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WOJCIECH SOKÓLSKI

SPZP CORRPOL Gdańsk
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Ochrona katodowa zbiorników paliwowych 
w świetle aktualnych przepisów i norm

Omówiono podstawowe cechy systemów ochrony katodowej stosowane do 
podziemnych oraz podwodnych konstrukcji stalowych. Wskazano na zalety 
tej technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Podano zarys zastosowa-
nia ochrony katodowej do zbiorników podziemnych i den naziemnych zbior-
ników paliwowych. Podkreślono znaczenie ochrony katodowej zbiorników 
paliwowych dla ochrony naturalnego środowiska. Na tym tle zaprezentowa-
no niektóre przepisy oraz normy regulujące stosownie ochrony katodowej do 
stalowych konstrukcji podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbior-
ników paliwowych.
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Cathodic Protection of Fuel Tanks on the Basis of Regulations and Standards
Basic characteristics have been described of cathodic protection systems used for 

underground and underwater steel structures. Advantages have been indicated of this 
corrosion protection technology. The scope of application has been given of cathodic 
protection of underground fuel tanks. The importance has been emphasized of ca-
thodic protection of fuel tanks for protection of the natural environment. Some Polish 
regulations and standards regulating application of cathodic protection for steel un-
derground structures have been presented, with special emphasis on fuel tanks.
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1. Wprowadzenie

Ze zdziwieniem oglądaliśmy w TV spusto-
szenie ekologiczne, jakie pozostawiły po sobie 
jednostki radzieckie opuszczające bazy pali-
wowe – przekorodowane rurociągi, cieknące 
zbiorniki, ziemia przesiąknięta paliwami, oko-
liczna ludność wydobywająca olej napędowy 
ze studni. Ten propagandowy obrazek zaćmił 
fakt, że w Polsce tego rodzaju baz wojsko-
wych i cywilnych jest dużo więcej, a wszyst-
kie one budowane były w oparciu o taką samą 
technologię. Dodajmy do tego jeszcze kilka 
tysięcy stacji paliwowych, by zrozumieć wiel-
kość problemu – pod ziemią istnieją tysiące 
zbiorników na paliwa płynne poza kontrolą 
ich oddziaływania na środowisko. A chodzi tu 
o stalowe dna olbrzymich naziemnych zbior-
ników magazynowych z osią pionową oraz 
krocie małych podziemnych zbiorników z osią 
poziomą. Pamiętać należy, że jeden litr węglo-
wodorów powoduje, że niezdatnych do użycia 
staje się milion litrów wody pitnej. Pozostało 
mieć nadzieję, że kultura techniczna eksploa-
tacji tych obiektów nadrobi niedoróbki z prze-
szłości. A jak ten problem wygląda dzisiaj?

Zbiorniki podziemne, podobnie jak i ruro-
ciągi, posiadające stalową ściankę odgradza-
jącą substancje niebezpieczne od środowiska 
naturalnego zabezpiecza się przed korozją na 

całym świecie poprzez zastosowanie ochrony 
katodowej współpracującej z odpowiednio 
dobraną ochronną powłoką izolującą. W Pol-
sce, pierwsze zastosowania tej technologii do 
ochrony katodowej zbiorników paliwowych 
zostały wdrożone przez Politechnikę Gdańską 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
dla zastosowań wojskowych. To już wtedy 
o podstawach tej techniki nauczano studentów 
[1]. Obecnie zakres zastosowań ochrony kato-
dowej uzależniony jest od przepisów wynika-
jących z Prawa budowlanego oraz dobrej woli 
projektantów, natomiast wzorem merytorycz-
nym jest norma europejska [2].

2. Korozja stalowych zbiorników w ziemi, 
miejsca uszkodzeń 

Dlaczego zbiorniki przeciekają? Odpo-
wiedź jest w zasadzie prosta – z powodu 
korozji stalowych ścianek zbiorników i ruro-
ciągów. Dodać koniecznie należy, że korozji 
stali od strony ziemi, ponieważ w większości 
przypadków procesy korozyjne w środowisku 
paliw (węglowodorów) nie zachodzą w ogóle, 
albo z ograniczoną szybkością. Korozja sta-
lowych ścianek wybija się na pierwsze miej-
sce realnych przyczyn zanieczyszczeń wód 
podskórnych. Oczywiście jest to przyczyna 
naturalna i moment jej wystąpienia uzależ-

niony jest wyłącznie od lokalnej agresywno-
ści środowiska oraz zastosowanych środków 
ochrony przeciwkorozyjnej. W powszechnej 
opinii, jej nieuchronność jest zupełnie oczy-
wista – to problem jedynie czasu. Szybkość 
korozji stali w ziemi szacuje się na 0,1 do 0,2 
mm/rok w najbardziej łagodnych warunkach 
oraz wielokrotnie więcej w przypadku szkod-
liwych oddziaływań zewnętrznych w postaci 
prądów błądzących czy mikroorganizmów 
wspomagających proces korozji. Zatem pod-
sumowując – przyczyną zagrożenia naturalne-
go środowiska jest głównie korozja stalowych 
ścianek oddzielających od niego węglowodo-
ry, zaś skutkiem – wyciek paliwa i skażenie 
tego środowiska.

