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Úvod
Z mnoha druhů koroze se tato diplomov� pr�ce zab�v� elektrochemickou koroz�, způsobenou 

bludn�mi proudy. Bludn�m proudem je naz�v�n elektrick� proud proch�zej�c� zem�, kter� unik� 

z uzemněn�ch nebo z nedokonale izolovan�ch elektroenergetick�ch zař�zen� a měn� směr a 

velikost. Podle zdrojů jsou bludn� proudy stejnosměrn� a stř�dav�. Bludn� proudy mohou vznikat 

pouze tehdy, m�-li vodič nebo jin� č�st jeho obvodu než�douc� svod na v�ce než jednom m�stě. 

Mezi největš� zdroje bludn�ch proudů patř� stejnosměrně elektrizovan� železnice s trakčn�m 

napět�m 3 kV. Tato problematika včetně ochrann�ch opatřen� proti �činkům bludn�ch proudů je 

pops�na v prvn� kapitole.

V druh� kapitole je pops�no měřen� protikorozn� ochrany. Širok� a efektivn� použit� katodick� 

ochrany je umožněno předevš�m stanoven�m krit�ri� pro posouzen� �činnosti ochrany kovov�ch 

konstrukc� uložen�ch v elektrolytu před koroz�. Tato �činnost se d� zjistit měřen�m elektrick�ch 

parametrů, předevš�m měřen�m potenci�lů. Elektrick� měřen� se použ�vaj� při určov�n� korozn� 

aktivity prostřed� (zemin, vodn�ho elektrolytu) včetně vlivu bludn�ch proudů, d�le při kontrole 

kvality ochrann�ch povlaků, zař�zen� aktivn� ochrany. D�le se elektrick�ch měřen� využ�v� při 

zjišťov�n� korozn�ho stavu konstrukce (např. před instalac� katodick� ochrany, při stanoven� kvality 

a �činnosti aktivn� protikorozn� ochrany a při provozov�n� t�to ochrany.

Ve třet� a čtvrt� kapitole je proveden korozn� průzkum ve vybran� lokalitě, kter� obsahuje 

měřen� podle technick�ch norem ČSN 03 8363, ČSN 03 8365, ČSN EN 13509 a n�sledn� 

vyhodnocen� naměřen�ch hodnot.
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1. Z�kladn� děje při elektrochemick� korozi 

Př�činou vzniku koroze na povrchu kovů je jejich termodynamick� nestabilita při styku 

s korozn�m prostřed�m (elektrolytem).

Poč�tečn� průběh koroze jde rozdělit na:

 vstup iontů do kapaln� f�ze (oxidačn�, anodick� směr reakce);

 vz�jemn�m působen�m oxidačn� složky prostřed� s elektrony zbyl�mi v kovu (redukčn�, 

katodick� směr reakce).

Obě reakce jsou na sebe v�z�ny a nemohou prob�hat samostatně, pokud elektrodou (koroduj�c�m 

kovem) neproch�z� ž�dn� vnějš� proud.

V m�stě, kde se tento kov rozpoušt� (tedy na anodě), se touto reakc� hromad� elektrony, kter� 

samy nemohou vstoupit do elektrolytu a ud�lej� anodě z�pornějš� potenci�l.

Na �seku kovu, kam proud� přebytečn� elektrony (tedy na katodě) mohou prob�hat tyto reakce: 

redukce vod�ku, redukce kysl�ku, redukce s�ranů, redukce kovov�ch iontů

V tomto korozn�m čl�nku je elektrick� obvod uzavřen kovovou elektrodou, kterou proch�z� 

elektrick� proud, elektrolytem, j�mž jsou přiv�děny ionty s elektrick�m n�bojem, přičemž se 

uvažuje, že elektrick� proud odpov�d� rychlosti reakce, a to ve smyslu Faradayov�ch z�konů:

,e
r E
Fz

A
I
M







(1.1)

kde:  M – hmotnost zkorodovan�ho kovu (kg),

I – proud (A),

τ – doba průchodu proudu (s; h),

Ar – relativn� atomov� hmotnost kovu, molekulov� hmotnost l�tky (g),

z – mocenstv� vznikaj�c�ho kovov�ho iontu (počet n�bojů vyměněn�ch v reakci), 

F – Faradayova konstanta; 1 F = 96 484 C.mol-1 = 26,8 A.h = 5 509 J.V-1,

Ee – elektrochemick� ekvivalent kovu (kg�A-1�s-1).
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Rychlost rozpouštěn� kovu ud�v� d�lč� anodick� proud take naz�van� korozn� proud. 

Jednoduch� čl�nek se vytvoř� ponořen�m kovu do elektrolytu; mal� změny potenci�lu na 

povrchu kovu jsou způsoben� jednak změnami fyzik�ln�ch a chemick�ch podm�nek na povrchu 

kovu, jednak změnami v elektrolytu (obr. 1.1). Př�mo na povrchu kovu prob�haj� elektrodov� 

reakce – anodick� a katodick�. Pokud reakce anodick� a katodick� prob�haj� na odlišn�ch m�stech 

kovu (jde o korozn� čl�nek).

Obr. 1.1 Průběh koroze železa
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1.1 Koroze bludnými proudy

Bludn� proud se naz�v� elektrick� proud proch�zej�c� zem�, kter� unik� z uzemněn�ch 

elektroenergetick�ch zař�zen� a měn� směr a velikost. Podle zdroje proudu existuj� bludn� proudy 

stejnosměrn� a stř�dav�. U kter�hokoli elektrick�ho syst�mu mohou vznikat bludn� proudy jen 

tehdy, m�-li vodič nebo jin� č�st provozn�ho obvodu než�douc� svod na v�ce než jednom m�stě. 

K těmto syst�mům patř� hlavně:

- stejnosměrně elektrizovan� železnice (v ČR s trakčn�m napět�m 3 kV), městsk� dr�hy (s 

napět�m 600 V), důln� dr�hy (1,5 kV), metro (750 V), využ�vaj�c� jako zpětn�ch vodičů pro 

trakčn� proud kolejnic, kter� nejsou dostatečně izolovan� od země (přechodov� odpor –

odpor mezi kolej� a zem� – je nižš� než předepsan�),

- stejnosměrn� rozvodny v tov�rn�ch, loděnic�ch, př�stavech (s elektrick�mi sv�řec�mi 

agreg�ty),

- zař�zen� na aktivn� ochranu proti korozi (zdroje vnějš�ho stejnosměrn�ho proudu katodick� 

ochrany, elektrick� dren�že a satur�že – jde o interferenčn� proudy pro podzemn� zař�zen� 

nepřipojen� na společnou ochranu).

Do t�to kategorie se poč�taj� i telurick� proudy a stejnosměrn� proudy vznikaj�c� polarizac� rudn�ch 

těles. 

Bludn� proud využ�v� země a �ložn�ch zař�zen� jako zpětn�ho vodiče, ke korozi doch�z� 

v m�stech (podzemn� potrub�), kde elektrick� proud přech�z� do země a vrac� se zpět ke zdroji.

Rychlost přech�zen� kovov�ch iontů v anodick�ch oblastech do elektrolytu (půdy) je d�na 

Faradayov�m z�konem. Faradayův z�kon popisuje z�vislost množstv� vyloučen� l�tky na prošl�m 

n�boji nebo-li proudu a je d�n vztahem:

M = A � Q = A � I � τ (1.2)

kde:  M – je množstv� vyloučen�ho kovu (kg)

A – elektrochemick� ekvivalent kovu (kg�C-1)

I – proud (A)

τ – doba průchodu proudu (s)

Q – celkov� n�boj iontů (C)
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Tento vztah je platn� pro stejnosměrn� bludn� proud.  Pro stř�dav� bludn� proudy jsou ztr�ty 

způsoben� koroz� mnohon�sobně menš�. Porovn�n� ztr�t stejnosměrn�mi a stř�dav�mi bludn�mi 

proudy je zn�zorněn na obr. 1.2.

Obr. 1.2 Porovn�n� korozn�ch ztr�t oceli stejnosměrn�m a stř�dav�m proudem

Podle zkušenost� patř� kolejov� doprava se stejnosměrn�m trakčn�m syst�mem mezi největš� a 

nejnebezpečnějš� zdroj bludn�ch proudů. Mezi prvky trakčn�ho obvodu patř�, zdroj proudu 

(měn�rna), ze spotřebičů (lokomotivy) a ze dvou č�st� obvodu pro přev�děn� proudu. Prvn� č�st 

obvodu tvoř� trolej, kter� může b�t připojena na kladn� nebo z�porn� p�l zdroje proudu (obr. 1.3). 
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Uk – potenci�l koleje-země; Up – potenci�l potrub�-země; M – měn�rna; 1, 2, 3 – poloha 

elektrick�ch vlaků proti měn�rně; 4 – souhrnn� rozložen� potenci�lu v uvažovan�m �seku

Obr. 1.3 Průběhy potenci�lu „kolej – země“ a „potrub� – země“ při j�zdě vlaků a z�porn� polaritě 

kolej�

Diagramy na os�ch 1, 2, 3 patř� jednotliv�m elektrick�m vlakům a jejich poloze v dan�m 

okamžiku. Na ose 4 je v�sledn� průběh potenci�lu koleje a potrub� proti zemi. K největš� korozi 

bude doch�zet v oblasti měn�rny.

U železnic a většiny městsk� dopravy m� trolej kladnou polaritu, ale v někter�ch městech ČR je 

tomu obr�ceně (Ostrava, Brno). V tomto př�padě je anodick� p�smo proměnliv� podle pohybu 

elektrick� lokomotivy (obr. 1.4).
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Uk – potenci�l koleje-země; Up – potenci�l potrub�-země; M – měn�rna; 1, 2, 3 – poloha 

elektrick�ch vlaků proti měn�rně; 4 – souhrnn� rozložen� potenci�lu v uvažovan�m �seku

Obr. 1.4 Průběhy potenci�lu „kolej – země“ a „potrub� – země“ při j�zdě vlaků a kladn� polaritě 

kolej�

Největš� hodnota anodick�ho potenci�lu bude tam, kde se bude v dan�m okamžiku pohybovat 

elektrick� lokomotiva. Ohrožen� �ložn�ho zař�zen� koroz� je nejintenzivnějš� v bl�zkosti m�sta 

připojen� zpětn�ho kabelu elektrick� trakce ke koleji. Při velk�ch d�lk�ch kolejnic (u železnic je 

vzd�lenost mezi jednotliv�mi měn�rnami kolem 20 km) v�ce či m�ně vodivě spojen�ch se zem� 

může trakčn� proud vyvolat poměrně velk� �bytek napět� ohmick�m odporem kolej�, kter� vůči 

�bytku na odporu přechodu kolej – země nen� zanedbateln�.

Půda tedy vytv�ř� (pod�ln�mu odporu) kolej�m bočn�k, kter�m prot�k� proud dan� 

Kirchhoffov�mi z�kony.

Pokud jsou v zemi uloženy vodiv� předměty, mohou vzhledem ke sv� dobr� pod�ln� elektrick� 

vodivosti hromadit bludn� proudy z okol� a v�st je do značně odlehl�ch m�st, i když nejsou př�mo 

spojeny s kolejemi. Takto působ� nejen kovov� potrub�, kovov� pl�ště kabelů, zejm�na při 

porušen�ch izolačn�ch povlac�ch, ale i vodoteče a souvisl� zdroje podzemn� vody – to všechno 
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vytv�ř� v městsk�ch podm�nk�ch spolu s kolejemi cel� s�tě, kter� se navz�jem nejrůznějš�m 

způsobem kř�ž� a vytv�řej� velk� počet spojen� mezi s�těmi a zem�. Elektrick� proud, kter� by měl 

proch�zet pouze kolej�, se rozděl� do:

- kolej� a zpětn�ch kabelů,

- půdy,

- podzemn�ch veden�,

- zemn�ch lan linek velmi vysok�ho napět�.

Na podzemn�m veden�, kter� je korozně ohrožen� bludn�mi proudy jsou tři podstatn� oblasti:

- katodická oblast – v m�stech vstupu proudu z okoln� půdy do podzemn�ho ocelov�ho veden�; nen� 

korozně ohrožena, může však doch�zet k porušen� izolačn�ho povlaku vlivem katodick� polarizace 

(obzvl�ště nebezpečn� u plynovodů).

- neutrální oblast – v m�stech, kde bludn� proudy prot�kaj� �ložn�m zař�zen�m; tato oblast tak� 

nen� ohrožena elektrochemickou koroz�.

- anodická oblast - v m�stech v�stupu bludn�ch proudů z liniov� konstrukce; tato oblast je korozně 

velmi ohrožena. V t�to oblasti doch�z� k elektrolytick�mu rozpouštěn� kovů, kter� se projevuje 

bodov�m proděravěn�m kovu, přičemž v m�stě poruchy je kov čist�, bez rzi.

Potrub� a dalš� liniov� konstrukce představuj� rozs�hl� vodiče o mal�m elektrick�m odporu, 

jejichž povrch je ve styku s horninov�m prostřed�m a přij�m� nebo sv�d� poměrně velk� 

stejnosměrn� bludn� proudy.

Na obr. 1.5 jsou zn�zorněny průběhy potenci�lu koleje, proudů v koleji a proudů v zemi při 

soustředěn�m zat�žen� traťov�ho �seku (elektrick� lokomotiva je ve vzd�lenosti L od měn�rny, při 

z�porn� polaritě kolej�). Graficky jsou zn�zorněny průběhy pro:

- potenci�l koleje – země od průjezdu elektrick�ho vlaku, od měn�rny (obr. 1.5a, 1.5b) a 

celkov� potenci�l (obr. 1.5c),

- proud v koleji od průjezdu elektrick�ho vlaku, od měn�rny (obr. 1.5d, 1.5e) a celkov� 

proud (obr. 1.5f),
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- proud v zemi od průjezdu elektrick�ho vlaku, od měn�rny (obr. 1.5g, 1.5h) a celkov� proud 

(obr. 1.5k).

Uk – potenci�l koleje – země; Ik – proud v kolej�ch; Iz – proud v zemi (bludn� proud); EV –

elektrick� vlak.

