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Ochrona przed korozją w praktyce

WOJCIECH SOKÓLSKI

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych 
– stan techniki, normy i przepisy

ochrona przed korozja 8/2011

Potrzeba stosowania skutecznej ochrony 
przed korozją eksploatowanych w ziemi sta-
lowych rurociągów i zbiorników służących 
do magazynowania i transportu substancji 
niebezpiecz nych (znajdujących się pod wy-
sokim ciśnieniem, zagrażających życiu lub 
zdrowiu ludzi oraz naturalnemu środowisku) 
nie podlega żadnej dyskusji. Cienka ścianka 
wykonana ze stali musi przez wiele lat eks-
ploatacji wytrzymać obciążenia mechaniczne 
oraz zagrożenia wynikające z agresywności 
korozyjnej ziemi i innych czynników destruk-
cyjnych obecnych w tym środowisku (mi-
kroorganizmów, prądów błądzących stałych 
i przemiennych). Doświadczenia ostatnich 
stu lat niezbicie wykazały, że uzyskanie sku-
tecznego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 
stalowych konstrukcji podziemnych możliwe 
jest jedynie przez jednoczesne zastosowanie 
odpowiednio dobranych powłok izolacyjnych 
oraz ochrony kato dowej, zewnętrznej ingeren-
cji w procesy korozyjne za pomocą stałego 
prądu elektrycznego. 

Znamienne jest to, że efekt całkowitego 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego można 
uzyskać wyłącznie za pomocą ochrony kato-
dowej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w przepisach amerykańskich, z których wy-
nika, że stalowe konstrukcje metalowe zabez-
piecza się przed korozją za pomocą ochrony 
katodowej i odpowiednio dobranych powłok 
izolacyjnych, których zadaniem jest jedynie 
zmniejszenie natężenia prądu ochronnego. 
Im lepsza powłoka izolacyjna, tym mniejsze 
zapotrzebowanie na prąd ochrony katodowej 
– i odwrotnie.

Przypomnienie tych zasad wydaje się ko-
nieczne, ponieważ pomimo upływu lat oraz 
licznych w tej sprawie w tym czasie wystą-
pień środowisk zajmujących się profesjonal-
nie zagadnieniami ochrony przeciwkorozyjnej 
konstrukcji stalowych, technologia ochrony 
katodowej zbiorników podziemnych w Polsce 
nadal traktowana jest w wielu przypadkach 
marginalnie, i to zarówno przez projektantów, 
jak i dozór budowlany oraz techniczny. Chaos 
w tym zakresie wprowadzają niejednoznaczne 
przepisy i instrukcje dotyczące zakresu zasto-
sowania ochrony katodowej w odniesieniu do 
zbiorników i towarzyszących im rurocią gów 
podziem nych, a także niekompetentni wyko-
nawcy instalacji ochrony katodowej.
Źle funkcjonująca ochrona katodowa może 

być spowodowana błędami w projekcie (jeśli 
był wykonywany), niefachowym wykonaw-
stwem elementów ochrony katodowej (np. 
brakiem nadzoru specjalistycznego, zanie-

chaniem wykonania odpowiednich pomiarów 
kontrolnych podczas wykonawstwa instala-
cji), a także działaniem innych ekip wyko-
nawczych po zainstalowaniu systemu ochrony 
katodowej (zwykle elektrycznych). System 
ochrony kato dowej, jeśli nie jest odpowiednio 
przewidziany w projekcie technologicznym 
i elektrycznym obsługi zbiornika, może być 
w sprzeczności z jego zabezpieczeniami elek-
trycznymi (odgromowym, przeciwporażenio-
wym, przed elektrycznością elektrostatyczną 
itp.), które z racji bezpieczeństwa powinny 
mieć pierwszeństwo przed wymaganiami 
ochrony katodowej. Sytuacja ta, wobec bra-
ku zaakceptowanych odpowiednich instruk-
cji i jednoznacznych wymagań, zmusza do 
ścisłej współpracy projektanta i wykonawcy 
– zarówno zbiornika jak i systemu ochrony 
katodowej. Istnieje obecnie cały arsenał środ-
ków, które umożliwiają realizację skutecznej 
ochrony katodowej płaszcza zbiornika przy 
zachowaniu wymagań wszystkich zabezpie-
czeń elektrycz nych. 

