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Ob,: 9-66 

V praxi. bývá veli.e'" čosto 

situace s po~tem dlo~ných 

z.nrízení s jejích vzrijem
njm uspofádóním slQ~ité. 

Pn) ,Hožnú zrd'l;;pní jf"OU 

vymezeny zprnvjdln urči té 

kori.dory. th obr. 9-65 

je teto situace principiál
n'~' znázorněw). V místech 

prostorov?ho kfiženi (nej
vět~i prib~íženf) pok do

Ch8i{k tzv. interferenci, 

tj. k výstupu bludného 
proudu z jednoho potrubí 

a vstupu tohoto proudu do 

druhého potrubí. V těchto 

místech by docházelo ke 

koroznímu poškozeni. Proto 
v mistech Ictižení úložných 

zafizeni jsou navrženy tzv. 
propojovací objekty, které 

umožňuji vodivý přestup 

blu.dných proudů. 

Z obr. 9-66 je patr,é, 
že je důležité při měřeni 

potenci~lu potrubí - el. 

CU-CuS04 umístit nepolarizo-, 
v8telnou n'ektrodu vose 
pot.] l1j:f " \' \c,,':',1:'''' jiném 
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případě jso~ výsledky měření zatí~eny chybou, 
j1n~ ekv1potenciální čářě. 

sm&r Q 

20.;. 100m 

Obt.9-67 

nebot elektroda CU-CuS04 le~í na 

V místech, kde dosud není 
žádné dložné zařízení V zemi, 
se pouuvá k zjUtění přítom

nosti bludných proudd měření 

intenzity elektriokého pole ve 

dvou smArechna sebe kolmýoh 
(měření směrových pótenciél~), 

jek je zná~orněno ne obr. 9~67. 

Vzdálenost nepolerizovetelných 
elektrod S8 volí ne obr.9~67. 

Vzdálenost nepolarizoveteln!ch 
elektrod se volí 20 .. 100 m. 
Polaritu měřících přístroj6 

je třeba respektovat při ste
novení výsledné intenzity elek

trického pole bludn$ch prouďd 

v daném intervalu. 
Postup při vyhodnocení 

nemě~ených veličin: 

z registračního záznamu vyhod
notíme st~ední hodnotu klad~ 

ných ezáporných hodnot 1nten
zlty el. pole ve směru a 1b 

ne délku 1: (vb obr. 9-69): 

, 
Ze středních hodnot intenzity el. pole bludn!ch proudO mO!eme vypočítat proudo
vou hodnotu bludných proudd () 

QQ 

[' ; mV,.s6m; mJ 

~••• spec. po.dní odpor[J?,m) 
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Současné je v místech 
m~fení směrových po

tenciálú ti"eba změřit 

hodnotu zdánlivého 
odporu půdy ~ čtyř- . 
elektrodovou Wenerovou" 
metodou (viz obr. 

9-·68) • 

Měřením pomocí Teroso
pu neho j. p'ř'ístrojl"t 

zjistím0 hodnotu n[Stl 
Výpočtem pal~ zi s!c{,me 
speci:fický plidní odpor 

Obr: 9-69 
a vzdálenost dvou 

sousednich elek
trod [mJ 

R ••• hodnota odporu, odečtená při otáčení generátorkem přístroje Te
rosop [S2.] 

Elektrody při měření je třeba zabodnout min do hloubky 0,2 m a to v jedné 
přímce. Specifický pOdní odpor zjistime v té hloubce/jak volime rozestup dvou 
sousedních elektrod. Zpravidla a volíme dle hloubky uložení potrubí. 

PrOměrná roční hodnota zdánlivého pl~dního odporu půdy se urč í vynásobením 
koeficientem, který při sluší měsíci, ve kter6m se konalo měření. 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

k 0,8 0,8 0,9 1 1 , 1 1,3 1 ,3 
-

1 ,2 1 , 1 1 ,O 0,9 0,9 

Dle zjištění intenzity elektrického pole lze usuzovat, že v měřeném místě 

se jedná o následující velikost bludných prouM. 