Obr. 1.5 Průběhy potenci�lů koleje – země, proudů v koleji a proudů v zemi při soustředěn�m 

zat�žen� traťov�ho �seku
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1.2 Koroze stř�dav�mi proudy

1.2.1 Všeobecn� poznatky

Ocelov� izolovan� potrub�, kter� jsou uložena v zemi mohou b�t za určit�ch podm�nek

stř�dav�m proudem korozně ohrožena. Mezi zdrojem stř�dav�ch proudů patř� veden� velmi 

vysok�ho napět� nebo železničn� trať nap�jen� stř�dav�m proudem. Až do ned�vn� doby 

převažoval n�zor, že stř�dav� proud sv�mi korozn�mi �činky na ocel představuje cca 1%

odpov�daj�c�ho stejnosměrn�ho proudu. V posledn� době však byly zjištěny koroze potrub� 

s izolacemi o poměrně vysok�m odporu izolace 104 až 105 Ω.m2 (polyetylen) způsoben� stř�dav�m 

proudem za poměrně kr�tk� obdob� několika let po v�stavbě, a to v m�stech mal�ch poškozen� o 

ploše cca 1 cm2. V současnosti převažuje n�zor, že koroze stř�dav�m proudem v běžn�m korozn�m 

prostřed� je nepatrn�, nepřes�hnou-li proudov� hustoty cca 15-30 A.m-2, ale při vyšš�ch proudov�ch 

hustot�ch může doch�zet podle charakteru půdy k v�žnějš� korozi.

1.2.2 M�sta možn�ho korozn�ho ohrožen�

Š�řen� stř�dav�ch proudů nen� totožn� s š�řen�m stejnosměrn�ch proudů. M�sta, kde doch�z� 

k poškozen� d�lkov�ch potrub� stř�dav�m proudem, maj� společn� znak: vyskytuj� se na potrub� 

veden�m v souběhu s trasou linek velmi vysok�ho napět� (vvn), př�padně v souběhu a při kř�žen� 

s železničn� trat� nap�jenou stř�dav�m proudem. Ke korozi tedy doch�z� indukovan�m proudem 

z paralelně veden�ch linek vvn a trat�.

1.2.3 Kontroln� měřen� ke zjištěn� korozn�ch �činků stř�dav�ho proudu

Jako orientačn�ho krit�ria možn�ho korozn�ho procesu na �ložn�m zař�zen� v důsledku působen� 

stř�dav�ch proudů lze použ�t proudovou hustotu. Pokud je naměřeno m�ně než cca. 15 A.m-2 a 

stř�dav� napět� menš� než 15 V, předpokl�d� se, že nedojde k z�važn� korozi.

Pro měřen� se d� použ�t trvale zabudovan� ocelov� měř�c� (sn�mac�) elektrody kruhov�ho tvaru 

o ploše ocelov� elektrody pouze 1 cm2. Speci�lně pro měřen� v ter�nu byla vyvinuta elektroda o 

stejn� ploše 1 cm2. Při měřen� se elektroda umisťuje nad osu potrub� do půdy cca. 10 cm pod 

povrch. Potom se běžn�m způsobem měř� proud mezi v�vodem od potrub� a touto elektrodou. Po 

změřen� proudu se změř� stř�dav� napět� opět mezi elektrodou a potrub�m. Pokud hodnota kol�s�, je 

nutno proud i napět� registrovat a uvažovat průměrn� hodnoty. Současně je nutno v uveden�m 

m�stě změřit rezistivitu půdy Wennerovou metodou.

Přepočten�m proudu na jednotku plochy je zjištěna proudov� hustota.  
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V současn� době jsou poznatky o korozi ocelov�ch potrub� vlivem stř�dav�ch proudů st�le ještě 

v poč�tc�ch. Současn� metody měřen� nedovoluj� kvalitativně zhodnotit rozsah koroze. Přesto však 

měřen� stř�dav�ch i stejnosměrn�ch proudů a napět� včetně jejich spr�vn� aplikace je z�rukou 

jist�ho opatřen� a zastaven� koroze na �ložn�ch zař�zen�ch.

V budoucnu existuje i možnost uplatněn� speci�ln�ho zař�zen�, kter� umožňuje odv�st kladnou 

půlvlnu stř�dav�ho proudu a kompenzovat ji st�vaj�c�mi stanicemi katodick� ochrany nebo 

kompenzačn�m zař�zen�m. 

1.3 Ochrann� metody k omezen� vlivů bludn�ch proudů

Celkov� pojet� metody ochrany proti bludn�m proudům je zpracov�na jako slučov�n� pasivn�ch 

a elektrick�ch ochrann�ch metod. Opatřen� pro ochranu �ložn�ch zař�zen� proti korozi bludn�mi 

proudy jsou zaměřena jednak na omezen� vzniku bludn�ch proudů a na omezen� �činku bludn�ch 

proudů, kter� nebylo možno z technicko – ekonomick�ch důvodů potlačit. Prim�rn�m opatřen�m je 

omezen� vzniku bludn�ch proudů z trakčn� železničn� s�tě.

1.3.1 Přehled ochrann�ch metod

Pro omezen� vlivu bludn�ch proudů z možn�ch zdrojů, tj. ze železničn�ch a tramvajov�ch trat�, 

z důln�ch drah a z metra, maj� v�znam tato technick� opatřen�:

1.3.1.1 Zv�šen� přechodov�ho odporu mezi kolejemi a zem�

Z hlediska omezen� vzniku bludn�ch proudů je jednou z nejdůležitějš�ch hodnot přechodov� 

odpor mezi kolejnicemi a zem�. Hodnota přechodov�ho odporu mezi kolejemi a zem� by měla b�t 

0,5 až 2,5 Ω.km, popř. i v�ce. 

K dosažen� t�to hodnoty je zapotřeb�, aby kolejov� l�že a pražce na elektrizovan�ch trat�ch 

nebyly elektricky vodiv�. Nevodiv� pražce jsou pražce izolovan� od upevněn� kolejnic. Nevodiv� 

kolejov� lože je lože štěrkov�. Kolejov� lože mus� b�t čist� a propustn�. Těleso dr�hy mus� b�t 

dobře odvodněno. Pokud jsou kolejnice na betonov�ch pražc�ch, mus� b�t elektricky izolov�ny.  

V současn� době s v�stavbou nov�ch stejnosměrně elektrizovan�ch koridorov�ch trat� resp. při 

jejich rekonstrukci, se z�sadn�m způsobem měn� elektrick� parametry železničn�ho svršku. 

Použ�v�n�m nov�ch technologi� odizolov�n� kolejov�ch p�sů od pražců, ukolejňov�n�m přes 

regenerovateln� průrazky, důsledn�m odizolov�n�m netrakčn�ch kolej� a v neposledn� řadě i 

omezen�m použ�v�n�m dren�žn�ch ochran doch�z� k v�razn�mu zv�šen� přechodov�ho odporu 

kolej – zem. Tyto vysok� hodnoty přechodov�ho odporu mnohdy převyšuj�c� hodnotu 100 Ω.km (u 
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nerekonstruovan�ch trat� tato hodnota zpravidla b�v� okolo 1 Ω.km) v�razně omezuj� �niky 

bludn�ch proudů do země, což se pozitivně projevuje sn�žen�m korozn�ho ohrožen� kovov�ch 

�ložn�ch zař�zen� v bl�zkosti elektrizovan�ch trat�.     

1.3.1.2 Zv�šen� elektrick� vodivosti kolej�

Pod�ln� odpor zpětn�ho kolejnicov�ho veden� mus� b�t co nejmenš�. Pro zajištěn� elektrick� 

vodivosti kolej� je potřeba kolejnice pod�lně svařovat nebo opatřit elektrovodn�mi propojkami, 

d�le zř�dit vyrovn�vac� spojky mezi kolejnicov�mi p�sy jedn� koleje a mezi sousedn�mi kolejemi 

tak, aby se celkov� pod�ln� odpor kolejnic nezv�šil o v�ce než 5%

Elektrick� vodivost zpětn�ho kolejnicov�ho veden�, kter� je pro kvalitu zpětn� trakčn� cesty 

důležit�, lze v současn� době však zv�šit pouze v určit�m omezen�m rozsahu (průřez a materi�l 

kolejnicov�ch p�sů se př�liš neměn�, př�pojn� lana se již standardně montuj� ocelov� a nov� 

stykov� transform�tory maj� obdobnou konduktanci vinut�, jako ty původn�), lze tedy ř�ci, že dalš� 

zvyšov�n� vodivosti by bylo možn� jen za cenu ne�měrně vysok�ch finančn�ch n�kladů a je v praxi 

nere�ln�. Parametry zpětn� trakčn� cesty jsou nav�c limitov�ny potřebou ochrany před 

nebezpečn�m dotykov�m napět�m, tedy aby se kolejnice nestala nebezpečn�m nechr�něn�m 

vodičem, kter� by mohl způsobit �raz elektrick�m proudem.

Vysok� izolace kolej� proti zemi tedy minimalizuje �niky bludn�ch proudů do země a kolejemi 

prot�k� v�razně větš� pod�l zpětn�ho proudu, než v př�padě nerekonstruovan�ch trat�. Tento proud 

tekouc� zpět do měn�rny vyvol�v� �bytek napět� v z�vislosti na vodivosti resp. odporu zpětn�ho 

kolejnicov�ho veden�.

1.3.1.3 Zajištěn� předepsan� hodnoty izolačn�ho odporu zpětn�ho veden� 

mezi trat� a měn�rnou

Pro dodržen� předepsan� hodnoty je nutn� spr�vně dimenzovat kabely a pravidelně kontrolovat 

jejich izolačn� stav. U v�ce kolejn�ch trat� mus� b�t v m�stě připojen� zpětn�ho odv�děc�ho veden� 

zř�zeno př�čn� spojen� mezi kolejemi.

V oblastech, ve kter�ch je riziko ohrožen� �činky bludn�ch proudů, mus� b�t svodov� vodivost 

u nov�ch trat� dostatečně n�zk� tak, aby při běžn�m provozu byly dodrženy hodnoty.     

1.3.1.4 Volba způsobu nap�jen� trakčn� s�tě

Z hlediska �niku proudů z kolejnice do země je nejm�ně v�hodn� jednostrann� nap�jen�. Při 

tomto nap�jen� tečou proudy od hnac�ho vozidla do měn�rny pouze jednou cestou. Dalš� způsob 
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nap�jen� je dvojstrann� a čtyřstrann�, při nich je proud od hnac�ho vozidla veden do měn�rny

dvěma cestami. Nejv�hodnějš� nap�jen� je čtyřstrann�, kdy mohou b�t vz�jemně propojeny 

sousedn� koleje, č�mž se vodiv� průřez kolej� zvětš� několikan�sobně.

1.3.2 Důsledky změny elektrick�ch parametrů zpětn� trakčn� cesty na korozn� 

ohrožen� �ložn�ch zař�zen�

V�razn�m sn�žen�m �niku bludn�ch proudů do země se mnohdy z�sadn�m způsobem měn� 

korozn� ohrožen� kovov�ch �ložn�ch zař�zen� v bl�zkosti rekonstruovan� stejnosměrně 

elektrizovan� trati. Rozložen� anodick�ch a katodick�ch oblast� b�v� mnohem m�ně zřeteln�, než 

v př�padě nerekonstruovan�ch trat� a korozn� ohrožen� �ložn�ch zař�zen� se v omezen� m�ře 

soustřed� do m�st, kde se bludn� proud může dostat zpět do kolej� a d�le do př�slušn� měn�rny. 

Může to b�t např�klad železničn� stanice s př�m�m ukolejněn�m trakčn�ch odpojovačů, v jej�ž 

bl�zkosti se nach�zej� �ložn� zař�zen� a rozs�hl� zemn�c� s�tě. V tomto m�stě může přech�zet 

bludn� proud z �ložn�ho zař�zen� přes ukolejněn� do kolej� a d�le ke zdroji. Naopak v bl�zkosti 

někter�ch měn�ren um�stěn�ch na šir� trati je n�vrat bludn�ho proudu vzhledem k vysok�mu 

izolačn�mu odporu kolej� proti zemi velmi omezen�.

Obr. 1.6 Rozložen� bludn�ch proudů na nerekonstruovan� trati
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Vzhledem k n�zk� izolačn� hladině kolej� proti zemi se v m�stě trakčn�ho odběru bludn� proudy 

snadno dost�vaj� do země resp. do nedokonale odizolovan�ch �ložn�ch zař�zen� (katodick� oblast). 

V bl�zkosti měn�rny z tohoto �ložn�ho zař�zen� proudy vystupuj� (anodick� oblast) a přes kolejov�

veden� přech�zej� zpětn�mi vodiči k DC zdroji. V z�vislosti na proveden� izolaci mohou proudy 

v �ložn�m zař�zen� dosahovat značn�ch hodnot (v někter�ch př�padech i stovek amp�r).

Obr. 1.7 Rozložen� bludn�ch proudů na rekonstruovan� trati

�nik bludn�ch proudů je vzhledem k vysok� izolačn� hladině kolej� proti zemi minim�ln�, 

většina proudu teče zpět ke sv�mu zdroji kolejemi. Bludn� proud, kter� se dostal do země, se vrac� 

přes m�sta s nižš�m izolačn�m stavem (železničn� stanice, př�m� ukolejněn� př�p. dren�žn� ochrany).

Jak již bylo řečeno, korozn� situace �ložn�ch zař�zen� se může po rekonstrukci trati v�razně 

změnit. Je proto třeba poměrně detailně zn�t stav korozn�ho ohrožen� �ložn�ch zař�zen� před 

rekonstrukc� a n�sledně po rekonstrukci a to z několika důvodů. V př�padě změny korozn� situace 

na �ložn�ch zař�zen�ch je třeba posoudit vhodnost st�vaj�c�ch aktivn�ch protikorozn�ch ochran a 

protikorozn�ch opatřen� a navrhnout změny dle aktu�ln� situace. Tato skutečnost je zvl�ště důležit� 

u dren�žn�ch ochran, kter� z důvodu možn�ho přem�stěn� anodick�ho p�sma mohou zcela ztratit 

svoji funkci. Nav�c t�měř vždy doch�z� k nov�m podm�nk�m připojen� dren�žn�ch ochran ke 

zpětn�mu kolejnicov�mu veden�. U st�vaj�c�ch, ale i u nově navrhovan�ch dren�ž� je tedy nutn� po 

schv�len� m�sta připojen� m�stně př�slušnou laboratoř� dlouhodobě prověřit �činnost dren�že a to za 

plnohodnotn�ho provozu na zrekonstruovan� (koridorov�) trati.
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Korozn� měřen� před rekonstrukc� a n�sledn� korozn� měřen� po rekonstrukci zpravidla zajišťuj� 

(resp. objedn�vaj�) firmy, kter� na železnici realizuj� modernizaci koridorů. Realizačn� firma tak 

m� doklad o tom, jak� změny korozn� situace byly vyvol�ny rekonstrukc� př�slušn�ch objektů. 