Ochrona katodowa zbiorników 
podziemnych w świetle przepisów

Począwszy od pierwszego rozporządzenia 
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje pa-
liw płynnych, rurociągi dalekosiężne do trans-
portu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie – a następnie we wszystkich 
kolejnych jego modyfi kacjach – właścicielom 
zbiorników podziemnych na stacjach paliwo-
wych narzucono dostosowanie ich do wyma-
gań ochrony środowiska (obecnie do końca 
2012 roku). Początkowy termin (ośmioletni) 
przedłużono o następne osiem lat. Jednak i to 
jeszcze, jak się okazuje, za krótki czas, sko-
ro w Sejmie w czerwcu 2010 r. pojawiła się 
interpelacja poselska z propozycją kolejnego 
przedłu że nia tego okresu, a także umożliwie-
nia dalszej eksploatacji zbiorników jedno-
płasz czowych. Interpelacja została odrzucona 
przez resort Ministerstwa Gospodarki.

Na dzień 21 czerwca 2010 r. odsetek zbior-
ników spełniających wymagania ww. przepi-
sów wynosił: dla stacji paliw – 49% i dla baz 
paliw – 39%. Według szacunków w Polsce 
czyn nych jest ponad 6700 stacji paliw oraz 
ok. 56 baz paliw płynnych. W sumie na tere-
nie Polski istnieje ok. 27 tys. zbiorników na 
paliwa płynne. 

Powszechnie uważa się, że istotą moderni-
zacji wymaganej w przepisach jest przymus 

wymiany zbiorników jednopłaszczowych na 
dwupłaszczowe. Chodzi tu o fabrycznie nowe 
zbiorniki dwupłaszczowe lub o zbiorniki wy-
tworzone wewnątrz zbiorników jedno płasz-
czowych za pomocą odpowiedniej wykładzi-
ny umożliwiającej monitorowanie przestrzeni 
międzyściennej. We wspomnianej interpelacji 
poselskiej czytamy, że: „(…) w bogatszych od 
Polski krajach Unii Europejskiej, np. w Niem-
czech, zbiorniki jednopłaszczowe wymienia 
się na dwupłaszczowe tylko w sytuacjach, gdy 
jednopłaszczowe nie dają już gwarancji bez-
pieczeństwa”.

Modernizacja zbiorników w Stanach Zjed-
noczonych zakładała zastosowanie na pierw-
szym miejscu zabezpieczenia przeciwkorozyj-
nego ścianek zbiorników za pomocą ochrony 
katodowej. Takiego podejścia nie prezentowa-
ło ani Ministerstwo Gospodarki, ani Minister-
stwo Ochrony Środowiska, ani Urząd Dozoru 
Technicznego. Brak bezwarunkowego wyma-
gana stosowania ochrony katodowej w pol-
skich przepisach traktowany jest jako poważ-
ny błąd merytoryczny, powielany od czasu 
modyfi kacji prawa budowlanego w roku 1994.  
Powoduje on także to, że jest ona w prakty-
ce traktowana wg zasad, które obecnie nie są 
w technice akceptowane.  

Korozja zbiorników dwupłaszczowych

Z nieznanych przyczyn, w odróżnieniu od 
poglądów powszechnych w krajach uprzemy-
słowionych, ochrona przed korozją w polskich 
przepisach nie została zakwalifi kowana na rów-
ni z innymi czynnikami mającymi podstawo-
wy wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania 
zbiorników podziemnych. A przecież zasadni-
czym czynnikiem, który wywołuje perforację 
ścianki zbiornika podziemnego i w konse-
kwencji wyciek paliwa do ziemi, jest proces 
korozji stali przebiegający w defektach po-
włoki izolacyjnej na zewnętrznej powierzchni 
zbiornika, tj. w bezpośrednim kontakcie metalu 
z otaczającą go ziemią (elektrolitem). Zatem 
czynnik szkodliwy, prowadzący do skaże nia 
środowiska, nie działa od wewnątrz zbiorni-
ka, a odwrotnie – z zewnątrz. W zależności 
od różnorodnych czynników proces korozji 
przebiega z różną szybkością, ale zawsze nie-
uchronnie prowadzi do tego samego – perfo-
racji stalowej ścianki. Wiadomo przecież, że 
nie istnieją powłoki idealnie szczelne, bez 
żadnych defektów, a o tym, że każde takie 
miejsce w kontakcie z ziemią to potencjal-
ne uszkodzenie korozyjne przeczytać można 
w każdym podręczniku o korozji. 
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To zapewne skojarzenie z kuchnią zrodziło 
pomysł ochrony przed wyciekiem ze zbiorni-
ka do środowiska niebezpiecznych substancji 
za pomocą dodatkowej ścianki odgradzają-
cej ów zbiornik od otoczenia. Łatwo sobie 
wyobrazić reakcję kucharki, która widząc 
przepalone dno garnka i wyciekającą z niego 
zawartość natychmiast podstawia pod garnek 
drugie naczynie, ratując jednocześnie i sma-
kowitą strawę, i kuchnię, którą trzeba by było 
porządnie posprzątać, gdyby wszystko wyla-
ło się z garnka na podłogę. To właśnie sko-
jarzenie (naczynie w naczyniu – rys. 1) jakże 
sugestywnie oddaje ideę ochrony środowiska 
przed skażeniem – poprzez uniemożliwienie 
wydostawania się szkodliwych substancji na 
zewnątrz pojemników oraz uchronienie przed 
zanieczyszczeniem otoczenia. Jest ona zbieżna 
z praktyką stosowania różnego rodzaju szczel-
nych osłon, np. całych reaktorów jądrowych. 
Nic więc dziwnego, że koncepcja ta znalazła 
na całym świecie swoich zwolenników. 

