsce to 
znalazłoby się w strefie oddziaływań prądów błądzą-
cych wypływających do ziemi, to można oczekiwać 
przyspieszenia korozji rury stalowej. Aby uniknąć 
tego typu problemów, rury preizolowane wyposaża się 
w odpowiednie systemy alarmowe, które pozwalają 
na detekcję i lokalizację miejsca zawilgocenia izolacji 
ciepłochronnej.

Ochrona sieci ciepłowniczych 

przed prądami błądzącymi

Najlepszą ochroną przed prądami błądzącymi jest 
niedopuszczanie do ich powstawania i  szkodliwego 
oddziaływania na obiekty podziemne. Tego rodzaju 
działania profilaktyczne wprowadzane są w ostatnich 
latach, także w Polsce, dzięki nowoczesnym normom 
UE [1, 2]. Dotyczy to w dużej mierze budowy nowych 
torowisk z zapewnieniem możliwie wysokiej rezystancji 
przejścia do ziemi, np. z zastosowaniem izolacji szyn od 
podtorza. Autorzy aktualnych przepisów technicznych, 
mając na uwadze zebrane doświadczenia ze stosowania 
ochrony przed prądami błądzącymi, w  znaczący sposób 
ograniczyli zakres stosowania aktywnych metod elimi-
nowania prądów błądzących za pomocą tzw. drenaży 
elektrycznych, tj. urządzeń, które z  zagrożonej kon-
strukcji podziemnej odprowadzały te prądy do źródła 
ich powstawania, zwykle do szyn w rejonie ujemnego 
bieguna podstacji zasilającej trakcję elektryczną. Wadą 
takiego rozwiązania jest wymuszanie zwiększonego 
przepływu prądu przez połączenie drenażowe. Schemat 
takiego prostego urządzenia zilustrowano na rys. 3.

Zazwyczaj w połączeniu występuje element prostu-
jący, którego zadaniem jest uniemożliwienie przepływu 

RYS. 2

Możliwe drogi 
przepływu prądu 
do i z ciepłociągu 
wykonanego 
w technologii 
kanałowej
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drenowanego prądu w przeciwną stronę – jest to wtedy 
tzw. drenaż polaryzowany. Możliwe jest także celowe 
wymuszenie tą drogą większego natężenia prądu, co 
realizuje zasilany z sieci prądu przemiennego tzw. dre-
naż wzmocniony. Zadaniem drenażu elektrycznego jest 
niedopuszczenie do wypływu prądu z metalu do ziemi 
(elektrolitu), a  wymuszenie przepływu prądu drogą 
elektronową (przewodem elektrycznym – drenażem) 
z konstrukcji metalowej do szyn trakcyjnych. Technika 
ta znana jest co najmniej od 100 lat.

Ocena szkodliwego oddziaływania prądów

błądzących i metod ochrony 

Znaczące udoskonalenia technik badania prądów 
błądzących i  skuteczności ich eliminowania na kon-
strukcjach podziemnych nastąpiło po opracowaniu tzw. 
korelacyjnej metody badania prądów błądzących i tzw. 
widm korelacyjnych [4]. Losowo-zmienny kierunek 
i  natężenie prądów błądzących, a  tym samym i  od-
działywanie o charakterze stochastycznym na procesy 
korozyjne na powierzchni metalowych konstrukcji pod-
ziemnych w strefach szkodliwego oddziaływania tych 
prądów, wymusiły stosowanie odpowiednich narzędzi 
do analizy tego typu zjawisk. Dla ilustracji metody 
na rys. 4 przedstawiono takie przykładowe widmo, 
które pokazuje działanie drenażu polaryzowanego na 
rurociągu ciepłowniczym, przed i po włączeniu drena-
żu polaryzowanego. Miejsce zagięcia widma wskutek 
działania diody prostowniczej pokazuje, że nie eliminuje 
ona całkowicie szkodliwego oddziaływania prądów błą-
dzących, które nastąpiłoby, gdyby widmo to całkowicie 

przesunęło się z I od IV ćwiartki układu współrzędnych 
zależności potencjału ciepłociągu od napięcia szyna 
tramwajowa-ciepłociąg. Drenaż ten w tym miejscu nie 
jest środkiem skutecznym i praktycznie nie eliminuje 
szkodliwego oddziaływania prądów błądzących.

Nowe możliwości

Odwołując się do współczesnych wymagań ochrony 
stalowych konstrukcji podziemnych przed prądami błą-
dzącymi, które wyrażone są w normie europejskiej EN 
50162 [2], jako optymalne zabezpieczenie należy uznać 
takie działanie drenażu elektrycznego, które całkowicie 
ogranicza możliwość wystąpienia polaryzacji anodowej 
konstrukcji, a jednocześnie nie wywołuje swoim działa-
niem polaryzacji katodowej, w takim zastosowaniu jak 
w technologii ochrony katodowej. Takie urządzenie za-
projektowano i składa się ono z wydajnego drenażu elek-
trycznego sprzęgniętego z mikroprocesorem realizującym 
funkcje pomiarowe i sterujące. Wyniki badań prototypu 
urządzenia potwierdziły zdolność samoistnego dopaso-
wania się urządzenia do aktualnych wymagań ochrony 
przeciwkorozyjnej obiektów podziemnych w danym 
miejscu i w zmieniających się warunkach zewnętrznych 
[3, 5-6]. Powoli staje się dostępne urządzenie, które sa-
modzielnie ustali przyczyny, określi przewidywane skutki 
i dopasuje optymalne warunki ochrony zabezpieczanego 
obiektu przed prądami błądzącymi.
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RYS. 3

Schemat prostego 
drenażu elektrycznego

RYS. 4

Widmo korelacyjne 
ilustrujące zmiany 

potencjału 
ciepłociągu i napięcia 

ciepłociąg-szyny 
tramwajowe przed i po 
zastosowaniu drenażu 

polaryzowanego
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