Protokoly z těchto korozn�ch měřen� rovněž prokazuj�, jak� změny korozn�ho ovlivňov�n� byly 

vyvol�ny na jednotliv�ch sousedn�ch �ložn�ch zař�zen�ch. Korozn� protokoly tak mohou sloužit i 

jako důkazn� materi�l pro př�padn� soudn� spory, řeš�c� n�hrady korozn�ch škod. 

1.3.2.1 Důsledky změny elektrick�ch parametrů zpětn� trakčn� cesty na 

železničn�m svršku

V�razn� sn�žen� �niků bludn�ch proudů do země vlivem vysok� izolačn� hladiny kolej� proti 

zemi s sebou nese i někter� negativn� jevy na zpětn� trakčn� cestě. V prvn� řadě je to zv�šen� napět� 

trakčn� koleje proti zemi v důsledku vysok� hodnoty izolačn�ho odporu, kdy trakčn� kolejnice 

vlastně přest�v� b�t přizemněn�. Velikost napět� proti zemi tedy z�vis� na �bytku napět� mezi 

trakčn�m odběrem (lokomotivou) a zdrojem (trakčn� měn�rnou). Samotn� �bytek napět� je dle 

Ohmova z�kona součinem trakčn�ho proudu v kolej�ch a odporem zpětn�ho kolejnicov�ho veden� 

(zpětn� trakčn� cesty). U rekonstruovan�ch trat� je však proud tekouc� trakčn� kolej� v�razně vyšš� 

než u trat� s n�zk�m izolačn�m stavem (�niky bludn�ch proudů jsou minim�ln�), proto i uveden� 

skutečnost může potenci�l trakčn� kolejnice proti zemi v�znamně ovlivnit. V těchto nově vznikl�ch 

podm�nk�ch se �niky bludn�ch proudů soustřeďuj� do m�st se sn�žen�m izolačn�m stavem (př�m� 

ukolejněn�), nebo při zkratov�n� isolačn�ch styků (d�le jen IS) přejezdem vlakov� soupravy. Při 

splněn� určit�ch podm�nek může na IS doch�zet k jiskřen�, resp. hořen� elektrick�ho oblouku. 

V současn� době se tato problematika vyskytuje přev�žně na neutr�ln�ch pol�ch nově 

rekonstruovan�ch trat� mezi DC a AC trakčn� proudovou soustavou.     
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Obr. 1.8 Princip vzniku napět� přes IS neutr�ln�ho pole

Z obr. 1.8 je patrn�, že při zkratov�n� neutr�ln�ho pole vlakovou soupravou mohou t�ci

zpětn�mi vodiči do uzemněn� NS značn� stejnosměrn� proudy (trakčn� koleje stř�davě 

elektrizovan� trati jsou galvanicky propojeny s uzemněn�m nap�jec� stanice). Č�st těchto proudů 

vystupuje do země a způsobuje elektrolytickou korozi uzemňovac� soustavy, č�st teče zemn�c�mi 

lany a f�zov�mi vodiči linky vvn transformovny 110/22kV, kter� m� s trakčn� NS společnou 

zemn�c� soustavu. Při v�luce bl�zk� měn�rny, kdy nap�jen� zajišťuje vzd�lenějš� měn�rna, se mohou

v někter�ch př�padech proudy tekouc� do zemn�c� s�tě NS zmnohon�sobit. 

1.3.2.2 Podmínky pro zapálení oblouku na IS

 Při trakčn�m odběru na stejnosměrně elektrizovan� trati vznik� �bytek napět�, kter� je 

�měrn� odporu zpětn� trakčn� cesty a velikosti zpětn�ho proudu v kolej�ch.

 Vznikl� �bytek se projev� napět�m přes IS neutr�ln�ho pole, zvl�ště v př�padě pokud je 

stř�davě elektrizovan� trať přizemněn� (propojen� se zemn�c� s�t� AC NS).

 K zap�len� oblouku na IS neutr�ln�ho pole doch�z� v př�padě přejezdu posledn�ho dvojkol� 

vlaku přes prvn� IS, dokud je druh� IS zkratov�n vlakovou soupravou. Předpokladem je 

dostatečně vysok� trakčn� odběr na DC trati.

 Hořen� oblouku přes IS trv� do t� doby, než dojde k poklesu napět� (trakčn�ho odběru), kter� 

je potřebn� k udržen� oblouku.
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V někter�ch zvl�ště nepř�zniv�ch př�padech může vlivem hořen� oblouku doj�t k z�važn�mu 

poškozen� IS, kter� vyžaduje opravu př�p. i v�měnu cel�ho d�lu. Oddělen� koroze T�DC

v současn� době analyzuje př�činy vzniku jiskřen� a hořen� na IS stejnosměrně elektrizovan�ch trat� 

a hled� způsob řešen� k odstraněn� resp. omezen� tohoto než�douc�ho jevu.

Z dosavadn�ch zkušenost� je zřejm�, že uveden� problematika souvis� nejen ze zpětnou trakčn� 

cestou resp. jej�mi elektrick�mi parametry, ale současně i se soustavou bl�zk�ch i vzd�len�ch 

�ložn�ch zař�zen�, zemn�c�mi s�těmi, elektrick�mi rozvody linek vvn, aktivn�mi ochranami 

(dren�žemi) �ložn�ch zař�zen�, rozložen�m NS na stejnosměrně ale i stř�davě elektrizovan�ch 

trat�ch, v�lukami NS apod. Každ� svědomit� anal�zy př�čin vzniku jiskřen� na IS tedy znamen�

poměrně velk� rozsah měřen� při různ�ch podm�nk�ch provozu elektrizovan� trati na všech v�še 

uveden�ch zař�zen�ch včetně proveden� korozn�ho průzkumu. Je to ale jedin� skutečně �činn� 

způsob pro n�vrh ochrany nejen samotn�ch IS, ale i pro řešen� korozn� problematiky souvisej�c�ch 

�ložn�ch zař�zen�, zemn�c�ch s�t� apod.

1.3.3 Přehled ochrann�ch metod

Pro omezen� �činků bludn�ch proudů z možn�ch zdrojů, tj. ze železničn�ch a tramvajov�ch trat�, 

z důln�ch drah a z metra se prov�d� tato opatřen�: pasivn� ochrana, aktivn� ochrana a kombinace 

těchto ochran

1.3.3.1 Pasivn� a aktivn� ochrany

Pasivn� ochrany jsou opatřen�, kter� zamezuj� vstup a v�stup bludn�ch proudů do zař�zen� a ze 

zař�zen�, a d�le omezuj� tok po tomto zař�zen�.

Druhy pasivn� ochrany:

 opatřen� na zdroji bludn�ch proudů,

 vhodn� volba trasy nově budovan�ho potrubn�ho ř�du,

 zlepšen� pasivn� ochrany (izolace, speci�ln� způsoby uložen� v zemi – v kan�lech nadzemn� 

veden� apod.),

 zv�šen� pod�ln�ho odporu potrub� (izolačn� spoje) – rozdělen� na sekce,

 doplňovac� uzemněn� (potrub� je v anodick�m p�smu připojeno přes polovodičov� prvek 

k �myslně vybudovan� uzemňovac� anodě nebo k hol� chr�ničce potrub�).

Aktivn� ochrana zajišťuje trval� z�porn� potenci�l �ložn�ho zař�zen� a odvod proudů z �ložn�ch 

zař�zen� jen v m�stě připojen� ochrany. Toto st�l� z�porn� zpolarizov�n� kovov�ch zař�zen� 



- 18 -

zamezuje vzniku anodick�ch oblast� na �ložn�m zař�zen�. Aktivn� ochranu je potřeba br�t jako 

ochranu doplňkovou, kter� mus� b�t doplněna o ide�ln� pasivn� ochranu.   

Prostředky elektrick� ochrany:

 př�m� elektrick� dren�ž,

 polarizovan� elektrick� dren�ž,

 zes�len� elektrick� polarizovan� dren�ž (satur�ž),

 obětovan�mi anodami

 ř�zen� stanice katodick� ochrany. 

D�le budu popisovat elektrick� ochrann� metody.

1.4 Prostředky elektrick� ochrany

Zdrojem ochrann�ho proudu katodick� ochrany mohou b�t i bludn� proudy – při použit� tzv. 

svodov�ch metod, tj. elektrick�ch dren�ž�. Z�kladn�m znakem t�to ochrann� metody je svod 

bludn�ch proudů z kovov� liniov� konstrukce (potrub�, kabely) v anodick� oblasti. �činnost 

svodov�ch metod je z�visl� na poměru ohmick�ho odporu svodov�ho zař�zen� (dren�ž, satur�ž)

k přechodov�mu odporu liniov� konstrukce – země – koleje. Ochrann� zař�zen� mus� m�t minim�ln� 

vnitřn� odpor a omezenou d�lku dren�žn�ho spojen�.

Na obr. 1.9 sch�ma stanice elektrick� dren�že s vyznačen�mi hlavn�mi prvky.

Př�m� elektrick� dren�ž

Je to v podstatě galvanick� propojen� potrub� s kolej�. Nev�hodou je, že bludn� proud může 

prot�kat oběma směry, a proto se tento druh dren�že už nepouž�v�.

1- potrub�, 2 - vyp�nač, 3- amp�rmetr, 4- kolej

Obr. 1.9 Blokov� sch�ma př�m� dren�že
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Elektrick� polarizovan� dren�ž

Sch�ma dren�žn� ochrany je uvedeno na obr. 1.10. Z tohoto sch�matu jde vidět, že při průjezdu 

elektrick� lokomotivy se celkov� proud rozděl� na dvě složky, přičemž č�st IP teče potrub�m a vrac� 

se zpět ke zdroji přes dren�ž.    

1- dr�žn� nap�jec� veden� 6- el. lokomotiva

2- kolej Ic- celkov� proud

3- měn�rna Ik- č�st proudu tekouc�ho kolejemi                                          

4- polarizovan� dren�ž                                  Ip- proud tekouc� potrub�m

5- potrub�

Obr. 1.10 Sch�ma dren�žn� ochrany

Při průjezdu lokomotivy je potrub� dren�žn�m proudem katodicky chr�něno. Avšak po určitou dobu 

je potrub� mimo působen� dren�žn�ho proudu a nast�v� pokles potenci�lu s kladn�m směrem pod 

hodnotu -0,85V, takže potrub� nen� katodicky chr�něno. Proto se někdy použ�v� tzv. zes�len� 

elektrick� dren�ž, resp. satur�ž.

1- potrub�, 2- vyp�nač, 3 – pojistka, 4 – amp�rmetr, 5 – v�konov� polovodičov� dioda, 6 – odpor, 7 

- kolej

Obr. 1.11 Blokov� sch�ma elektrick� polarizovan� dren�že

Tento typ dren�ž� se nejčastěji použ�val na d�lkov�ch potrub�ch. Odporem v dren�žn�m obvodu se 

omezuje proud na uspokojivou hodnotu.

Někter� typy dren�ž� použ�vaj� elektronick� obvody, s jejichž pomoc� je automaticky (v 

z�vislosti na potenci�lu) vřazov�n do obvodu určit� odpor ve stupn�ch, nebo plynule pomoc� ř�d�c� 
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elektroniky. Jedn�m z typů je elektronicky ř�zen� dren�ž, je to kombinace elektrick� polarizovan� 

dren�že a regul�toru proudu. Blokov� sch�ma zapojen� je na obr. 1.12, skl�d� se z v�konov� diody, 

regul�toru, bočn�ku pro měřen� proudu a pojistek. V�konov� dioda je velmi předimenzovan�, aby 

nedošlo k jej�mu poškozen� ani při přet�žen� dren�žn�ho obvodu. V s�rii s diodou je zapojen 

regul�tor, kter� ř�d� dren�žn� proud podle �bytku napět� na bočn�ku. T�m je zajištěn přechod proudu 

z potrub� do kolejnice a udržov�n potenci�l potrub� – půda v m�stě připojen� elektrick� 

polarizovan� dren�že na konstantn� hodnotě. Pojistky jsou zapojeny u př�vodu ke koleji, popř�padě 

i u př�vodu k potrub�.

1- potrub�                                                                                  5- amp�rmetr

2- pojistka                                                                                6- polovodičov� ventil

3- bočn�k (odpor)                                                                         (v�konnov� dioda)  

4- regul�tor                                                                              7- kolej

ID- dren�žn� proud

Obr. 1.12 Blokov� sch�ma elektronicky ř�zen� polarizovan� dren�že

Polarizovan� dren�ž je zapojena, když potenci�l liniov� konstrukce je kladnějš� než potenci�l 

kolej�. Pak proud teče dren�ž� od liniov� konstrukce (potrub�) ke kolej�m. Jak se stav změn� 

v opačn�, dren�ž se automaticky přeruš�.

Zes�len� elektrick� dren�ž (satur�ž)

Tam, kde se užit�m polarizovan� elektrick� dren�že nedoc�l� v m�stě připojen� dostatečně 

z�porn�ho potenci�lu potrub� – půda, se použ�v� zes�len� elektrick� dren�ž (obr. 1.13, 1.14). Je to 

vlastně stanice katodick� ochrany zapojen� mezi koleje a potrub� tak, aby spojen�m proch�zel
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bludn� proud vystupuj�c� z chr�něn�ho potrub�, kter� je dostatečně zvětšov�n př�davn�m 

ochrann�m proudem z usměrňovače. Velikost celkov�ho proudu v obvodu zes�len� dren�že se vol� 

tak, aby bylo dosaženo dostatečn� ochrany potrub�.