zbiornika, ani też na zewnętrzną powierzchnię 
zbiornika wewnętrznego. Zatem w tym miej-
scu nie zostanie zainicjowana korozja której-
kolwiek ze ścianek zbiornika. Również paliwa 
(węglowodory) nie są czynnikiem korozyj-
nym dla stali. Tak więc rzeczywista sytuacja 
wygląda jak na rys. 2. 

ochrony katodowej prądu ochronnego o na-
tężeniu zaledwie kilku do kilkunastu mili-
amperów. Prądy o natężeniu kilkudziesięciu 
i więcej miliamperów zazwyczaj wskazują 
na niewłaściwie pracującą instalację ochrony 
katodowej (przepływ prądu ochronnego do 
innych podziemnych metalowych obiektów 
podziemnych, np. uziemień). Nie zdarzyło się 
jednak tak, by prąd ochrony katodowej w ogó-
le nie popłynął po zamknięciu obwodu elek-
trycznego pomiędzy zbiornikiem z zespołem 
anod galwanicznych (po zasypaniu zbiornika 
i uruchomieniu ochrony katodowej). Stanowi 
to niezbity dowód na to, że powłoki na zbior-
nikach nie są idealnie szczelne i  elektrolit ze 
środowiska gleby penetruje przez powłokę 
do powierzchni metalu. Proces ten nasila się 
w miarę nasiąkania powłoki wodą i podnosze-
nia się poziomu wód gruntowych po zasypa-
niu zbiornika. Jest to także zasadniczy argu-
ment potwierdzający konieczność stosowania 
ochrony katodowej zbiorników podziemnych. 
Jeśli przyjąć, że do ochrony katodowej gołej 
stali wystarczy gęstość prądu od 20 do 100 
mA/m2, to przy sprawnej i idealnie pracującej 
ochronie katodowej typowego zbiornika na 
stacji paliwowej prądem około 1 mA należy 
oczekiwać sumarycznej gołej powierzchni 
stali wielkości około 100 do 500 cm2. Gdyby 
więc nie działała ochrona katodowa, to wła-
śnie na takiej powierzchni stali zachodziłyby 
procesy korozyjne. A przecież do wyelimino-
wania z eksploatacji zbiornika wystarczy już 
pierwsza perforacja o znacznie mniejszej po-
wierzchni, np. 1 mm2!

Kiedy na życzenie jednego z koncernów 
paliwowych dokonano oceny funkcjonowania 
systemów ochrony katodowej zbiorników ga-
zowych LPG i zbiorników paliwowych, oka-
zało się, że na około 120 stacjach paliwowych 
posiadających systemy ochrony katodowej 
około 46% nie pracuje prawidłowo lub prak-
tycznie w ogóle nie działa. Oznacza to, że na 
tych zbiornikach nie uzyskano wymagane-
go zabezpieczenia przeciwkorozyjnego lub 
w ogóle prąd nie docierał do ścianek zbiorni-
ków. Przyczyną główną takiego stanu rzeczy 
jest brak wymaganej separacji elektrycznej 
– połączenia łap podporowych zbiorników do 
zbrojenia fundamentu, bezpośrednie zwarcie 
elektryczne zbiornika z uziemieniem otoko-
wym i z uziemieniem energetycznym i inne. 
W wielu przypadkach usunięcie tego rodzaju 
połączeń elektrycznych nie jest możliwe po 
wybudowaniu stacji paliwowej, ponieważ 
znajdują się one w ziemi w miejscach niedo-
stępnych. 