Stalowe ścianki rurociągów czy zbiorników, 
oddzielające niebezpieczne substancje od ota-
czającego środowiska, nie kontaktują się bez-
pośrednio z ziemią, tj. gruntem zawierającym 
wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne. 
Oddzielone są zazwyczaj odpowiednio dobra-
ną ochronną powłoką izolacyjną – adekwatną 
do stosowania pod ziemią, a więc odpowied-
nio grubą, przyczepną do podłoża stalowego, 
nieprzewodzącą prąd elektryczny i szczelną 
(tabl. 1). Niestety utrzymanie tych cech w cza-
sie eksploatacji nie jest proste, w szczególności 
trudne jest uzyskanie wymaganej szczelności 
powłoki, która ulega mechanicznym uszko-
dzeniom we wszystkich fazach budowy, a na-
stępnie eksploatacji w ziemi takiego obiektu. 
Można z góry przyjąć, że uzyskanie w warun-
kach technicznych trwale szczelnych powłok 
pod ziemią nie jest w praktyce technicznej 
możliwe. Procesy korozyjne mogą zachodzić 
jedynie na powierzchni metalu, a więc tylko 
w miejscach defektów powłoki ochronnej. To 
z tego powodu uszkodzenia korozyjne w ziemi 
mają zazwyczaj charakter lokalny i objawiają 
się w postaci głębokich wżerów. Zjawisko to 
jest szczególnie przyspieszane przez czyn-
niki zewnętrzne (np. makroogniwa korozyj-
ne, prądy błądzące), ponieważ skupia się na 
niewielkiej powierzchni metalu, podczas gdy 
pozostała powierzchnia jest chroniona za po-
mocą powłoki ochronnej. To właśnie w tych 
niewielkich miejscach dochodzi do perforacji 
ścianki, to tędy może wyciec paliwo do śro-
dowiska.

3. Ochrona katodowa podziemnych 
zbiorników stalowych

Razem z powłoką izolacyjną ochrona kato-
dowa tworzy układ przeciwdziałający korozji 
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ze 100% skutecznością. To ze względu na te 
niezaprzeczalne zalety ochrona katodowa 
powszechnie wykorzystywana jest do zabez-
pieczenia przeciwkorozyjnego podziemnych 
oraz podwodnych rurociągów i zbiorników 
stalowych na całym świecie.

Dla zbiorników nowych ochrona katodo-
wa realizowana jest za pomocą anod galwa-
nicznych, najczęściej magnezowych, które 
umieszcza się w ziemi łącznie z obiektem, 
podczas jego budowy (rys. 1). Normy wyma-
gają, by działająca skutecznie ochrona katodo-
wa ograniczała szybkość korozji stali do war-
tości mniejszych od 0,01 mm/rok. Nakłady na 
ochronę katodową zbiorników na nowej stacji 
paliwowej nie przekraczają 1–3% kosztów 
całej stacji. Koszt ten jest relatywnie większy 
przy budowie systemów ochrony katodowej 
starych, eksploatowanych od lat zbiorników 
podziemnych, ponieważ w takich przypadkach 

konieczne jest zazwyczaj stosowanie rozwią-
zań z zewnętrznym źródłem prądu – układów 
bardziej skomplikowanych i wyposażonych 
w droższe podzespoły. Każdorazowo prace 
przy projektowaniu i wykonawstwie syste-
mów ochrony katodowej powinny być reali-
zowane przez personel posiadający kwalifi ka-
cje określone w europejskiej normie [3]. 

4. Wymagania wynikające z aktualnych 
przepisów

Pierwsze wymagania w sprawie ogranicze-
nia zagrożenia środowiska naturalnego przez 
występujące wycieki paliwa ze zbiorników 
podziemnych zawarte były w akcie wyko-
nawczym Prawa budowlanego – w rozporzą-
dzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
30 sierpnia 1996 w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy 
i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosięż-
ne do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 
r. nr 122, poz. 576), z późniejszymi zmiana-
mi (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1067; Dz. U. 
z 2003 r. Nr 1, poz. 8; Dz. U. z 2005 r. nr 243, 
poz. 2063), a także w rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiadać 
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materia-
łów ciekłych zapalnych. (Dz. U. Nr 113, poz. 
1211). Polskie przepisy nie regulują w sposób 
jednoznaczny sposobu ochrony przed korozją 
zbiorników i rurociągów kontaktujących się 
z elektrolitycznym środowiskiem ziemi, a w 
szczególności nie przywołują ochrony katodo-
wej jako jedynej metody gwarantującej sku-
teczność zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 
stalowej ścianki zbiorników czy rurociągów. 
Na kwestię tę zwracało uwagę kilkakrotnie 
środowiska naukowo-techniczne zajmujące 
się tą problematyką. Tymczasem przepisy 
skupiają się na różnych technikach monitoro-
wania wycieków paliwa oraz na eliminowaniu 
ich rozprzestrzeniania się. Obecnie przepisy te 
są nowelizowane i po raz kolejny przesuwany 
jest termin dopasowania istniejących zbiorni-
ków do wymagań ww. rozporządzeń. 