1- dr�žn� nap�jec� veden�                                                          4- usměrňovač s diodami

2- kolej                                                                      5- potrub�

3- měn�rna

Obr. 1.13 Sch�ma satur�že

1- ocelov� potrub�                                                                     5- diody

2- referenčn� elektroda                                                              6- proudov� pojistka

3- transform�tor                                                                        7- kolej 

4- ř�d�c� člen

Obr. 1.14 Sch�ma automatiky ř�zen� zes�len� dren�že (ř�zen� satur�že)
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Funkce zař�zen� spoč�v� v tom, že se zdroj proudu automaticky zapojuje tehdy, kdy poklesne pod 

určitou hodnotu intenzita bludn�ho proudu tekouc� dren�ž�. Potom zař�zen� pracuje jako stanice 

katodick� ochrany, kde kolej je anoda. Satur�ž tedy potřebuje př�pojku elektrick� energie.

Na trhu je několik typu tohoto zař�zen� jako mikropoč�tačově ř�zen� Satur�ž, kter� ř�d� velikost 

prot�kaj�c�ho dren�žn�ho proudu, nebo ř�d� dod�vku proudu z usměrňovače do chr�něn�ho zař�zen�

v z�vislosti na �rovni měřen�ho ochrann�ho potenci�lu.

Podm�nky připojen� dren�že ke kolej�m železnice

Dren�žn� zař�zen� mus� b�t ke kolej�m připojeno prostřednictv�m oddělovac�ho prvku, nejčastěji 

jim b�v� dren�žn� tlumivka. Při překročen� limitn� hodnoty stř�dav� složky 50 Hz dojde k odpojen� 

dren�žn�ho obvodu. V tomto směru vyhovuje tzv. bezpečn� odpojovač dren�že. T�m se zabr�n� 

ovlivněn� zabezpečovac�ch obvodů dr�hy.

Způsoby katodick� ochrany

1. Ochrana obětovan�mi anodami

N�zev obětovan� nebo tak� galvanick� anoda je odvozen od elektrochemick�ho procesu 

prob�haj�c�ho v elektrolytu při elektrick�m spojen� t�to anody s kovem termodynamicky 

ušlechtilejš�m T�mto spojen�m vznik� galvanick� proud v čl�nku, jehož anodou je m�ně ušlechtil� 

kov. Zdroj ochrann�ho proudu – anoda – se spotřebov�v�, jedn� se o tzv. obětovanou anodu. 

Hmotnost vyloučen�ho kovu se určuje podle Faradayov�ch z�konů. 

Obětovan� anody jsou nejjednodušš�m zdrojem stejnosměrn�ho proudu. Nejv�ce použ�van�mi 

kovy pro obětovan� anody patř� hořč�k, hlin�k a zinek.

Takov� elektroda, je-li uložena v bl�zkosti nebo pod�l ohrožen� č�sti �ložn�ho zař�zen�

v anodick� oblasti stahuje na sebe bludn� proudy, kter� přech�zej� potom přes obětn� anodu do 

země a postupem času ji elektrochemickou koroz� rozpoušt�.

Potrub� se polarizuje katodicky a je v�ce z�pornějš� vzhledem k elektrodě. Hořč�k je zdrojem 

energie pro cel� obvod. V půd�ch a ve slan�ch vod�ch, kde je měrn� odpor elektrolytu 10–60 Ω.m 

se použ�vaj� nejčastěji slitiny hořč�ku. Hořč�k m� největš� dosažiteln� rozd�l potenci�lů mezi 

galvanickou anodou a ocelovou konstrukc�. 

Praxe s obětovan�mi anodami uk�zala, že jejich v�konnost a trvanlivost z�vis� do velk� m�ry na 

vlastnostech půdy, do n�ž jsou ukl�d�ny, proto se anody ukl�daj� do speci�ln�ho obsypu, kter� 
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zvyšuje jejich životnost. �činnost t�to ochrany je omezena na kr�tk� �seky potrub� nebo kabelu. 

Použit� je vhodn� pro rezistivitu půdy do 50 Ω.m. Sch�ma aktivn� ochrany s obětn� anodou je na 

obr. 1.15.

1- �ložn� zař�zen�                                                                      

2- obětn� anoda                                                                          

3- izolovan� vodič

Obr. 1.15 Aktivn� ochrana s obětn� anodou

2. Katodická ochrana

Je v našich zeměpisn�ch š�řk�ch nejrozš�řenějš�. Použ�v� se při ochraně plynovodů, ropovodů a 

vodovodn�ch ř�dů.

Katodick� ochrana vyžaduje elektrick� proud z ciz�ho zdroje, ochrana se prov�d� tak, že 

kabelov� pl�šť připoj�me na z�porn� p�l zdroje stejnosměrn�ho proudu a jeho kladn� p�l na 

uzemněnou kovovou hmotu, kter� slouž� jako anoda. Zemnič katodick� ochrany může b�t 

proveden z libovoln�ho kovu, nejpouž�vanějš� je železo. K tomuto �čelu lze použ�t star� kolejnice, 

roury, železn� konstrukce. Použije-li se pro zemnič grafitu, je jeho životnost asi desetkr�t větš� než 

zemniče ocelov�. Intenzita ochrann�ho proudu z�vis� na elektromotorick� s�le stejnosměrn�ho 

zdroje a na okruhu tvořen�m půdou, anodou, �ložn�m kabelem a př�pojn�m veden�m. Jelikož 

odpor anody skoro vždy převažuje, je nutno, aby měla pokud možno mal� odpor uzemněn� (ř�du 

1Ω). Sch�ma zapojen� katodick� ochrany je na obr. 1.16.
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1- �ložn� zař�zen�                                                                      4- anodov� uzemněn�

2- usměrňovač um�stěn� obvykle v kiosku                               5- ochrann� proud

3- spojovac� kabely

Obr. 1.16 Schéma katodické ochrany

Zemniči katodick� ochrany je třeba věnovat p�či, neboť často na něm vznikaj� velk� ztr�ty ve 

v�konu. Kvalitn� uzemněn� mus� m�t dobrou vodivost, kter� lze dos�hnout těmito způsoby, 

zvětšen�m povrchu zemniče, jeho usazen�m do vodiv�ho prostřed�. Pro zajištěn� dobr� �činnosti 

uzemněn� je vhodn� spojovat zemnič se svorkami zdroje proudu na dvou m�stech, např. na obou 

konc�ch. T�m je zajištěno, že i při přepůlen� zemniče koroduj�c�mi proudy je zachov�na kvalita 

uzemněn�.  Pracovn� napět� katodick� ochrany je obvykle 10 až 50 V a odeb�r� proudy mezi 10 až 

50 A. V�kon katodick� ochrany na stejnosměrn� straně je v rozmez� 100 až 2500 W.

Tato ochrana je vhodn� pro oblast s bludn�mi proudy a s rezistivitou půdy menš� než 200 Ω.m a 

pro kabely do 100 Ω.m. U staveb ČD se z�sadně použ�v� jen automaticky ř�zen� stanice katodick� 

ochrany. 
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2. Měřen� protikorozn� ochrany

2.1 Všeobecn� z�sady

Širok� a efektivn� použit� katodick� ochrany je umožněno předevš�m stanoven�m krit�ri� pro 

posouzen� �činnosti ochrany kovov�ch konstrukc� uložen�ch v elektrolytu před koroz�.

Tuto �činnost jde zjistit měřen�m elektrick�ch parametrů, předevš�m měřen�m potenci�lů. 

Elektrick� měřen� se použ�vaj� při určov�n� korozn� aktivity prostřed� (zemin, vodn�ho elektrolytu) 

včetně vlivu bludn�ch proudů, d�le při kontrole kvality ochrann�ch povlaků, zař�zen� aktivn� 

ochrany a speci�ln�ch prvků při stavbě a mont�ži podzemn�ch ocelov�ch potrub�. Tak� se 

elektrick�ch měřen� využ�v� při zjišťov�n� korozn�ho stavu konstrukce (např. před instalac� 

katodick� ochrany), při stanoven� kvality a �činnosti aktivn� protikorozn� ochrany a při 

provozov�n� t�to ochrany. Elektrick� a dalš� měřen� je nutno prov�dět pomoc� př�strojů nebo 

př�slušenstv�, kter� zaručuj�, že naměřen� hodnoty nebudou zat�ženy nepř�pustnou chybou. Korozn� 

průzkum a metodika vyhodnocov�n� korozn�ch měřen� jsou velmi složitou z�ležitost�. V praxi je 

�kolem korozn�ho technika, aby k průzkumu zvolil metody nejvhodnějš� pro danou situaci, kter� 

poskytnou informace potřebn� k n�vrhu ochrany při vynaložen� co nejmenš�ch n�kladů.

Rozsah korozn�ho průzkumu z�vis� na:

 druhu chr�něn�ho zař�zen�,

 požadovan� životnosti zař�zen�,

 požadovan� provozn� bezpečnosti zař�zen�,

 ekonomick�ch důsledc�ch př�padn� korozn� hav�rie,

 důsledc�ch hav�rie na životn� a pracovn� prostřed�.

Metody korozn�ho průzkumu se rozv�jely spolu se zav�děn�m různ�ch protikorozn�ch technik do 

praxe.

2.2 Přehled průzkumn�ch a měř�c�ch metod u podzemn�ch kovov�ch 

konstrukc�

2.2.1 Metody určov�n� korozn� agresivity horninov�ho prostřed�

Pro určov�n� korozn� agresivity horninov�ho prostřed� se použ�v� soubor n�sleduj�c�ch 

jednotliv�ch metod a postupů:
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 zjištěn� fyzik�ln�ho složen� půdy;

 zjištěn� hladiny podzemn� vody, jej�ho kol�s�n� a dosahu působen�;

 fyzik�lněchemick� rozbor zemin a vod – u zemin je to stanoven� vlhkosti, pH, obsahu 

dusičnanů, chlorů, uhličitanů, s�ranů, organick�ch l�tek, u vod je to stanoven� pH, chloridů, 

s�ranů, dusičnanů, oxidovatelnosti, celkov� tvrdosti, obsahu agresivn�ho CO2, měrn� 

elektrick� vodivosti podzemn�ch a povrchov�ch vod;

 měřen� zd�nliv�ho měrn�ho odporu půdy;

 stanoven� př�tomnosti bludn�ch proudů v zemi;

 posouzen� vlivu mikrobi�ln� činnosti v půd�ch;

 metodu korozn�ch vzorků (hmotnostn� ztr�ta kovů nebo polarizačn� metoda – v laboratoři).

2.2.2 Kontroln� měřen� při stavbě a mont�ži podzemn�ch ocelov�ch potrub�

Při kontrole kvality izolace trubek před uložen�m do r�hy se sleduje:

 p�rovitost – jiskrov�m defektoskopem;

 přilnavost;

 tloušťku;

 celkov� vzhled izolace (vizu�ln� posouzen� povrchu a struktury).

Dalš�m �kolem je:

 zjišťov�n� př�padn�ho elektrolytick�ho nebo galvanick�ho spojen� mezi potrub�m a ocelovou 

chr�ničkou;

 kontrola �činnosti (izolačn�ho odporu) izolačn�ch spojů v zemi;

 kontrola uložen� (přechodov�ho odporu) potrub� na mostn� konstrukci;

 kontrola prostupů potrub� zdivem (izolačn� odpor);

 kontrola funkce měř�c�ch a propojovac�ch objektů;

 revize elektrick�ho zař�zen� aktivn� ochrany.

Po z�hozu potrub� (po 2 až 6 měs�c�ch) se prov�d� kontrola stavu izolačn�ho povlaku potrub�:

 kontrolou kvality izolace Pearsonovou metodou;

 kontrolou kvality izolace podle spotřeby ochrann�ho proudu;

 intenzivn�m měřen�m, tj. zjišťov�n�m vad ochrann�ho povlaku stejnosměrn�m proudem 

podle napěťov�ho kr�teru nad potrub�m a podle hodnot Uz a Uv (zap�nac�ho a vyp�nac�ho 

potenci�lu);
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 stanoven�m průměrn�ho odporu (vodivosti) izolace metodou vyhodnocen� distribučn� křivky 

potenci�lu potrub� – půda a měřen�m proudu v dan�m �seku.

2.2.3 Zjištov�n� korozn�ho stavu konstrukce

Zjišťov�n� korozn�ho stavu konstrukce zahrnuje:

a) potenci�lov� měřen�:

 měřen� potenci�lu konstrukce – půda,

 měřen� rozd�lu potenci�lů konstrukce – sousedn� kovov� zař�zen�,

 měřen� rozd�lu potenci�lů konstrukce – trakčn� kolej trat� elektrizovan�ch stejnosměrn�m 

syst�mem;

b) měřen� velikosti a směru proudu v kovov�m zař�zen�:

 metodou př�mou,

 metodou kompenzačn�,

 metodou �bytku napět� na kovov�m zař�zen�;

c) stanoven� velikosti proudu unikaj�c�ho (vstupuj�c�ho) z (do) kovov�ho zař�zen�;

d) měřen� přechodov�ho odporu potrub� vůči zemi, tj. měřen� efektivn�ho odporu izolačn�ho 

povlaku (ohmick� měřen�);

e) zjišťov�n� zdrojů bludn�ch proudů;

f) proveden� kontroln�ch sond.

2.2.4 Kontrola stavu a �činnosti zař�zen� aktivn� ochrany

Stav a �činnost zař�zen� aktivn� ochrany je možno hodnotit na z�kladě individu�ln�ch a souhrnn�ch 

zkoušek:

 měřen� odporu elektrick�ho obvodu aktivn� ochrany (zemn� odpor uzemňovac� anody nebo 

jej� č�sti, odpor dren�žn� propojky, odpor interferenčn� propojky);

 kontroly funkce galv. anod (zemn� odpor, ochrann� proud);

 potenci�lov�ch měřen� včetně kontroly dosahu ochrany;

 proudov�ch měřen�;

 vyhodnocen� zkušebn�ch vzorků a měř�c�ch sond;

 kontroly funkce elektrick� polarizovan� dren�že;

 speci�ln�ch měřen� (měřen� polarizačn�ho potenci�lu, zjišťov�n� galvanick�ch spojen� potrub� 

s chr�ničkou, zjišťov�n� stř�dav� složky bludn�ho proudu tekouc�ho potrub�m);

 vyhodnocen� potenci�ln�ho diagramu potrub� – půda.
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2.2.5 Z�kladn� �daje o katodicky chr�něn�m zař�zen�

Před použit�m katodick� ochrany je potřeba zjistit řadu �dajů důležit�ch z hlediska koroze a 

protikorozn� ochrany. Praktick� postup je uveden na př�kladu d�lkov�ho ocelov�ho potrub�. Zaj�m� 

n�s hlavně:

 Materi�l potrub� – ocel (popř. i druh oceli), nebo jin� materi�l.

