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Ochrona katodowa – koniec widma cieknących 
zbiorników paliwowych

Z przerażeniem oglądaliśmy kilkanaście lat temu w TV spustoszenie ekologiczne jakie pozostawiły po 
sobie jednostki radzieckie opuszczające bazy paliwowe – przekorodowane rurociągi, cieknące zbior-
niki, ziemia przesiąknięta paliwami, okoliczna ludność wydobywająca olej napędowy ze studni. 

Ten propagandowy obrazek zaćmił fakt, 
że w Polsce tego rodzaju baz wojskowych 
i cywilnych jest kilkadziesiąt, a wszyst-
kie one budowane były w oparciu o ta-
ką samą technologię. Dodajmy do tego 
jeszcze kilka tysięcy stacji paliwowych, by 
zrozumieć wielkość problemu – pod zie-
mią istnieją tysiące zbiorników na paliwa 
płynne, które pozostają poza kontrolą ich 
oddziaływania na środowisko. Są to sta-
lowe dna olbrzymich naziemnych zbiorni-
ków magazynowych z osią pionową oraz 
krocie małych podziemnych zbiorników 
z osią poziomą. Pamiętać należy, że je-
den litr węglowodorów powoduje, że nie-
zdatnych do użycia staje się milion litrów 
wody pitnej. Pozostaje mieć nadzieję, że 
kultura techniczna eksploatacji tych obiek-
tów nadrobi niedociągnięcia z przeszłości. 
Niestety, w Polsce należy najpierw wydać 
nakaz wynikający z przepisu urzędowego, 
w przeciwnym razie nikt nie poświęci na 
ten cel ani złotówki. 

Dlaczego zbiorniki przeciekają? Odpo-
wiedź jest w zasadzie prosta – z powo-
du korozji stalowych ścianek zbiorników 
i rurociągów. Dodać koniecznie należy, 
że dotyczy to korozji stali od strony zie-
mi, ponieważ w większości przypadków 
procesy korozyjne w środowisku paliw 
(węglowodorów) nie zachodzą w ogó-
le albo zachodzą z ograniczoną szybko-
ścią. Znane przypadki korozji dotyczą 
paliw lub surowej ropy naftowej zawiera-
jącej wodę i agresywne korozyjnie związ-
ki siarki (dna zbiorników magazynowych). 
Inne możliwe przyczyny braku integralno-
ści zbiorników i rurociągów, np. wskutek 
oddziaływań mechanicznych, niedoróbek 
fabrycznych itp., są mało prawdopodob-
ne, szczególnie przy obecnym poziomie 
kontroli technicznej. Poza tym ujawniają 
się one w pierwszym okresie eksploata-
cji. Dochodzą jeszcze przypadki rozlewu 
paliwa podczas napełniania zbiorników 

oraz ich przelania – ale z kolei te sytuacje 
rozwiązane są w sposób technologiczny 
za pomocą odpowiednich podzespołów 
w zamkniętym obiegu paliwa. Zatem ko-
rozja stalowych ścianek zajmuje pierw-
sze miejsce realnych przyczyn zanieczysz-
czeń wód podskórnych. Oczywiście jest 
to przyczyna naturalna i moment jej wy-
stąpienia uzależniony jest wyłącznie od 
lokalnej agresywności środowiska oraz 
zastosowanych środków ochrony prze-
ciwkorozyjnej. Jest także jasne wiado-
mo, że zjawisko objawia się po stosun-
kowo długim czasie czasie, tj. kilku czy 
kilkunastu lat. W powszechnej opinii jego 
nieuchronność jest oczywista – to jedy-
nie problem czasu. Szybkość korozji stali 
w ziemi szacuje się na 0,1 do 0,2 mm/rok 
(w najbardziej łagodnych warunkach) oraz 
5 mm/rok i więcej (w przypadku szkodli-
wych oddziaływań zewnętrznych w po-
staci prądów błądzących czy mikroorga-
nizmów wspomagających proces korozji). 
Zatem podsumowując – przyczyną zagro-
żenia naturalnego środowiska jest zazwy-
czaj korozja stalowej ścianki oddzielają-
cej od niego węglowodory, skutkiem zaś 
– wyciek paliwa i skażenie tego środowi-
ska.