Największą popularnością cieszy się stoso-
wanie zbiorników z podwójną ścianką, w któ-
rych monitoruje się szczelność przestrzeni 
międzyściennej. Ale i tu sprawa korozji jest 
jasna – jedyne miejsca newralgiczne to miej-
sca defektów w zewnętrznej powłoce ochron-
nej zbiornika, to tylko tu może nastąpić perfo-
racja stalowej ścianki zbiornika (rys. 2). A stać 
to się może niespodziewanie szybko, bo ścian-
ka ta jest wyjątkowo cienka (np. o grubości 
3 mm – patrz tabl. 2). A jeśli tak, to alarmowy 
sygnał systemu monitorowania przecieków 
zbiornika dwupłaszczowego triumfalnie ogło-
si nieszczelność zewnętrznej powłoki zbiorni-
ka wskutek korozji w kontakcie z ziemią. Ko-
rozji zewnętrznej ścianki – a nie przecieku pa-
liwa! Zgodnie z przepisami zbiornik po takim 
uszkodzeniu powinien być wyłączony z pracy. 

I w tym więc przypadku także jedynym ratun-
kiem jest ochrona katodowa.

5. Podsumowanie

Istniejące przepisy koncentrują się głównie 
na usuwaniu skutków korozji (przecieków) 
a nie likwidacji ich przyczyn. Środki te, ogra-
niczające możliwość wycieków i ich rozle-
wów, są oczywiście potrzebne ze względów 
bezpieczeństwa, ale w pierwszej kolejności 
konieczne jest niedopuszczenie do powstania 
nieszczelności, czyli korozji stalowych ścia-
nek zbiorników i rurociągów. Tu muszą być 
zastosowane wszystkie znane w technice środ-
ki. A jedynym skutecznym sposobem wyeli-
minowania korozji stali w ziemi jest ochrona 
katodowa. To dlatego środowisko naukowo-
techniczne związane z tą dziedziną ochrony 
przeciwkorozyjnej tak usilnie od lat zabiega 
o nadanie tej metodzie (na wzór amerykański) 
odpowiednio wysokiej rangi w przepisach do-
tyczących ochrony środowiska przed przecie-
kami ze zbiorników i rurociągów paliwowych 
[4]. To jedyny sposób oddalenia na zawsze 
widma cieknących zbiorników.
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Rys. 1. Ochrona katodowa podziemnego zbiornika 
stalowego: 1 – zbiornik, 2 – uziemienie otokowe, 
3 – pompa, 4 – przewody paliwowe, 5 – poziomo-
wskaz, 6 – czujnik, 7 – skrzynka nazbiornikowa, 
8 – stacja ochrona katodowej, 9 – uziemienie, 10 – 
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Fig.1. Cathodic protection of underground steel tank: 
1 – tank, 2 – earthing system, 3 – pump, 4 – fuel pi-
pes, 5 – level indicator, 6 – sensor, 7 – on-tank box, 
8 – station of cathodic protection, 9 – earthing of 
cistern, 10 – galvanic anodes, 11 – earth conductor,  
12 – spark gap, 13 – insulating joints (monoblocks), 
14 – place of monolithic DC decoupling device con-
nection, 15 – main connection of the circuit and the 
place of cathodic protection current measurement

Rys. 2. Korozja zewnętrznej ścianki zbiornika dwu-
płaszczowego oddzielającego paliwo (1) i środowi-
sko naturalne – ziemię (2)

Fig. 2. Corrosion of the outer wall of double-wall 
tank separating the fuel (1) and natural environment 
– earth (2)

Tablica. 1. Zewnętrzna powłoka na zbiorni-
kach wg PN-EN 12285-1
Table 1. External coating on tanks accor-
ding to PN-EN 12285-1

Rodzaj powłoki Minimalna grubość, 
mm

bitumiczna zbrojona 3
bitumiczna lita 5
epoksydowa 0,7
laminat szklany 2
poliuretanowa 0,8
PCW 1,25

Tablica  2. Typowe grubości ścianek zbiornika 
dwupłaszczowego wg PN-EN 12285-1
Table 2. Typical thickness of double-wall 
tank walls according to PN-EN 12285-1

Średnica 
zbiornika, mm

Grubość ścianki, mm
wewnętrznej zewnętrznej

800–1600 5 3
1602–2000 6 3
2001–2500 6 4
2501–3000 7 4
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