 Je potrub� hol� nebo izolovan�? Jak� materi�l a technologie byly použity na izolaci?

 Jde-li o existuj�c� potrub�, prov�děly se z�znamy o poruch�ch v důsledku netěsnosti? 

Informace o m�stě a datu těchto poruch poskytuj� směrodatn� �daje o tom, ve kter�ch 

�sec�ch existuj� v�žn� korozn� probl�my.

 Průběh potrub�, tloušťka stěny nebo hmotnost na jednotku d�lky. �daje o jak�chkoli 

změn�ch těchto rozměrů pod�l trasy.

 Rozměry použit�ch chr�niček, tloušťka jejich stěny. Druh použit� oceli. �daje o izolačn�m 

materi�lu vyplňuj�c�ch prostor mezi potrub�m a ochrannou troubou. Podrobnosti o utěsněn� 

konců chr�niček. Použ�v�-li se chr�niček s izolačn�m povlakem, pak druh povlaku a způsob 

jeho nanesen�.

 Um�stěn� a konstrukčn� detaily všech měř�c�ch objektů instalovan�ch pod�l potrub�. Pokud 

ž�dn� měř�c� objekty ke sledov�n� koroze nebyly instalov�ny, určit m�sta, kde lze na potrub� 

zajistit vodiv� kontakt pro měř�c� �čely (jin�m způsobem než zaražen�m kontaktn�ch tyč� až 

na trubku).

 Je potrub� svařovan� nebo se použ�v� mechanick�ho spojov�n�?

 Um�stěn� odboček (u potrubn�ch s�t�).

 Um�stěn� izolačn�ch spojů.

 Mapy tras potrub� obsahuj�c� z hlediska koroze co nejv�ce �dajů.

 Um�stěn� ciz�ch podzemn�ch konstrukc� křižuj�c�ch zkouman� potrub�. Jsou-li někter� 

z těchto konstrukc� katodicky chr�něny, zjistit um�stěn� proudov�ch zdrojů katodick� 

ochrany (předevš�m usměrňovačů).

 Lokalizace zdrojů bludn�ch proudů z elektrizovan�ch syst�mů.

 Je potrub� v provozu za zv�šen� teploty nebo lze takov� způsob provozu oček�vat? (Vysok� 

teplota by mohla způsobit poškozen� ochrann�ho povlaku.)

 Dopravovan� l�tka a provozn� tlak.

Když jsou z�sk�ny tyto z�kladn� informace o potrub�, lze zah�jit průzkum v ter�nu za použit� 

několika či všech uveden�ch způsobů měřen� a zkoušen� (jednotlivě nebo v kombinaci), přičemž 
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volba těchto metod a poměrn� z�važnos �dajů zjištěn�ch jednotliv�mi zvolen�mi metodami bude 

z�ležet na dan� situaci v m�stě.

2.3 Přehled měř�c�ch metod u průmyslov�ch zař�zen�

2.3.1 Kontrola provozu katodick� ochrany

Při kontrole provozu katodick� ochrany se zaměřuje na:

 proudov� měřen� – celkov� ochrann� proud, průměrn� proudov� zat�žen� jednotliv�ch 

pomocn�ch anod nebo skupin anod (proud tekouc� do jednotliv�ch větv� elektrick�ho 

obvodu; proud vstupuj�c� na ocelov� vzorek měř�c� sondy;

 měřen� ohmick�ho odporu – celkov� odpor na přechodu pomocn� anody – elektrolyt –

povrch chr�něn� konstrukce; přechodov� odpor jednotliv�ch pomocn�ch anod nebo skupin 

anod a jednotliv�ch měř�c�ch elektrod proti povrchu chr�něn� konstrukce; přechodov� 

odpory u měř�c� sondy; ocelov� vzorek – elektrolyt – n�doba; zinkov� měř�c� elektroda –

elektrolyt – n�doba;

 potenci�lov� měřen� – měřen� na zabudovan�ch měř�c�ch kovov�ch elektrod�ch. Potenci�l 

samovoln� koroze před uveden�m ochrany do provozu v z�vislosti na teplotě a dalš�ch 

provozn�ch parametrech; měřen� hodnot zap�nac�ho potenci�lu Uz a Uv periodicky podle 

pl�nu provozn�ch kontrol (jak ocelov�ho povrchu, tak pomocn�ch anod). Potenci�ly 

(stacion�rn� – korozn�, zap�nac�, vyp�nac� a po depolarizaci) u měř�c� sondy: měř�c� elektroda 

(Zn) – ocelov� vzorek, resp. i u n�doby (průměrn� hodnoty): měř�c� (Zn) elektroda –

ocelov� povrch n�doby;

 kontrolu provozu zdroje ochrann�ho proudu podle platn�ch předpisů;

 kontroln� fyzik�lně chemick� rozbor elektrolytu podle potřeby provozu katodick� ochrany.

2.4 Měř�c� technika v korozn� praxi

2.4.1 Měřen� elektrick� veličiny

Mezi důležit� měřen� veličiny patř� ty, kter� se nejčastěji měř� v etapě projektov�n� protikorozn� 

ochrany, v etapě v�stavby a mont�že zař�zen�, při uv�děn� zař�zen� do provozu i při periodick�ch 

provozněkontroln�ch měřen�ch. Patř� sem: napět�, proud, činn� odpor, měrn� elektrick� odpor. Při 

v�běru měřic�ho př�stroje se klade požadavek na provozn� spolehlivost i ve zt�žen�ch podm�nk�ch. 

Všechna měřen� v ter�nu maj� specifick� �skal� a zv�šen� stupeň obt�žnosti ve srovn�n� 

s obdobn�mi měřen�mi v laboratoř�ch. Kromě toho různ� př�stroje jsou pro měřen� v ter�nu v�ce či 
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m�ně vhodn�. Vedle požadavků na citlivost, přesnost, na vhodn� měř�c� rozsahy přistupuj� 

požadavky dalš� vypl�vaj�c� z praxe měřen� nebo z uložen� v ne přesně vodorovn� poloze; tak� mus� 

umožňovat měřit i v prostřed� se zv�šenou relativn� vlhkost� vzduchu a v širok�m rozmez� teplot 

vzduchu, mus� b�t odoln� (v přiměřen�ch mez�ch) proti otřesům během dopravy a proti n�hodn�m 

�derům při manipulaci.          

2.4.2 Měřen� elektrick�ch veličin při katodick� ochraně

V praxi n�s zaj�m� předevš�m měřen� stejnosměrn�ho napět� a proudu činn�ch (ohmick�ch) 

odporů. V dnešn� době se přev�žně použ�vaj� př�stroje s pamět� kompatibiln� s poč�tačem.

Elektrick� napět� se měř� př�mo př�strojem - voltmetrem. Elektrick� proud se může měřit př�mo 

amp�rmetrem a galvanometrem, nebo se měř� napět� na zn�m�m rezistoru, kter�m měřen� proud 

proch�z�. Z naměřen�ho napět�, např. U=15 mV, a zn�m�ho odporu, např. Rb=10 mΩ, se proud 

vypoč�t� podle Ohmova z�kona:

A
R
UI

b

5,1
10
15

 (2.1)  

Multimetr je v�ce�čelov� měřic� př�stroj na měřen� stejnosměrn�ho i stř�dav�ho napět�, proudu a 

odporu. Jeho hlavn� č�st� b�v� nejčastěji elektronick� stejnosměrn� voltmetr. 

Typick�m znakem voltmetrů je vysok� vnitřn� odpor, oproti amp�rmetrům kter� mus� m�t 

vnitřn� odpor co nejmenš�.

Činn� odpor se měř� ohmmetrem (měřičem odporu). Měřic� př�stroje jsou konstruov�ny na 

stejnosměrn� a stř�dav� proud. Stejnosměrn� proud je však nezpůsobil� pro měřen� odporů v praxi 

protikorozn� ochrany, tj. elektrick�ch odporů uzemněn� (včetně anodov�ch), přechodov�ch odporů 

pomocn� anody-elektrolyt-katoda, činn�ch odporů kovov�ch vodičů nebo tekutin apod. Při užit� 

stejnosměrn�ho proudu se nedaj� měřit kapacitn� a induktivn� složky v�sledn�ho zemn�ho odporu 

(impedance), nejv�ce však polarizačn� jevy vedou často k podstatn�mu zkreslen� měřen�ch hodnot. 

Proto se měřen� prov�d� stř�dav�m proudem o kmitočtech v rozsahu 30 – 140 Hz, mimo obvykl� 

s�ťov� kmitočty a jejich n�sobky.

Měřiče zemn�ho odporu jde použ�t pro určen� zd�nliv�ho měrn�ho odporu Wennerovou 

metodou, pro měřen� činn�ch odporů i přechodov�ch odporů pomocn� anody – elektrolyt –

katodicky chr�něn� povrch.       

Mezi dalš� měřen� patř� měřen� pH a měrn� elektrick� vodivosti elektrolytů. Měřen� pH je 

založeno na potenciometrick�m principu: rozd�l potenci�lu elektrody měrn� a referenčn� je �měrn� 

hodnotě pH roztoku.



- 31 -

Elektrick� měrn� vodivost roztoku se určuje konduktometrem (obvykle při 20�C).

2.5 Standardn� měř�c� metody 

V�hodou katodick� ochrany je, že se jej� ochrann� �činek d� určit elektrick�m měřen�m. Při 

měřen� se urč� tři hlavn� elektrick� veličiny: napět� (popř. potenci�l), proud (popř. proudovou 

hustotu) a odpor (popř. měrn� odpor). Nejdůležitějš�m měřen�m je měřen� potenci�lu kovov� 

zař�zen� – elektrolyt (např. potrub� – půda).

2.5.1 Potenci�lov� měřen�

Pro �čely ochrany proti korozi je rozhoduj�c� měřen� napět� na f�zov�m rozhran� kov – elektrolyt. 

Protože v ter�nn�ch podm�nk�ch nelze hodnotu polarizačn�ho potenci�lu stanovit př�mo, zjišťuj� se 

pro stanoven� efektivnosti ochrany dalš� hodnoty:

 potenci�l zap�nac� IRpolsz UUUU  ,                                                                   (2.2)

 potenci�l vyp�nac� polsv UUU  ,                                                                                (2.3)

 potenci�l po depolarizaci polpolD UUU  ,                                                                  (2.4)

 potenci�l stacion�rn� Us, tj. samovoln� koroze (před zapnut�m katodick� ochrany).

Hodnota vyp�nac�ho potenci�lu je vždy o několik mV až des�tek mV kladnějš�, než je skutečn� 

hodnota polarizačn�ho potenci�lu; zde je tedy určit� provozn� bezpečnost při dodržen� 

předepsan�ho ochrann�ho potenci�lu.

U někter�ch průmyslov�ch zař�zen� se s v�hodou využ�v� krit�rium polarizačn�ho posunu 

potenci�lu polU . Tato hodnota se stanov� podle vztahu (2.4), s t�m rozd�lem, že m�sto hodnoty 

Upol, kterou přesně nezn�me, odečteme měř�c� elektrodou potenci�l Uv bezprostředně po vypnut� 

zdroje proudu. Hodnota UD se odečte po několika hodin�ch (v z�vislosti na druhu a rychlosti 

prouděn� elektrolytu, na teplotě), kdy již nepokračuje pokles depolarizace směrem ke kladnějš�m 

hodnot�m (potenci�l je relativně stabiln�). Pak podle vztahu (2.4) plat�:

Dvpol UUU  (V)                                                (2.5)

Měřen� potenci�lu je vysvětleno na obr. 2.1, kde je při vypnut�m elektrick�m obvodu vyznačeno 

zapojen� při měřen� stacion�rn�ho korozn�ho potenci�lu potrub� – půda (voltmetrem V1) a 

stacion�rn�ho korozn�ho potenci�lu galvanick� anody z hořč�kov� slitiny při použit� referenčn� 

elektrody Cu/CuSo4 (voltmetr V2).
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1 – ocelov� potrub� (zapojen� jako anoda)                    

2 – referenčn� elektroda Cu/CuSO4

3 – galvanick� anoda z hořč�kov� slitiny 

4 – elektrick� obvod vypnut�, změřen� hodnoty:  V1 : - 0,4 V - 0,31 V = - 0,71 V,

V2 : - 1,2 V – 0,3 V = - 1,5 V,

IV1, IV2 – proudy měř�c�ch př�strojů   

Obr. 2.1 Měřen� potenci�lu konstrukce – elektrolyt při korozn�m procesu a při ochraně obětovanou 

anodou

Potenci�l potrub� – půda je vlastně svorkov� napět� čl�nku potrub� – půda – referenčn� elektroda 

(obr. 2.1), tj. hodnota měřen� na vysokoohmick�m voltmetru V1 při vypnut�m elektrick�m obvodu.