1. Při intenzitě el. pole menší než 0,5 mV/m se jedná o slabé bludné proudy 
2. V rozmezí 0,5 t 5 mV/m o střední velikost bludných proudil 
3. Větší než.5 mV/m jde o místo se silnými bludnými proudy 

Dosud popsané metody se 
týkaly měření potenciálu 
potrubí - pdda nebo měřeni 

intenzity elektrického pole 
bludných proudd. Korozni 
situaci v určité oblasti 
ovlivňuje únik zpětného 

proudu z kolejiště. Na 
obr. 9-70 je uvedeno prin
cipiální schema pro měření 

úniku zpětného proudu ze 

Obr. 9-70 známé délky kolejiště dané 
body A a B. Zdrojem zpět-
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ného	 proudu je zabrzděná lokomotiva. 
Hodnota dniku = -I k	 I kA I kB 

Procentuální únik = • 100 • 100 

Únik zpětného proudu z kolejišt se pohybuje v rozmezí 5 • 40%. 

K vytvoření katodické polarizace se nejčastěji používá tzv. elektrických 
polarizovaných drenáží (EPD) e řízených případně neřízených stanic katodové 
ochrany (nSKAO, SKAO). --

Elektrické polarizované drenáže se u systému s minus pólem na kolejích 
téměř vždy uplatní v blízkosti měníren, prochází-li v blízkosti úložné zařízení. 

Při větších vzdálenostech dložného zařízení od měnírny účinnost EPD negativně 

ovlivňuje vzrůstající odpor spojovacího kabelu. Principiální schema elektrické 
polarizované drenáže jene obr. 9-71. Křemíkový ventil brání pr~chodu drenážní

ho proudu v opačném směru, které by mělo naopak ze 
následek zhoršení korozní si tuacev daném místě (zvý
raznění anodického pásma). Použití stanic katodové 
ochrany v blízkosti měníren není vhodné e nebylo by 

, - I ." "'. 

účinné. __ ,_-® Á.ok>Í<.,v, AA1Va."lt.--6 ;$//'?í"iC-<:.s 

-------~~rincipiální schema stanice katodové ochrany je 
uvedeno na obr. 9-72. Z obrázku je patrné, že SKAO ne~ 

bo nSKAO, vytváH katodickou polerizaci úložného zaříze
ní, které se v určitém místě nechá~í v anodickém pásmu. 
Neřízené SKAO se používá v místech s trvalým anodickým 
pásmem. nízená stanice katodové ochrany se naopak po-

I	 I / / 
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užívá v místech s měnící se hodnotou potenciálu potrubí - půda, tzn. dostatečné 

katodická polarizaci potrubí je ~SKAO dočasně vyřazena z provozu, což se proje
ví úsporou el. energie. Cinnost RSKAO automaticky zaji§{uje řídící obvod stani
ce, jehož snímač potenciálu reaguje na změny potenciálu chráněného potrubí - pů

da. U SKAO a nSKAO je důležitá poloha a vzdálenost anodového uzemnění vzhledem 
k chráněn~mu potrubí. Je třeba si uvědomit, že proudové pole mezi anodovým uzem
něním a chráněným potrubím může být pro dalěí úložné zařízení zdrojem silných 
"stacionárních" bludných proudů. (Bludné proudy od el. trakce jsou "nestacionár
ní", časově proměnné, neustále dochází k rozjezdu, brzdění lokomotiv, stoupání. 
na trati. apod.) 

Ulv] 

t [km]
-------t---------i-----------j-----.---

HkmJ 
,?JI/J»»;;,;,;;;,J";J)I)f>l,,jJ);;»>/ 

ocelové poftlAb" 

Obr: 9-73 

Na obr. 9-73 je graficky znázorněn dosah ~SKAO nebo SKAO. Má-li chráněné 

úložné zařízení dobrý 1~olační stav, může být dosah stanice katodové ochrany 
1 = 5 i více km. Naopak,jedná-li se o potrubí s nízkou hodnotou přechodového 

odporu, nemusí SKAO působit ani na vzdálenost 1 =0,5 km. 
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