Oprócz niestarannego wykonawstwa ob-
serwuje się instalacje zbudowane niezgodnie 
z wyma ga niami norm z zakresu ochrony ka-
todowej, ale także i norm elektrycznych. Zda-
rzają się także praktyki zupełnie niezrozumia-
łe z inżynierskiego punktu widzenia.

Warto także postawić pytanie: jak to się 
dzieje, że inwestorzy poszukują sposobów, 
aby nie wydawać – w ich pojęciu zbędnie – 
pieniędzy na systemy ochrony katodowej (np. 

Rys. 1. Ilustracja koncepcji ochrony przed przecie-
kami – zewnętrzna druga ścianka
Fig. 1 Illustration of the leakage protection concept 
– the outer wall

Przestrzeń międzyścienną na zbiornikach 
uzyskuje się bardzo prosto: przez nałożenie 
na zbiornik arkuszy blachy i obspawanie jej 
wokół zbiornika. Europejska norma PN-EN 
12285-1 w wymaganiach dot. grubości ścia-
nek takich zbiorników jako zasadę uznaje 
znacząco mniejszą grubość blach ścianki ze-
wnętrznej, nawet dwa razy cieńszą niż ścianka 
wewnętrzna, co oznacza, że nie spełnia ona 
głównej roli w magazynowaniu paliwa, a je-
dynie funkcję pomocniczą, osłonową. Prze-
strzeń pomiędzy ściankami służy do monito-
rowania szczelności całego układu, a w przy-
padku wycieku paliwa ze zbiornika – jego 
zatrzymanie i niedopusz cze nie do przedosta-
nia się do ziemi. Rozszczelnienie przestrzeni 
międzyściennej lub uaktywnienie umieszczo-
nego w niej czujnika węglowodorów powin-
no oznaczać wyciek paliwa i w konsekwencji 
uruchomić sygnalizację oraz wyłączyć z eks-
ploatacji uszkodzony zbiornik. Niestety taka 
jest jedynie idea – bo przecież nigdy tak to nie 
zadziała! Korozji i perforacji ulegać będzie 
zewnętrzna ścianka zbiornika dwupłaszczo-
wego kontaktująca się z ziemią. Spełnia ona 
rolę jakby bariery ochronnej w stosunku do 
zbiornika wewnętrznego, z góry skazanej na 
powolne zniszczenie – jest ona ponadto zna-
cząco cieńsza od ścianki wewnętrznej. Prze-
strzeń pomiędzy płaszczami – w zasadzie 
szczelna i pozbawiona czynników agresyw-
nych – nie będzie korozyjnie oddziaływać ani 
na wewnętrzną ściankę zewnętrznego płaszcza 

Oznacza to, że system monitorujący prze-
cieki paliwa nigdy takiego przecieku nie wy-
kryje (bo go nie będzie), ponieważ zostanie 
zaalarmowany nieszczelnością spowodowa-
ną perforacją korozyjną zewnętrznej ścianki 
zbiornika (wewnętrzny zbiornik będzie nadal 
w stanie idealnym). Pewnie też nigdy nie za-
działają czujniki węglowodorów. Oczywiście, 
wyciek nie nastąpi, ale zgodnie z przepisami 
zbiornik powinien być wyłączony z eksploata-
cji, a system monitorowania naprawiony. Bę-
dzie to bardzo trudne zadanie, ponieważ wy-
krycie niesz czel ności – niemożliwe od strony 
wewnętrznej – będzie wymagało wykopania 
całego zbiornika. Usunięcie awarii będzie 
jednak konieczne, ponieważ przez perfora-
cje zewnętrznej ścianki zbiornika zacznie do 
przestrzeni międzyściennej dostawać się woda 
gruntowa i wtedy w obszarze tym korozja 
nie będzie mogła być skutecznie opanowana 
w żaden ze znanych obecnie sposobów. 