Na obr. 2.1 je vyznačen� samovoln� koroze ocelov�ho potrub� a hořč�kov� slitiny v půdě. Na 

vysokoohmick�m voltmetru V1 je změřeno napět� Us=-0,7V, kter� se skl�d� z napět� poločl�nku 

měď – skalice modr�, tj. +0,31 V, a z napět� poločl�nku Fe/FE2+, tj. -0,4 V. Referenčn� elektroda 

Cu/CuSO4 je katodou galvanick�ho čl�nku, potrub� je jeho anodou. Obdobn� proces prob�h� u 

hořč�kov� slitiny (galvanick� anody), při kter�m na voltmetru V2 je změřeno napět� Us=-1,5 V. Na 

měděn� elektrodě jsou elektrony spotřebov�ny na redukci iontů mědi. Tyto elektrony postupuj� 

vodičem z korodovan� konstrukce směrem k měřic�mu př�stroji V1 nebo V2 a do referenčn� 

elektrody. Podle konvence proud Iv1, popř. Iv2 prot�k� v obr�cen�m směru.
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Při měřen� potenci�lu v praxi doch�z� ke dvěma odlišn�m př�padům. Pro stanoven� efektivnosti 

katodick� ochrany se požaduje potenci�l bez ohmick� složky IRU , tj. potenci�l polarizačn� Upol, 

popř. vyp�nac� Uv. Při zjišťov�n� středn�ho měrn�ho odporu chr�něn�ho povlaku ri je potřeba 

změřit potenci�l včetně �pln� ohmick� složky. Tady m� velk� v�znam um�stěn� referenčn� 

elektrody při měřen� potenci�lů.

Potenci�l potrub� – půda vzhledem k um�stěn� referenčn� elektrody

Um�stěn� referenčn� elektrody při měřen� potenci�lu konstrukce – elektrolyt při katodick� ochraně 

vnějš�m zdrojem proudu je patrn� z obr. 2.2. Hol� ocelov� potrub� uložen� v zemi je připojeno na 

katodickou ochranu vnějš�m zdrojem proudu (usměrňovač a uzemňovac� anoda) pot�, co bylo 

zjištěno korozn� napaden� potrub� (koroz� důlek přehnan�ch rozměrů je vyznačen na obr�zku). 

V�stupn� napět� usměrňovače je kolem 50 V, je z větš� č�sti využito pro překon�n� zemn�ho odporu 

uzemňovac� anody. Protože ochrann� proud vstupuje na povrch ocelov�ho potrub�, vytv�ř� se okolo 

katody potenci�lov� pole. Mezi hodnotami zap�nac�ho potenci�lu Uz odeč�tan�mi na čtyřech 

m�stech (měřiče V1, V2, V3, V4) jsou velk� rozd�ly (obr. 2.2). Všechna čtyři um�stěn� referenčn� 

elektrody jsou vystavena chyb�m při měřen�. U poločl�nku, kter� je um�stěn asi 3 cm od povrchu 

korozn�ho důlku (měřic� př�stroj V1), bude chyba nejmenš�. Referenčn� elektrodu nejde um�stit až 

těsně k povrchu, protože by došlo k elektrick�mu st�něn� tohoto m�sta. I při poměrně mal� 

vzd�lenosti referenčn� elektrody od povrchu konstrukce je měřen� zkresleno IR-sp�dem 

v elektrolytu. Um�stěn� referenčn� elektrody nad potrub�m na povrchu půdy (měřic� př�stroj V2) je 

v praxi nejčastějš�. Při tomto měřen� doch�z� poměrně k velk� chybě, zejm�na ve 

vysokoohmick�ch půd�ch. Dalš� variantou je poloha V3, kdy je referenčn� elektroda uložena 

v hloubce osy potrub� ve vzd�lenosti pěti průměrů potrub�. Um�stěn� V4 je v podstatě vzd�len� 
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1 – ocelov� potrub�                                                 5 – vysokoohmick� voltmetr                           

2 – usměrňovač                                                           6 – přechodov� (zemn�) odpor   

3 – uzemňovac� anoda                                                  7 – rozhran� kov - elektrolyt

4 – referenčn� elektroda Cu/CuSO4

Obr. 2.2 V�znam um�stěn� referenčn� elektrody při měřen� potenci�lu konstrukce - elektrolyt

referenčn� elektroda, od potrub� je zhruba 10 m, a použ�v� se ke speci�ln�m měřen�m (např. 

intenzity elektrick�ho pole na povrchu apod.). 

V praxi je nejčastějš� použit� katodick� ochrany u podzemn�ho ocelov�ho potrub� s izolac� 

z různ�ch důvodů poškozenou. V m�stě poruchy izolace se vytvoř� tzv. napěťov� trycht�ř (viz obr. 

2.3). Měřen� hodnota potenci�lu na povrchu země (jeho ohmick� složka) je z�visl� na poloze 

referenčn� elektrody (vzd�lenosti x), ploše hol�ho povrchu S, měrn�m odporu půdy ρ a tvaru 

defektu.

Vyhodnocení potenciálového diagramu

Měřen�m potenci�lu potrub� – půda se z�sk�vaj� informace o korozn�m stavu podzemn�ho 

ocelov�ho potrub�. Daj� se určit m�sta ohrožen� koroz� vlivem makročl�nků nebo působen�m 
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bludn�ch proudů (změna potenci�lu v průběhu času) i posoudit stupeň katodick� ochrany potrub� či 

stupeň omezen� interferenčn�ch proudů; jde tak� stanovit kvalitu ochrann�ho povlaku. 

Nejpouž�vanějš� je hodnocen� korozn�ho stavu podzemn�ho kovov�ho potrub� podle hodnot 

zap�nac�ho potenci�lu Uz. Na obr. 2.4 jsou zobrazeny všechny potenci�ly, včetně tzv. vyp�nac�ho 

potenci�lu Uv.

1 – izolovan� katodicky chr�něn� potrub�                                 4 – referenčn� elektroda Cu/CuSO4

2 – m�sto s defektem izolace o ploše S                                      x – vzd�lenost elektrody      

3 – vysokoohmick� voltmetr

změřeno: IRpolsz UUUU 

Us – stacion�rn� (sm�šen�, korozn�)potenci�l

Obr. 2.3 Měřen� potenci�lu u katodicky chr�něn�ho izolovan�ho potrub�
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MO – měř�c� objekt

SKAO – stanice katodick� ochrany

Us – stacion�rn� (korozn�, klidov�) potenci�l

Uz – potenci�l při zapnut�ch stanic�ch katodick� ochrany

(včetně sp�du IR v půdě a v izolovan�m povlaku)

Uv – potenci�l potrub� – půda bezprostředně po vypnut� katodick� ochrany

Obr. 2.4 Vyhodnocen� potenci�lov�ho diagramu potrub� – půda

Měřen� v oblastech s bludn�mi proudy

Bludn� proudy ze stejnosměrně elektrizovan� kolejov� dopravy měn� svou velikost i směr v čase. 

Proto je potřeba při měřen� v ter�nu použ�vat registračn� př�stroje.

Použ�v�n� registračn�ch měř�c�ch př�strojů je velice cenn� tehdy, lze-li pozorovat kol�s�n� 

potenci�lu potrub� a proudu potrub�m prot�kaj�c�ho. Poř�d�-li se z�znamy, z nichž vypl�v� velikost 

tohoto kol�s�n� v obdob� 24 hod. či v�ce, lze z nich odvodit mnoho informac� o pravděpodobn�m 

zdroji př�slušn�ch bludn�ch proudů i o z�važnosti jejich působen� na potrub�. Tyto z�znamy d�vaj� 

mnohem v�ce informac� než odečty na běžn�ch měř�c�ch př�stroj�ch, kter� nemohou podat ucelen� 

obraz o působen� bludn�ch proudů.   
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Př�klad ztv�rněn� potenci�lov�ch měřen�

Zn�zorněn� vztahu potenci�lu a korozn�ho, popř. ochrann�ho proudu včetně působen� bludn�ch 

proudů na ocelov� izolovan� potrub� je na obr. 2.5.

1 – usměrňovač stanice katodick� ochrany                             4 – referenčn� elektroda Cu/CuSO4

2 – uzemňovac� anoda                                  5 – vysokoohmick� voltmetr

3 – izolovan� potrub�

Obr. 2.5 Zjištov�n� stavu korozn�ho procesu na d�lkov�m ocelov�m potrub� s porušenou izolac�

Pozn�mky k obr�zku

1. Korozn� makročl�nek v půdě (korozn� proces ř�zen� přev�žně měrn�m odporem půdy). Hodnoty 

stacion�rn�ho (korozn�ho) potenci�lu měřen� vysokoohmick�m voltmetrem při použit� elektrody 

Cu/CuSO4 v poloze:
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Poloha:                  V1                                            V3 V4

Us (V):       -0,55                       -0,70                       -0,65     

- sp�d napět� měřen� vysokoohmick�m voltmetrem v poloze V2:

- U = 0,15 V

- korozn� proud: Ik = IA

2. Polarizačn� procesy při katodick� ochraně vnějš�m zdrojem proudu

a) č�stečn� katodick� ochrana – hodnoty polarizačn�ho (vyp�nac�ho) potenci�lu měřen� 

vysokoohmick�m voltmetrem při použit� elektrody Cu/CuSO4 v poloze:

Poloha:                  V1 V3 V4

U�pol (V):             -0,65                        -0,71                         -

- sp�d napět� v poloze V2: 06,0U V

- ochrann� proud z vnějš�ho zdroje: I02<I01<IA

b) �pln� katodick� ochrana

Poloha:                  V1 V3 V4

- Upol(V):             -0,85                        -0,85                         -

- sp�d napět� v poloze V2: 0U V

- ochrann� proud z vnějš�ho zdroje: I03>IA; I03>I04

3. Korozn� ovlivněn� potrub� bludn�mi (interferenčn�mi) proudy

(bez katodick� ochrany)

- Hodnoty zap�nac�ho potenci�lu měřen� vysokoohmick�m voltmetrem při použit� elektrody 

Cu/CuSO4 v poloze:

Poloha:                  V1 V3 V4

Uz (V):  -0,30                       -0,45                      - 1,50

- Posun směrem ke kladn�m hodnot�m proti stavu ad 1; interferenčn� proud:

Is>ISi (Is2).

Korozn� makročl�nek v půdě. Pokud nen� připojen elektrick� obvod katodick� ochrany a na 

měřen�m �seku A-K se neprojevuje vliv bludn�ch proud, může se podle hodnot stacion�rn�ho 

(korozn�ho) potenci�lu Us identifikovat anoda v korozn�m makročl�nku. Při měřen� na trase potrub� 

v m�stě A byl zjištěn potenci�l Us= - 0,70 V a m�stě K (např. ve vzd�lenosti 400m) Us= - 0,55 V. U 

hol�ch konstrukc� je to obvykl�, u izolovan�ch potrub� se mus� předpokl�dat, že je v těchto m�stech 
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poškozena izolace, aby mohla koroze prob�hat. Korozn� proud IA vystupuje z potrub� v m�stě A, 

prot�k� zem� a vstupuje na m�sta katodick� jako proud IK, přičemž plat�:

  AK II (př�klad 1 na obr. 2.5).

Koroze bludn�mi proudy. Pokud se na v�še popsan� trase začne projevovat vliv bludn�ch nebo 

interferenčn�ch proudů (buď z nově elektrizovan� kolejov� dopravy, nebo z nově zř�zen� katodick� 

ochrany ciz�ch podzemn�ch zař�zen�), korozn� situace potrub� se velice změn�. V měř�c�m m�stě V4

se oček�v� katodick� p�smo, v němž do potrub� (v m�stech porušen� izolace nebo přes paralelně 

připojen� zemniče, např. chr�ničky) vstupuje bludn� proud Is; t�m se původn� potenci�l Us= -0,65V     

stane vice z�porn�m, např. Uz = -1,50 V. Měř�c� m�sto V3 (anoda korozn�ho makročl�nku), ve 

vzd�lenosti např. 1 km od m�sta V4, je anodick� p�smo a z potrub� v m�stě porušen� izolace 

vystupuje do země proud Is2; t�m se původn� potenci�l Us = -0,70 V stane kladnějš�m, např.           

Uz = -0,45. Měřic� m�sto V1 (katoda korozn�ho makročl�nku) je tak� v anodick�m p�smu a do země 

vystupuje proud Is1; původn� potenci�l Us = -0,55 V se posune ke kladnějš�m hodnot�m, např.       

Uz = -0,30 V. Zat�mco v m�stě A se korozn� proud bludn�m proudem ještě zes�l�, v m�stě K se 

superpozic� bludn� proud Is1 trochu zm�rn� proudem IK vstupuj�c�m na povrch vlivem makročl�nku 

(př�pad 3 na obr. 2.5).

Č�stečn� a �pln� katodick� ochrana. Působ� jen korozn� makročl�nek A-K, zat�mco uveden� 

�sek nen� pod vlivem bludn�ch proudů. K odstraněn� nepř�zniv�ho makročl�nku byla zř�zena 

katodick� ochrana vnějš�m zdrojem. Katodickou polarizac� můžeme dos�hnout buď č�stečn� 

ochrany (př�pad 2a na obr. 2.5), nebo �pln� ochrany (př�pad 2b na obr. 2.5). V prvn�m př�padě 

ochrann� proud bude vstupovat předevš�m na korozn� katodu, kde se důsledkem proudu I01 posune 

potenci�l z původn�ho Us = -0,55 V na vyp�nac� (polarizačn�) potenci�l Uv = -0,65 V (měř�c� m�sto 

V1), zat�mco na korozn� anodě proud I02 způsob� změnu potenci�lu z původn�ho Us = -0,70 V na   

Uv  = -0,71 V (měřic� př�stroj V2). Z obr. 2.5 je vidět, že korozn� makročl�nek A-K nebyl �plně 

odstraněn, že st�le teče korozn� proud Ikor, kter� je �měrn� hnac�mu napět� 06,0U V (měřic� 

m�sto V2). Až po zv�šen� v�konu stanice katodick� ochrany začne ochrann� proud přit�kat tak� na 

korozn� anodu, takže dojde k posunu a vyrovn�n� potenci�lu v obou měř�c�ch m�stech (V1, V2) na 

hodnotu Uv = -0,85 V, kter� je krit�riem �pln� ochrany. Zat�mco v prvn�m př�padě byl ochrann� 

proud z vnějš�ho zdroje I02<I01<IA (korozn� proud), v druh�m př�padě (�pln� ochrana) I03>IA, 

I03>I04.
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Potenci�l konstrukce – elektrolyt

U průmyslov�ch zař�zen� obsahuj�c�ch vodn� elektrolyt nebo ponořen�ch v tomto elektrolytu se 

k měřen� potenci�lu použ�v� buď přenosn�ch ponorn�ch referenčn�ch elektrod (např. Cu/CuSO4), 

nebo trval�ch kovov�ch měřic�ch elektrod (Zn nebo Ag/AgCI), popř. měř�c�ch sond. Zat�mco u 

referenčn�ch elektrod se zjišťuje ke stanoven� efektivnosti ochrany zap�nac� a vyp�nac� potenci�l, u 

měřic�ch elektrod se měř� nav�c potenci�l po depolarizaci, pro stanoven� polarizačn� složky 

potenci�lu jako krit�ria ochrany.      