Stalowe ścianki rurociągów czy zbiorni-
ków, oddzielające niebezpieczne substan-
cje od otaczającego środowiska, nie kon-
taktują się bezpośrednio z ziemią, gruntem 
zawierającym wodę i rozpuszczone w niej 
sole mineralne. Oddzielone są zazwyczaj 
odpowiednio dobraną ochronną powło-
ką izolacyjną – adekwatnie do stosowania 
pod ziemią, a więc odpowiednio grubą, 
przyczepną do podłoża stalowego, nie-
przewodzącą prąd elektryczny i szczelną. 
Niestety, utrzymanie tych cech w czasie 
eksploatacji nie jest proste, w szczegól-
ności trudne jest uzyskanie wymaganej 
szczelności powłoki, która ulega mecha-
nicznym uszkodzeniom we wszystkich fa-

zach budowy, a następnie podczas eks-
ploatacji w ziemi takiego obiektu. Można 
przyjąć, że uzyskanie w warunkach tech-
nicznych trwale szczelnych powłok pod 
ziemią nie jest w praktyce technicznej 
możliwe. Procesy korozyjne mogą za-
chodzić jedynie na powierzchni metalu, 
a więc tylko w miejscach defektów po-
włoki ochronnej. To z tego powodu uszko-
dzenia korozyjne często mają charakter lo-
kalny i objawiają się w postaci głębokich 
wżerów. Zjawisko to jest szczególnie przy-
spieszane przez czynniki zewnętrzne (np. 
makroogniwa korozyjne, prądy błądzące), 
ponieważ skupia się na niewielkiej po-
wierzchni metalu, podczas gdy pozosta-
ła powierzchnia jest doskonale chroniona 
za pomocą powłoki ochronnej. To właśnie 
w tych niewielkich miejscach dochodzi 
do perforacji ścianki, to tędy może wyciec 
paliwo do środowiska.

Jak zatem nie dopuścić do korozji sta-
lowej ścianki zbiornika lub rurociągu? To 
proste – całkowicie wyeliminować możli-
wość przebiegu procesu korozyjnego na-
wet w najmniejszych defektach powłoki, 
co można osiągnąć podczas eksploata-
cji jedynie dzięki pełnej kontroli szczelno-
ści powłoki albo poprzez zahamowanie 
procesu korozyjnego stali w nieszczel-
nościach powłoki. Oba sposoby są do-
brze znane w technice – pierwszy z nich 
to konstrukcja zbiorników i rur stalowych 
z grubą powłoką z tworzywa sztucznego 
i monitorowaną przestrzenią pomiędzy 
stalą a tworzywem sztucznym (powłoka 
wtedy nie przylega do powierzchni me-
talu), drugi to ochrona katodowa (techni-
ka przeciwdziałająca korozji w miejscach 
defektów w powłoce za pomocą stałe-
go prądu elektrycznego). Olbrzymią zale-
tą ochrony katodowej jest to, że jest to 
metoda uzupełniająca w stosunku do po-
włoki ochronnej i ogranicza korozję w zu-
pełnie inny sposób (to dwie odrębne tech-
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nologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
wzajemnie się uzupełniające). Działa z ze-
wnątrz w stosunku do chronionej powłoką 
powierzchni. Można więc ją zastosować 
dla starego i nowego obiektu, przejmu-
jąc w jednakowo skuteczny sposób kon-
trolę nad procesem korozyjnym, a w przy-
padku uszkodzenia obwodu ochronnego 
naprawić go, przywracając początkowy 
stan ochrony przeciwkorozyjnej bez inge-
rencji na powierzchni chronionego obiek-
tu (np. odkopywania zbiornika). Ochrona 
katodowa wraz z ochronną powłoką izola-
cyjną tworzy układ o 100% skuteczności 
przeciwdziałania korozji. To ze względu na 
te niezaprzeczalne zalety ochrona katodo-
wa powszechnie wykorzystywana jest do 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego pod-
ziemnych oraz podwodnych rurociągów 
i zbiorników stalowych na całym świecie.

