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Národní předmluva
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EN 50122-2:1998 zavedena v ČSN EN 50122-2:2001 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část



2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami
(idt EN 50122-2:1998)

EN 12954:2001 zavedena v ČSN EN 12954:2001 (03 8355 ) Katodická ochrana kovových zařízení uložených
v půdě nebo ve vodě - Všeobecné zásady a aplikace na potrubí (idt EN 12954:2001)

EN 13509:2003 zavedena v ČSN EN 13509:2004 (03 8360) Měřicí postupy v katodické ochraně (idt EN
13509:2003)
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ČSN 03 8363:1979 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření
zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

ČSN 03 8365:1988 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení
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ČSN 03 8372:1977 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

ČSN 03 8373:1976 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s
kovovým pláštěm uložených v zemi

ČSN 03 8374:1975 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém
jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje
Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, ©panělska,
©védska, ©výcarska a Spojeného království,.
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© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN
50162:2004 E
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována v technické komisi CENELEC BTTF 114-1 Ochrana před korozí
bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu procesu a byl schválen CENELEC jako EN 50162
dne 2004-05-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-05-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-05-01
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Úvod
Bludné proudy, pocházející ze stejnosměrných proudových soustav, mohou na kovových konstrukcích
uložených v půdě nebo ve vodě, způsobit vážné poškození materiálu korozí, korozí bludným proudem
(viz příloha A). Touto korozí mohou být ohroženy zejména liniové konstrukce dlouhodobě uložené v
zemi, například potrubí a kabely s kovovým pláštěm. Jelikož se poškození korozí může projevit již po
krátké době působení bludného proudu, je důležité přijmout opatření k ochraně v ranném stadiu a
také účinek těchto opatření pravidelně kontrolovat.

Tato norma popisuje vhodná opatření, která mohou být podle potřeby použita na odstranění vlivu
interference DC soustav, na konstrukce, které jsou nebo mohou být ohroženy korozí bludným
proudem. Tato norma udává kritéria měření pro stanovení, kdy tato opatření musejí být použita. Metody
měření, používané na konstrukcích ohrožených DC interferencí, jsou popsány v EN 13509.

Opatření popsaná v této normě jsou zaměřena na ochranu před korozí bludnými proudy. K účinné
ochraně před jinými druhy koroze musejí být použita jiná vhodná opatření.
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1 Rozsah platnosti
Tato norma stanovuje obecné zásady, které mají být přijaty k minimalizaci účinků koroze bludnými
proudy, způsobené stejnosměrným proudem (DC), na kovových konstrukcích uložených v půdě nebo
ve vodě.

Cílem této normy je poskytnout návod pro:

–      projekty stejnosměrných proudových soustav, které mohou produkovat bludné proudy;

–      projekty kovových konstrukcí, které mají být uloženy v půdě nebo ve vodě a

–      takové předměty, které mohou podléhat korozi bludnými proudy;

–      volbu příslušných ochranných opatření.

Tato norma se zabývá především vnější korozí bludnými proudy v konstrukcích uložených v půdě
nebo ve vodě.

Koroze bludnými proudy se však může objevit uvnitř řadů, obsahujících elektrolyt, například v blízkosti



izolačních spojů trub nebo spojů s vysokým odporem ve vodovodním potrubí.

Takovými situacemi se tato norma podrobně nezabývá, ale popsané zásady a opatření jsou pro
minimalizaci účinků interference obecně použitelné.

Bludné proudy mohou také vyvolat vedlejší účinky, například přehřívání. Těmi se tato norma
nezabývá.

DC soustavy, které mohou způsobit, aby proudy tekly, a» již záměrně či ne, zemí nebo v jakémkoliv
jiném elektrolytu, zahrnují:

–      DC trakční soustavy;

–      trolejbusové soustavy;

–      DC silnoproudé rozvodné soustavy;

–      DC zařízení v průmyslových prostorech;

–      DC komunikační soustavy;

–      systémy katodické ochrany;

–      DC vysokonapě»ové (HVDC) přenosové soustavy;

–      DC tra»ové zabezpečovací systémy. Požadavky na minimalizaci vzniku bludných proudů a jejich
účinků na železnici stanovuje EN 50122-2.

Systémy kovových konstrukcí, uložené v půdě nebo ve vodě, které mohou být ohroženy bludnými
proudy, jsou například:

a)  potrubí;

b)  kabely s kovovými plášti;

c)  nádrže a lodě;

d)  uzemňovací soustavy;

e)  ocelové výztuže v betonu;

f)   ocelové pilíře.

Napadené konstrukce jimiž prochází bludné proudy, například potrubí nebo kabely, mohou samy
ovlivnit jiné blízké konstrukce (viz kapitola 8).

Tato norma se nezabývá účinky AC bludných proudů. Pokud vznikne podezření na AC bludný proud,
měl by být při měření na kterékoliv části zařízení brán zřetel na možnost rizika vzniku velkých
indukovaných napětí. Při existenci interference AC bludnými proudy, neplatí požadavky popsané v
této normě.
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2 Normativní odkazy
Při používání tohoto dokumentu jsou nezbytné níže uvedené referenční dokumenty. U datovaných
odkazů, platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního
dokumentu (včetně změn).

EN 50122-2:1998 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům
bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami        
(Railway applications - Fixed installations - Part 2: Protective provisions against the effects of stray
currents caused by d.c. traction systems)

EN 12954:2001 Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě - Všeobecné
zásady a aplikace na potrubí           
(Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for
pipelines)

EN 13509:2003 Měřicí postupy v katodické ochraně       
(Cathodic protection measurement techniques)

-- Vynechaný text --