2.5.2 Měřen� proudu

Oproti měřic�m př�strojům na měřen� napět� mus� v př�padě př�m�ho měřen� proudu b�t vnitřn� 

odpor př�strojů vždy mal� v porovn�n� s odporem měřen�ho proudov�ho okruhu. Při nepř�m�m 

měřen� (např. při měřen� proudu v potrub�) se z měřen�ch hodnot napět� a odporu vypoč�t� proud 

podle Ohmova z�kona.

Př�m� metoda měřen�

Při tomto měřen� se amp�rmetr nebo miliamp�rmetr zapoj� v s�rii měřen�ho obvodu s t�m, že proud 

teče přes bočn�k zabudovan� uvnitř př�stroje. Probl�m je, že tyto bočn�ky maj� u různ�ch př�strojů 

různ� odpor v rozmez� 1-10 a v�ce mΩ. Z tohoto důvodu je nutn� omezit chybu měřen� postupem 

podle obr. 2.6, na kter�m je zobrazen př�klad měřen� ochrann�ho proudu ze skupiny obětovan�ch 

anod. Postup měřen�:

1) přeruš� se propojen� mezi svorkami A-B;

2) změř� se napět� mezi svorkami A-B: U1 (mV);

3) změř� se proud mezi svorkami A-B: Ip (mA);

4) změř� se napět� mezi svorkami A-B při zapojen� miliamp�rmetru mezi svorkami A-B: U2 (mV).

Skutečn� proud se spoč�t� ze vztahu:

21

1

UU
UI

I p




 (mA)           (2.6)   

Nepř�m� metoda měřen�

Do měřen�ho obvodu se do s�rie zapoj� bočn�k o definovan�ch parametrech tak, že jeho odpor 

podstatně neovlivn� odpor tohoto obvodu (odpor bočn�ku by neměl b�t větš� než 1 % ohmick�ho 

odporu cel�ho obvodu). Zpravidla se použ�vaj� n�zkoohmick� bočn�ky 1 nebo 10 mΩ v př�padě, že 

proudy v obvodu jsou ř�dově amp�ry nebo des�tky amp�r (např. u vestavěn�ch amp�rmetrů u 
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usměrňovačů). Existuj� i př�pady, kdy je nutno použ�t bočn�k o odporu 0,1 nebo 1 Ω př�padně 

vyšš�m, jestliže odpor měřen�ho obvodu je relativně velk� a prot�kaj�c� proud naopak mal� (ř�dově 

des�tky nebo stovky mikroamp�r). Takov� př�pad je zn�zorněn na obr. 2.7, tj. měřen� proudu 

vstupuj�c�ho na katodicky chr�něn� povrch ocelov� elektrody simuluj�c� defekt v izolaci.        

Postup měřen�:

1) Mezi izolovan� potrub�, katodicky chr�něn�, a pomocnou ocelovou elektrodu simuluj�c� defekt 

v izolaci je v měř�c�m objektu v s�rii zapojen kalibrovan� pomocn� odpor (např. z manganinu) o 

zn�m�m odporu, např. Rp = 1 Ω, přičemž odpor měřen�ho obvodu je Rs > 100 Ω.

2) Změř� se napět� mezi svorkami A-B: pU (mV).

3) Skutečn� proud se spoč�t� ze vztahu:

p

p

R
U

I


 (mA; mV; Ω)                           (2.7)

Stanoven� velikosti a směru proudu v liniov� konstrukci

Proudy prot�kaj�c� konstrukc�, např. potrub�m, nejsou sice měř�tkem ohrožen� koroz�, protože je to 

d�no hustotou proudu vystupuj�c�ho z potrub� (tedy proudem proch�zej�c�m určitou plochou), 

nicm�ně směr proudu a proudov� rozd�ly zjištěn� měřen�m jsou dobr�mi ukazateli pro zjišťov�n� 

anodick�ch m�st makročl�nků u potrub�, rozložen� ochrann�ho proudu při katodick� ochraně a 

zjišťov�n� vlivů bludn�ch proudů.

Proud v potrub� se zjišťuje většinou nepř�mo – měřen�m �bytku napět� v určit�m �seku potrub� 

d�lky 20 až 100 m voltmetrickou metodou. Měrn� odpor ocelov�ho svařovan�ho potrub� je 

průměrně ρo = 0,21 Ω.mm2.m-1, ze vztahu pro odpor př�močar�ho vodiče

S
LRL


 0 (Ω; m; mm2) (2.8)

jde vypoč�tat odpor měřen�ho �seku o d�lce LA a pro libovoln� průřez S, tj. průměr a tloušťku stěny 

potrub�. Okamžit� hodnota proudu v potrub�

LR
UI 

 (A; mV; m Ω)                          (2.9)

kde: 

U - je naměřen� hodnota �bytku napět� v d�lce �seku L,

RL – odpor potrub� d�lky L.
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1 – izolovan� potrub�                                                               5 – propojka

2 – skupina obětovan�ch anod (Mg)                                       6 – vysokoohmick� voltmetr

3 – měř�c� objekt se svorkami A,B                                          7 - miliamp�rmetr  

4 – připojovac� vodiče                                        8 – měř�c� kabely

Obr. 2.6 Metoda pro stanoven� skutečn�ho proudu tekouc�ho v relativně n�zkoohmick� obvodu 

 10SR
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1 – izolovan� potrub� katodicky chr�něn�    4 – kalibrovan� pomocn� odpor, např.  1PR

2 – pomocn� ocel. elektroda měř�c� sondy 5 - milivoltmetr

MS-110 o ploše S=100 cm2 6 – měř�c� kabely                 

3 – měř�c� objekt se svorkami A,B       

4 – kalibrovan� pomocn� odpor, např.  1PR

Obr. 2.7 Metoda pro stanoven� skutečn�ho proudu tekouc�ho v relativně vysokoohmick�m obvodu 

 100SR

2.5.3 Měřen� zd�nliv�ho měrn�ho odporu půdy

Při určov�n� korozn� agresivity u hornin je hlavn�m ukazatelem tzv. rezistivita půdy. Určuje se 

jako odpor krychle o hraně 1 m, kter� je kladen stejnosměrn�mu elektrick�mu proudu ve směru 

kolm�m na stěnu krychle. Tato hodnota z�vis� na množstv� hydrogeologick�ch faktorech, jako 

např. stupeň nasycen� hornin vodou, mineralogick�m složen� půdy, mineralizace vody, teplota a 

tlak. Nejčastěji doch�z� ke korozi v půd�ch s mal�m zd�nliv�m měrn�m odporem.

Půdy podle rezistivity se rozděluj� do čtyř skupin:

Tab. 1. Dělen� půdy podle měrn�ho odporu

ρ (Ω) Agresivita půdy Stupně agresivity

nad 100 neagresivn� I

50 až 100 m�lo agresivn� II

23 až 50 středně agresivn� III

do 23 velmi agresivn� IV

Nejpouž�vanějš� metodou je metoda odporov�ho profilov�n� s Wennerov�m uspoř�d�n�m 

elektrod. Při tomto uspoř�d�n� jsou elektrody zabodnuty do země v jedn� př�mce se stejn�m 

rozestupem a v rozmez� 1,6 – 10m. Tloušťka měřen� vrstvy je přibližně a/2, viz. Obr. 2.8.
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V�počet rezistivity vypl�v� ze vztahu:

I
Ua 

  2 (2.10)

kde :   - je měrn� odpor půdy (Ω.m);

U - napět� naměřen� mezi elektrodami (V);

I - proud prot�kaj�c� elektrodami (A)

Obr. 2.8 Princip měřen� měrn�ho odporu půdy metodou odporov�ho profilov�n� s Wennerov�m 

uspoř�d�n�m elektrod, napěťov� elektrody NE a proudov� elektrody PE

2.5.4 Měřen� stejnosměrn�ho proudov�ho pole a zjišťov�n� př�tomnosti 

bludn�ch proudů v zemi

Přesto, že se jedn� o dvě rozd�ln� metody, podařilo se je skloubit do jedn� metody.
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Podle ČSN 03 8365 „Stanoven� př�tomnosti bludn�ch proudů v zemi“ a ČSN 03 8375 „Ochrana 

kovov�ch potrub� uložen�ch v půdě nebo ve vodě proti korozi“ a ČSN 03 8372 „Z�sady ochrany 

proti korozi neliniov�ch zař�zen� uložen�ch v zemi nebo ve vodě“. Prvn� norma se t�k� stanoven� 

př�tomnosti bludn�ch proudů, druh� dvě normy pak agresivity v důsledku proudov� hustoty na 

jednotku plochy. 

Měřen� intenzity zemn�ho proudov�ho pole

Při měřen� intenzity zemn�ho proudov�ho pole se zjišťuje směr, smysl, intenzita a proudov� 

hustota zemn�ho proudov�ho pole. Podle velikosti měřen� plochy se urč� počet měř�c�ch m�st, na

kter�ch se rozm�st� nepolarizovateln� elektrody, většinou ve dvou na sebe kolm�ch směrech, viz. 

Obr. 2.9.

Obr. 2.9 Rozm�stěn� nepolarizovateln�ch elektrod

Př�tomnost bludn�ch proudů v zemi se určuje na z�kladě měřen� �bytku napět� mezi dvěma 

elektrodami.

Vzd�lenost referenčn�ch měděn�ch elektrod m� b�t 2,5 až 50 m. Elektrody a) a b) se umisťuj� 

většinou rovnoběžně s kolejemi a elektroda c) je um�stěna kolmo ke kolej�m. Nepolarizovan�

elektrody odstraňuj� kontaktn� potenci�l mezi kovovou elektrodou a zem�. Mezi 

nepolarizovateln�mi elektrodami se měř� napět� registračn�mi voltmetry (může to b�t v podstatě 

jak�koliv měřic� př�stroj, kter� dok�že uchovat ve sv� paměti naměřen� data a jeho vnitřn� odpor je 

minim�lně 1 MΩ/V). Doba měřen� u pol� způsoben�ch bludn�mi proudy se prov�d� obvykle po 
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dobu 24 hodin (minim�lně však po dobu průjezdu dvou elektrick�ch vlaků v každ�m směru j�zdy 

okolo měř�c�ho stanoviště. Měřen� by se mělo prov�dět pokud možno v obdob� největš�ho zat�žen� 

tratě.

Z naměřen�ch hodnot potenci�lu se stanov� hustota a směr bludn�ch proudů v zemi. Nejprve se 

urč� Ep1 (mV.m-1) středn� hodnota intenzity elektrick�ho pole bludn�ch proudů mezi elektrodami 

a,b, pot� Ep2 (mV.m-1) středn� hodnota intenzity elektrick�ho pole bludn�ch proudů mezi 

elektrodami b,c podle vztahu:

1
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kde: Ep1, Ep2 – jsou středn� hodnoty intenzity el. pole mezi elektrodami a, b nebo b, c (V.m-1) 

U1i, U2i – jsou naměřen� hodnoty potenci�lů mezi elektrodami a, b nebo b, c (V) 

n1, n2 – počet měřen�

L – vzd�lenost elektrod (m).

Podle intenzity se děl� zemn� proudov� pole do tř� skupin – tab. 2

Tab. 2. Klasifikace zemních proudových polí podle intenzity

Proudov� pole    E (mV.m-1)

slab� do 0,5

středn� od 0,5 do 5,0

siln� nad 5,0

V�počet proudov� hustoty zemn�ho proudov�ho pole

Z intenzity elektrick�ho pole a zd�nliv�ho měrn�ho odporu se urč� proudov� hustota:
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1

1
1 

P
P

EJ  (2.13)

2

2
2 

P
P

EJ  (2.14)

kde: JP1, JP2 – je proudov� hustota zemn�ho proudov�ho pole mezi elektrodami a, b nebo b, c

(A.m-2)

ρ – rezistivita půdy (Ω.m)

Hodnoty JP1, JP2 se vynesou do vektorov�ho diagramu a uděl� se jejich vektorov� součet. T�m se 

z�sk� v�sledn� vektor JP hustoty bludn�ho proudu v zemi.

V�počet lze určit absolutn� hodnotou tohoto vektoru v (μA.m-2) vztahem:

2
2

2
1 PPP JJJ  (2.15)

Podle proudov� hustoty zemn�ho proudov�ho pole se děl� korozn� prostřed� do kategori� 

uveden�ch v tab. 3

Tab. 3. Klasifikace korozn�ho prostřed� podle proudov� hustoty

J (μA.m-2) Korozn� prostřed� Tř�da koroze

pod 0,1 velmi n�zk� I

0,1 – 3 středn� II

3 – 100 zv�šen� III

nad 100 velmi vysok� IV
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3. Měřen� ve vybran� lokalitě

3.1 Předmět korozn�ho měřen� a jeho c�l

Předmětem měřen� byl z�kladn� korozn� průzkum na parcele č. 2837/1, kter� se nach�z� 

v katastr�ln�m �zem� Hul�n. Na tomto pozemku m� b�t v budoucnu postavena fotovoltaick� 

elektr�rna. V bl�zkosti parcely vede železničn� trať č. 330 Břeclav – Přerov. 

C�lem měřen� bylo stanovit rozsah korozn�ho ohrožen� v měřen� lokalitě a zjistit intenzitu a 

velikost bludn�ch proudů, kter� by mohli nepř�znivě působit na ocelov� konstrukčn� č�sti 

fotovoltaick� elektr�rny um�stěn� na dan� parcele.

Měřen� a kontroly na parcele č. 2837/1 byly provedeny na z�kladě objedn�vky firmy FTV Solar

s.r.o., ze dne 25.2.2010.