W przypadku nowych zbiorników 
ochrona katodowa realizowana jest za po-
mocą anod galwanicznych, najczęściej 
magnezowych, które umieszcza się w zie-
mi łącznie z obiektem podczas jego budo-
wy. Jest to rozwiązanie najbardziej eko-
nomiczne i niezbyt skomplikowane od 
strony wykonawczej. Nad ziemią, w od-
powiedniej stacyjce ochrony katodowej 
łączy się przewody elektryczne od anod, 
elektrod pomiarowych, zbiornika i sys-
temu uziemień, stwarzając w ten spo-
sób możliwość pełnej kontroli zachodzą-
cych na powierzchni zbiornika procesów 
korozyjnych. Wykonywane w tych punk-
tach specjalistyczne pomiary potwierdza-
jące skuteczność ochrony katodowej, do-
kumentowane w odstępach rocznych, 
gwarantują jednoznacznie szczelność 
stalowej ścianki zbiornika. Uznaje się, że 

ochrona katodowa działa skutecznie, jeśli 
szybkość korozji ograniczy się do warto-
ści mniejszych od 0,01 mm/rok. Nakłady 
na ochronę katodową zbiorników na no-
wej stacji paliwowej nie przekraczają 1%–
3% kosztów całej stacji. Koszt ten jest re-
latywnie większy przy budowie systemów 
ochrony katodowej starych, eksploatowa-
nych od lat zbiorników podziemnych, po-
nieważ w takich przypadkach konieczne 
jest zazwyczaj stosowanie rozwiązań z ze-
wnętrznym źródłem prądu – układów bar-
dziej skomplikowanych i wyposażonych 
w droższe podzespoły. Każdorazowo pra-
ce przy projektowaniu i wykonawstwie 
systemów ochrony katodowej powinny 
być realizowane przez personel posiada-
jący kwalifikacje określone w europejskiej 
normie PN-EN 15257:2007 „Ochrona ka-
todowa – Poziomy kompetencji oraz cer-
tyfikacja personelu ochrony katodowej”. 
Wymagania w stosunku do systemów 
ochrony katodowej zbiorników zawarte 
są w normie PN-EN 13636:2006 „Ochro-
na katodowa metalowych zbiorników 

podziemnych i związanych z nimi rurocią-
gów”. 

Czy inwestorzy dostrzegają w tej kla-
rownej wizji możliwość likwidacji pro-
blemu cieknących zbiorników? Otóż, 
nie (chociaż nie wszędzie). Z perspekty-
wy czasu warto wspomnieć, że w latach 
osiemdziesiątych znaczenie ekologiczne 
skażenia ziemi i wód gruntowych przez 
węglowodory zostało dostrzeżone przez 
administrację rządową w USA. Amerykań-
ska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), 
po wieloletnich wysiłkach, wymusiła po-
przez Senat wprowadzenie w roku 1988 
dziesięcioletniego rządowego programu 
modernizacji stalowych zbiorników pod-
ziemnych na paliwa. Już wcześniej utwo-
rzono LUST (Leaking Underground Stora-
ge Tanks) Trust Fund, fundusz, na który 
składa się 0,1 centa z każdego sprzeda-
nego galonu paliwa w USA. Był on sza-
cowany na milion dwieście tysięcy zbior-
ników paliwowych. EPA dwadzieścia lat 
temu wprowadziła nie tylko wymagania 
dotyczące ochrony środowiska, ale jed-
nocześnie wskazała środki techniczne, 
których celem było przeciwdziałanie po-
wstawaniu przecieków, wczesne ostrze-
ganie o nieszczelnościach, zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się rozlewów paliwa 
czy usuwanie zanieczyszczeń i rekulty-
wacja środowiska. Jednym z najważniej-
szych wymagań ustanowionych przez 
EPA jest prawidłowe zabezpieczenie prze-
ciwkorozyjne zbiornika, w tym jego ochro-
na katodowa. Program UST znowelizowa-
ny został w sierpniu 2005 r. i funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego, zajmując się teraz 
między innymi także rekultywacją ska-
żonych gruntów przez cieknące zbiorniki 
paliwowe. Nowinką było wprowadzenie 
obowiązku stosowania zbiorników dwu-
ściennych z monitorowaniem przestrzeni 
międzyściennej w pobliżu ujęć wody pit-