Jest zatem jasne, że jedynym sposobem za-
chowania funkcji zbiornika dwupłaszczowego 
jest zastosowanie ochrony katodowej jego ze-
wnętrznej powierzchni kontaktującej się z zie-
mią. Jeszcze nie tak dawno zwolennicy zbior-
ników dwupłaszczowych nie widzieli potrze-
by stosowania (w ich pojęciu „dodatkowej”) 
ochrony katodowej, ale na szczęście niektóre 
duże koncerny paliwowe mają odpowiedzialne 
podejście do eksploatacji zbiorników oraz peł-
ną świadomość zagrożenia korozyjnego ścia-
nek zbiorników dwu płasz czowych. W swoich 
programach technicznych zabudowy stacji pa-
liwowych standardowo wykorzystują tę tech-
nologię w odniesieniu do wszystkich zbiorni-
ków podziemnych.

Praktyka stosowania systemów ochrony 
katodowej zbiorników podziemnych

Typowe zbiorniki na stacjach paliw stoso-
wane do magazynowania gazu LPG czy paliw 
płynnych wymagają do uzyskania skutecznej 

Rys. 2. Praktycznie jedyne możliwe miejsca uszko-
dzeń podziemnego zbiornika dwupłaszczowego – 
proces korozyjny zewnętrznej ścianki w kontakcie 
z ziemią
Fig. 2 Only possible damage of underground dou-
ble-wall storage tanks – the corrosion of the outer 
wall in contact with the soil
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„uzyskując zaświadczenia”, że takie zabezpie-
czenie jest niepotrzebne), a jeśli w końcu się 
na to decydują, to nie potrafi ą określić swo-
ich wymagań w tym zakresie i ostatecznie 
powierzają swoje pieniądze najtańszym wy-
konawcom – z dającym się przewidzieć skut-
kiem. Zdaniem autora odpowiedź jest prosta: 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest istniejący 
bałagan w prze pisach i brak specjalistyczne-
go nadzoru – pogłębione ogólnym brakiem 
wiedzy w omawia nym zakresie wśród inwe-
storów oraz niskim poziomem technicznym 
wykonawców.

Wszystkie instalacje ochrony katodowej 
zbiorników podziemnych (całkowicie pogrą-
żonych w ziemi i okopcowanych) muszą być 
poddawane okresowej ocenie skuteczności 
działania przez uprawnione do tego osoby – 
obecnie posiadające poświadczone kompeten-
cje zgodnie z wymaganiami normy europej-
skiej PN-EN 15257 lub równorzędne. Badanie 
takie musi być przeprowadzone przy zastoso-
waniu określonej procedury pomiarowej, nie 
rzadko z zastoso waniem specjalnej aparatury 
i sprzętu. 

W stosunku do ustabilizowanych systemów 
ochrony katodowej z anodami galwanicznymi 
większość norm określa, że ocena skutecz-
ności działania powinna być wykonywana 
przynajmniej raz w roku. Jeśli nie następuje 
przebudowa lub inna ingerencja w stosunku 
do obiektów podziemnych, nie należy ocze-
kiwać zasadniczych zmian w pracy instalacji 
zabezpieczającej (postępuje jedynie naturalne 
zużywanie się materiału anod galwanicznych). 
Eksploatacja takiego systemu nie wymaga 
nadzoru ani żadnych doraźnych interwencji.

Zupełnie inaczej jest w przypadku syste-
mów z zewnętrznym źródłem prądu, ponie-
waż źródłem prądu polaryzacji katodowej 
jest zasilająca sieć energetyczna. Instalacja 
taka powinna podlegać bieżącemu dozorowi 
elektrycznemu celem zapewnienia ciągłej pra-
cy (kontrola zasilania oraz obwodu robocze-
go). Ocenę skuteczności ochrony katodowej, 
po okresie rozruchu, dokonuje się corocznie. 
Niekiedy systemy takie monitoruje się. 

Podsumowanie

Czy prowadzona w Polsce od szeregu lat 
modernizacja zbiorników podziemnych w ba-
zach i na stacjach paliw zgodnie z istniejący-
mi wymaganiami przepisów da oczekiwane 
rezultaty? Na to pytanie łatwo odpowiedzieć. 
Oczywiście da, bo z punktu widzenia ochrony 
środowiska stworzone zostały warunki do wy-
eliminowania zanieczysz czenia węglowodo-
rami ziemi i wód podskórnych. Zastosowane 
środki techniczne mają na celu przeciwdzia-
łanie powstawaniu zanieczyszczeń oraz ich 
rozprzestrzenianiu się. 