3.2 Popis situace

Korozn� průzkum byl proveden 16. a 22. 3. 2010 na parcele č.2837/1, kter� se nach�z� 

v katastr�ln�m �zem� Hul�n, druh pozemku: orn� půda. Korozn� průzkum byl proveden na šesti

měř�c�ch bodech, označen�ch MB1, MB2, MB3, MB4 MB5, MB6 viz. př�loha č. 1. Měř�c� body 

MB1,2 jsou vzd�leny 324m, měř�c� body MB3,4 jsou vzd�leny 30m, měř�c� bod MB5 je vzd�len 

353m a měř�c� bod MB6 je vzd�len 427m od tratě ČD nap�jen� stejnosměrnou trakčn� proudovou 

soustavou 3 kV, tato trať roku 2008-2010 byla modernizov�na.

3.3 Použit� měř�c� metody

V měř�c�ch m�stech se použila podle ČSN EN 13509 (elektroda Cu/CuSO4). Č�seln� hodnoty 

sledovan�ch veličin byly zaznamen�ny z�znamn�ky KORODAT. Zaznamenan� hodnoty pak byly 

zpracov�ny a vyhodnoceny pomoc� programů syst�mu KORODAT.

Korozn� měřen� (resp. vyhodnocen� nebo v�počet) byla provedena podle:

 ČSN 03 8363         Z�sady měřen� při protikorozn� ochraně kovov�ch zař�zen� uložen�ch 

v zemi. Měřen� zd�nliv�ho měrn�ho odporu půdy Wennerovou metodou. 

 ČSN 03 8365 Z�sady měřen� při protikorozn� ochraně kovov�ch zař�zen� uložen�ch 

v zemi. Stanoven� př�tomnosti bludn�ch proudů v zemi. 

 ČSN EN 13 509     Měř�c� postupy v katodick� ochraně
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 ČSN 03 8375         Ochrana kovov�ch potrub� uložen�ch v půdě nebo ve vodě proti korozi

3.4 Použit� měřic� př�stroje

Měřic� př�stroje použit� při měřen� byly ověřeny (kalibrov�ny) podle Metrologick�ho ř�du 

SŽDC.

 Z�znamn�k KORODAT-5, v. č. 2, kalibračn� protokol HK-08/-0396

 Z�znamn�k KORODAT-5, v. č. 3, kalibračn� protokol HK-08-0397

 Z�znamn�k KORODAT-5, v. č. 4, kalibračn� protokol HK-08-0398

 Z�znamn�k KORODAT-5, v. č. 21, kalibračn� protokol HK-08-0399

 Z�znamn�k KORODAT- 5, v. č. 22, kalibračn� protokol HK-08-0400

 Z�znamn�k KORODAT-5, v. č. 23, kalibračn� protokol HK-08-0404

 Z�znamn�k KORODAT-5, v. č. 25, kalibračn� protokol HK-08-0390

 Z�znamn�k KORODAT- 5, v. č. 26, kalibračn� protokol HK-08-0389

 PU 193 - Měřič zemn�ch odporů, v.č. 180622054, kalibračn� protokol HK-08-0383

 APPA 109 N - Digit�ln� multimetr – v. č. 63601070, kalibračn� protokol HK-08-0388

 APPA 109 N - Digit�ln� multimetr – v. č. 63601071, kalibračn� protokol HK-08-0386

 Teplotn� čidlo (Metex) – 316.12-430828

3.5 Podm�nky při měřen�

teplota vzduchu: 5 až 10�C

počas�: oblačno

půdn� podm�nky: vlhk� půda
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3.6 Seznam měř�c�ch bodů 

Tab. 4. Seznam měř�c�ch bodů, použit�ch př�strojů a proveden�ch měřen�

označen� použit� měřic� př�stroje dle čl. 3.4 proveden� měřen�

MB 1 PU 193 - Měřič zemn�ch odporů
KORODAT -5, v. č. 21,23

zd�nliv� měrn� odpor půdy

proudov� pole

MB 2 PU 193 - Měřič zemn�ch odporů
KORODAT -5, v. č. 2,3

zd�nliv� měrn� odpor půdy

proudov� pole

MB 3 PU 193 - Měřič zemn�ch odporů
KORODAT -5, v. č. 25,26

zd�nliv� měrn� odpor půdy

proudov� pole

MB4 PU 193 - Měřič zemn�ch odporů
KORODAT -5, v. č. 22,4

zd�nliv� měrn� odpor půdy

proudov� pole

MB5 KORODAT -5, v. č. 25 potenci�l

MB6 KORODAT -5, v. č. 26 potenci�l

3.7 Proveden� měřen� a naměřen� hodnoty

3.7.1 Měřen� zd�nliv�ho měrn�ho odporu půdy

Toto měřen� je potřebn� pro v�počet hustoty bludn�ch proudů v půdě, v ciz�m proudov�m poli a 

k určen� agresivity půdn�ho prostřed�. Měřen� byla provedena dle ČSN 03 8363 Wennerovou 

metodou s použit�m čtyř elektrod zabodnut�ch do země v jedn� př�mce. Měřen� byla prov�děna 

s měřic�m př�strojem PU 193, vzd�lenost elektrod od sebe byla 1,6m.

Měřen� bylo provedeno na čtyřech měř�c�ch bodech: MB1, MB2, MB3, MB4, viz. př�loha č. 1. 

Naměřen� hodnoty zd�nliv�ho měrn�ho odporu půdy jsou uvedeny v tab. 5. 

Tab. 5. Zd�nliv� měrn� odpor půdy

m�sto měřen� ρ (Ω.m)
MB1 94
MB2 108
MB3 40
MB4 71
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Tab. 6. Rozdělen� měřen�ch m�st podle agresivity půdy

ρ (Ω.m) Agresivita půdy M�sto měřen� Stupně 
nad 100 neagresivn� MB2 I

50 až 100 m�lo agresivn� MB1,MB4 II
23 až 50 středně agresivn� MB3 III

do 23 velmi agresivn� -- IV

3.7.2 Stanoven� př�tomnosti bludn�ch proudů v zemi

Při tomto měřen� se zjišťuje směr, smysl, intenzita a proudov� hustota zemn�ho proudov�ho 

pole. Měřen� proudov�ch pol� proběhlo na čtyřech stejn�ch m�stech jako měřen� zd�nliv�ch 

měrn�ch odporů půdy, MB1,2,3,4. Každ� proudov� pole bylo měřeno dvěma registračn�mi př�stroji 

typu KORODAT, kter� byly zapojeny mezi tři referenčn� elektrody Cu/CuSo4. Vzorkovac� interval 

u registračn�ch př�strojů byl nastaven na 1s, celkov� doba měřen� byla 60 minut. Elektrody byly 

um�stěny ve dvou na sebe kolm�ch směrech ve směru S – J a Z – V, viz. př�loha č. 1. Rozteč mezi 

elektrodami byla u MB1 – 5m a u MB2,3,4 - 10m. 

Registračn� př�stroj KORODAT měř� napět� mezi referenčn�mi elektrodami Cu/CuSo4 a naměřen� 

data ukl�d� do sv� paměti. Z registračn�ho z�znamu jsem určil maxim�ln� a středn� hodnotu napět� 

v každ�m směru a smyslu. Z těchto napět� a ze vzd�lenost� elektrod se vypoč�t� intenzita 

elektrick�ho pole, a pot� hustota bludn�ch proudů v půdě, podle vztahů uveden�ch v diplomov� 

pr�ci.

V�sledn� hustota proudů v půdě, v ciz�m proudov�m poli je zařazena do př�slušn�ho stupně 

z�kladn�ch ochrann�ch opatřen� pro omezen� vlivu bludn�ch proudů a jej� hodnota je uvedena 

v tab. 7.
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Tab. 7. V�sledn� hustota proudů v půdě

m�sto měřen�
Měrn� odpor

půdy
( m )

V�sledn� hustota
proudů v půdě, 

v ciz�m 
proudov�m poli

( A . m-2 )

Agresivita
prostřed�

dle
ČSN 03 8375

Bludn� proudy
dle

ČSN 03 8365

MB1 94 1,494 x 10-5 III. zv�šen� středn�

MB2 108 0,296 x 10-5 II. středn� slab�

MB3 40 2,058 x 10-5 III. zv�šen� středn�

MB4 71 1,386 x 10-5 III. zv�šen� středn�

3.7.3 Potenci�lov� měřen�

Byla provedena na v�vodu VTL plynovodu (m�sto měřen�: MB5) a na uzemněn� PEN 

trafostanice (m�sto měřen�: MB6).   

Plynovod

Tab. 8. Potenci�lov� měřen�:naměřen� hodnoty

m�sto měřen� identifikace MB
Potenci�l

min
(V)

Potenci�l
max
(V)

Průměrn�
hodnota

potenci�lu
(V)

MB5 VTL plynovod -2,34 -1,45 -1,71

Uzemněn� PEN

Tab. 9. Potenci�lov� měřen�:naměřen� hodnoty

m�sto měřen� identifikace MB
Potenci�l

min
(V)

Potenci�l
max
(V)

Průměrn�
hodnota

potenci�lu
(V)

MB6 Uzemněn� PEN -0,58 -0,54 -0,55
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4. Hodnocen� měřen�
Měřen� �ložn� zař�zen� nebyla v době měřen� ohrožena korozn�mi vlivy stejnosměrn�ch 

bludn�ch proudů.

4.1 Stanoven� př�tomnosti bludn�ch proudů v zemi

Zhodnocen� agresivity prostřed� bylo provedeno na z�kladě velikosti zd�nliv�ho měrn�ho 

odporu půdy a hustoty proudu v půdě (krit�ria dle ČSN 038375). Na z�kladě krit�ri� byla agresivita 

prostřed� v okol� elektrizovan� tratě vyhodnocen� jako zv�šen�, kromě MB 2, kde byla zjištěna 

korozn� agresivita středn� se slabou intenzitou bludn�ch proudů v zemi.

Tab. 10. Agresivita prostřed� v z�vislosti na měrn�m odporu a hustotě proudu v půdě

Agresivita 

prostřed�

Zd�nliv� měrn� 

odpor půdy  [Ω.m]

Hustota proudu 

v půdě J [�A.m-2]

velmi n�zk� I. > 100 < 0,1

středn� II. 50 až 100 0,1 až 3,0

zv�šen� III. 23 až 50 3,0 až 100

velmi vysok� 

IV.
< 23 > 100

4.2 Potenci�lov� měřen�

4.2.1 Plynovod

Hodnoty uveden� v př�loze č. 7 ve statistick�m přehledu jsou vztaženy k ochrann�mu potenci�lu 

-0,85 V, kter�ho lze dos�hnout jen katodickou ochranou. �ložn� zař�zen� nechr�něn�, maj� běžně 

potenci�l vůči referenčn� elektrodě cca. -0,50 V. 

Sledovan� plynovod je katodicky chr�něn, vypl�v� to z toho, že 100% hodnot z celkov� doby se 

nach�z� v chr�něn� oblasti pod ochrann�m potenci�lem -0,85 V. Průměrn� hodnota potenci�lu je

-1,71 V, doch�z� tak k přichr�něn� tohoto potrub�, což je než�douc�. Do anodick� oblasti nezasahuje.
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4.2.2 Uzemněn� PEN

Hodnoty uveden� v př�loze č. 9 ve statistick�m přehledu jsou vztaženy k ochrann�mu potenci�lu 

-0,85 V, kter�ho lze dos�hnout jen katodickou ochranou. �ložn� zař�zen� nechr�něn�, maj� běžně 

potenci�l vůči referenčn� elektrodě cca -0,50 V. 

Sledovan� �ložn� zař�zen� (zemnič) nen� katodicky chr�něn, naměřen� hodnoty jsou z�pornějš� než

-0,50 V. Do anodick� oblasti nezasahuje.
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5. Z�věr
Měřen� �ložn� zař�zen� nebyla v době měřen� ohrožena korozn�mi vlivy stejnosměrn�ch 

bludn�ch proudů. V praktick� č�sti diplomov� pr�ce byl proveden z�kladn� korozn� průzkum, kter� 

obsahoval: měřen� čtyř proudov�ch pol� a dvě potenci�lov� měřen� na plynovodu a PEN 

uzemněn�m trafostanice. Sch�ma měř�c�ch bodů jsou vyznačena v př�loze č.1. Z měřen� 

proudov�ch pol� vypl�v�, že v dan� měřen� oblasti se nevyskytuj� bludn� proudy, kter� by 

nepř�znivě působily na konstrukčn� č�sti fotovoltaick� elektr�rny. V př�loze č.3,4,5,6 je zobrazeno

k jednotliv�m měř�c�m bodům statistick� vyhodnocen� a graf z měřen� hustoty proudu v půdě. D�le 

byla provedena dvě potenci�lov� měřen� na plynovodu a PEN uzemněn� u trafostanice. 

Z naměřen�ch hodnot potenci�lů u plynovodu jde vidět, že �ložn�ho zař�zen� je katodicky 

chr�něno u tohoto potrub� doch�z� k přichr�něn�, což je než�douc�. Průměrn� naměřen� hodnota 

potenci�lu u plynovodu je -1,71 V. Snaha je, aby hodnota potenci�lu u chr�něn�ho plynovodu

katodickou ochranou byla kolem hodnoty -0,85 V, je to tzv. ochrann� potenci�l. Je nutn� prov�st 

vhodn� opatřen� na usměrňovači katodick� ochrany a sn�žit hodnotu potenci�lu na optim�ln� 

hodnotu. Plynovod do anodick� oblasti nezasahuje, tud�ž nedoch�z� k elektrochemick� korozi 

vlivem bludn�ch proudů. V př�loze č.7 je statistick� vyhodnocen� z měřen� potenci�lů plynovodu a 

v př�loze č.8 je graf z měřen� potenci�lů.

Z naměřen�ch hodnot potenci�lů u PEN uzemněn� jde vidět, že �ložn� zař�zen�, zemnič nen� 

katodicky chr�něn. Průměrn� hodnota potenci�lu u zemniče je -0,55 V. �ložn� zař�zen� nechr�něn�, 

maj� běžně potenci�l vůči referenčn� elektrodě cca. -0,50 V. Zemnič do anodick� oblasti nezasahuje, 

tud�ž nedoch�z� k elektrochemick� korozi vlivem bludn�ch proudů. V př�loze č.9 je statistick� 

vyhodnocen� z měřen� potenci�lů zemniče a v př�loze č.10 je graf z měřen� potenci�lů.
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