Rys. 1. Ten potężny zbiornik ma ochronę katodową dna od strony ziemi

Tabela 1. Typowe grubości ścianek zbiornika dwupłaszczowego wg PN-EN 
12285-1

Średnica zbiornika, mm
Grubość ścianki, mm

wewnętrznej zewnętrznej

800 do 1600 5 3

1602 do 2000 6 3

2001 - 2500 6 4

2501 - 3000 7 4
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nej oraz finansowej odpowiedzialności 
właścicieli zbiorników. Wykonawca pod-
ziemnej instalacji zbiorników paliwowych 
musi ponadto posiadać odpowiedni cer-
tyfikat. Z opublikowanych danych wynika, 
że do roku 2000 wykonano około 600 ty-
sięcy instalacji ochrony katodowej zbior-
ników podziemnych. Wszystkich, których 
interesuje amerykański punkt widzenia na 
bezpieczeństwo i przeciwdziałanie prze-
ciekom ze zbiorników paliwowych odsy-
łam do strony internetowej http://www.
epa.gov/swerust1/fsprevnt.htm. 

Czy w Polsce bezpieczeństwo eksplo-
atacji zbiorników paliwowych postrzegane 
jest w podobny sposób? Pierwsze wyma-
gania w sprawie ograniczenia zagrożenia 
środowiska naturalnego przez wycieki pa-
liwa ze zbiorników podziemnych zawar-
te były w akcie wykonawczym Prawa bu-
dowlanego – w rozporządzeniu Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 
1996 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do 
transportu ropy naftowej i produktów naf-
towych i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996 r. 
Nr 122, poz. 576 z późn. zm.: 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 Ministra Gospo-
darki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicz-
nego, jakim powinny odpowiadać zbior-
niki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania mate-
riałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, 
poz. 1211). Polskie przepisy nie regulują 
w sposób jednoznaczny sposobu ochro-
ny przed korozją zbiorników i rurociągów 
kontaktujących się z elektrolitycznym śro-
dowiskiem ziemi, a w szczególności nie 
przywołują ochrony katodowej jako jedy-
nej metody gwarantującej skuteczność 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego sta-
lowej ścianki zbiorników czy rurociągów. 
Na kwestię tę zwracało uwagę kilkakrot-
nie środowiska naukowo-techniczne zaj-
mujące się tą problematyką. Tymczasem 
przepisy skupiają się na różnych techni-
kach monitorowania wycieków paliwa 
oraz na eliminowaniu ich rozprzestrzenia-
nia się. Obecnie przepisy te są nowelizo-
wane i po raz kolejny przesuwany jest ter-
min dopasowania istniejących zbiorników 
do wymagań ww. rozporządzeń. Najwięk-
szą popularnością cieszy się stosowanie 
zbiorników z podwójną ścianką, w któ-

rych monitoruje się szczelność przestrze-
ni międzyściennej. 

Czy polskie przepisy oddalają widmo 
cieknących zbiorników paliwowych? Tak, 
ale przez brak jednolitego stanowiska 
w sprawie zabezpieczeń przeciwkorozyj-
nych (głównie ochrony katodowej) stwa-
rzają możliwość wystąpienia w przyszło-
ści poważnych trudności w eksploatacji 
tych zbiorników. Dla osób zajmujących się 
ochroną środowiska sprawa jest w zasa-
dzie prosta, bo analogiczna do typowych 
sytuacji. Można to przedstawić obrazo-
wo: jeśli gospodyni domowej ni stąd ni 
zowąd zacznie ciec garnek, to w natural-
nym odruchu włoży go do innego garnka, 
„przechwytując” powstały wyciek i zabez-
pieczając kuchnię przed zalaniem. Przy-
czyną tej „akcji” jest dziura w garnku, a nie 
wyciek, ale gospodyni zwykle mniej zain-
teresowana jest utratą zawartości garnka, 
a jej działanie zmierza do uniknięcia kło-
potów związanych ze sprzątaniem kuch-
ni. Substancje niebezpieczne oddziela się 
od otoczenia dodatkową barierą czy ekra-
nem ochronnym, tak jak w przypadku re-
aktorów atomowych (z ang. „secondary 
containment”). Ten sam sposób rozumo-
wania zapewne przyświecał twórcom 
przepisów. Tu jednak analogie się kończą, 
bo zawsze usuwanie skutków jest gorsze 
niż eliminowanie przyczyn. Warto tę za-
sadę omówić na przykładzie najbardziej 
ekologicznych zbiorników tzw. dwupłasz-
czowych, w których zasadniczy zbiornik 
otoczony jest drugą szczelną ścianką sta-
lową, tworzącą przestrzeń międzyścienną, 
wykorzystywaną do kontrolowania ewen-
tualnych przecieków paliwa. To tu jawią 
się te kłopoty wspomniane wcześniej.