Należy zastanowić się, czy wybrana droga 
do osiągnięcia tego celu była słuszna i czy nie 
stworzyła kolejnego problemu na dużą skalę – 
utraty funkcjonalności zbiorników dwupłasz-
czowych wskutek tego samego zjawiska, któ-
re wywołało problem wycieków – tzn. korozji. 
Jednakowy los czeka wszystkie zewnętrzne 
ścianki zbiorników, które podczas budowy 
nie zostały odpowiednio zabezpie czone przed 
korozją w ziemi. „Odpowiednio”, tzn. z wy-
korzystaniem najskuteczniejszej technologii 
ochrony przeciwkorozyjnej – ochrony katodo-
wej. Zastosowane rozwiązania, których celem 
było zabezpieczenie środowiska przed prze-
ciekami „na wszelki wypadek” (powszechnie 
nazywane „dwupłaszczem”), przestaną prawi-
dłowo funkcjonować zgodnie z założoną ideą 
już po wytworzeniu się pierwszej, najmniej-
szej choćby nieszczelności w kontrolowanej 
przestrzeni – nie koniecznie związanej prze-
cież z wyciekiem paliwa. W przypadku stalo-
wych zbiorników dwupłaszczowych związane 
jest to z pojawieniem się perforacji w stosun-
kowo cienkiej zewnętrznej ściance stalowej 
zbiornika kontaktującej się bezpośred nio ze 
środowiskiem korozyjnym. Bez wyelimi no-
wania zjawiska korozji zbiornika od strony 
ziemi omawiana koncepcja trafi  w końcu na… 
śmietnik historii. Jest to wyłącznie uzależnio-
ne od czasu… bo mechanizm zjawiska i jego 
konsekwencje są powszechnie znane.

Ogólny poziom wykonawstwa systemów 
ochrony katodowej stalowych zbiorników 

podziem nych nie jest zadowalający i w wielu 
przypadkach będą one musiały być uspraw-
nione, nierzadko wyłącznie z zastosowaniem 
bardziej fi nezyjnych rozwiązań technologicz-
nych ochrony katodowej. O ile ochrona ta 
zrealizowana z wykorzystaniem anod galwa-
nicznych – źle lub nieprawid łowo wykonana 
– w zasadzie nie może przyspieszyć procesów 
korozji zbiornika, to instalacja z zewnętrznym 
źródłem prądu w takiej sytuacji może dopro-
wadzić do korozyjnego uszkodzenia stalowych 
zbiorników i innej podziemnej infrastruktury 
metalowej (rurociągów, uziemień itp.). Stąd 
też tego rodzaju systemy powinny być wy-
konywane wyłącznie przez uznane fi rmy spe-
cjalistyczne i certyfi kowany personel ochrony 
katodowej, pracujące zaś instala cje muszą 
podlegać stałemu nadzorowi i okresowej kon-
troli specja lis tycznej. Tak jest w krajach, które 
cechuje wysoka kultura techniczna. 

Mając na uwadze zbliżający się – prawnie 
ustalony – termin zakończenia modernizacji 
zbior ni ków na stacjach paliwowych (zreali-
zowany obecnie, po około piętnastu latach, 
zaledwie w ok. 50%), należy rzetelnie prze-
analizować ten problem oraz zastano wić się 
nad przyczynami takiej sytuacji zarówno od 
strony technicznej, jak i ekono micznej. Się-
gnąć trzeba do doświadczeń krajów technicz-
nie rozwiniętych, gdzie omawiane problemy 
wystąpiły w dużej skali i zostały skutecznie 
rozwiązane (prawnie, technicznie, fi nansowo 
i organiza cyjnie). Nie ulega wątpliwości, że 
sprawa potrzeby wyeliminowania problemu 
korozji zbiorników podziemnych powinna jak 
najszybciej w Polsce uzyskać właściwy sobie 
kontekst merytorycz ny (techniczny i prawny), 
adekwatny do znaczenia tego zagadnienia. 

Skrót referatu W. Sokólski: „Ochrona ka-
todowa zbiorników podziemnych – stan tech-
niki, normy i przepisy”, zaprezentowanego 
na Konferencji Naukowo-Technicznej „Pro-
blemy eksploatacyjne baz magazynowych 
produktów naftowych”, Centrum Edukacji 
„ALIAS”, Poznań, 19-20 maja 2011 r.
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