Czy systemy monitorowania przestrze-
ni międzyściennej zbiorników dwupłasz-
czowych sygnalizują przecieki paliwa? 
Do magazynowania paliw na stacjach pa-
liwowych stosuje się zbiorniki wykony-

wane zgodnie z normą europejską PN-
EN 12285–1:2003(U) „Zbiorniki stalowe. 
Część 1: Podziemne poziome, cylindrycz-
ne zbiorniki o pojedynczych lub podwój-
nych ściankach do magazynowania pal-
nych i niepalnych zanieczyszczeń wody”. 
Zasadniczy zbiornik wykonywany jest 
z grubej blachy stalowej metodą spawa-
nia, a bezpośrednio na ten zbiornik na-
kładana jest i spawana druga znacznie 
cieńsza ścianka stalowa (stanowiąca na-
wet połowę grubości ścianki zasadniczej 
zbiornika). Zewnętrzna powierzchnia dru-
giej ścianki jest zabezpieczana powło-
ką ochronną dopasowaną do warunków 
ziemnych – norma dopuszcza powłoki bi-
tumiczne, z żywic epoksydowych i po-
liuretanowych oraz laminaty. Skoro stal 
praktycznie nie ulega korozji w paliwach 
płynnych, to ścianka zbiornika nie ulegnie 
uszkodzeniu od wewnątrz. Nie ulegnie 
korozji także od zewnątrz, ponieważ kon-
taktuje się z pustą przestrzenią pomiędzy 
ściankami wypełnioną powietrzem lub 
płynem systemu monitorującego wycieki. 
Z tego samego powodu druga ścianka też 
nie ulegnie korozji od strony wewnętrznej 
– pozostaje więc jej ścianka zewnętrzna, 
pokryta powłoką (niedoskonałą, jak wie-
my), która kontaktuje się z agresywnym 
środowiskiem ziemi. Sprawa jest więc 
jasna – jedyne miejsce newralgiczne to 
miejsca defektów w powłoce ochronnej 
zbiornika, tylko tu może nastąpić perfora-
cja stalowej ścianki zbiornika. A może się 
to stać niespodziewanie szybko, bo ścian-
ka jest wyjątkowo cienka (np. o grubości 3 
mm). A jeśli tak, to alarmowy sygnał sys-

Rys. 2. W takiej stacji dokonuje się pomiaru 
skuteczności ochrony katodowej zbiorników

Tabela 2. Zewnętrzna powłoki na 
zbiornikach wg 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
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Rys. 3. Najlepiej wykonywać ochronę katodową łącznie z zasypywaniem zbiorników

Rys. 4. Dwupłaszczowy zbiornik podziemny z paliwem

temu monitorowania przecieków zbiorni-
ka dwupłaszczowego triumfalnie ogłosi 
nieszczelność zewnętrznej powłoki zbior-
nika wskutek korozji w kontakcie z zie-
mią. Będzie to sygnał korozji zewnętrznej 
ścianki, a nie – przecieku!

Na tym nie koniec. Zbiornik z nieszczel-
ną przestrzenią międzyścienną nie może 
być eksploatowany (na mocy tego same-
go prawa, które nakazuje stosowanie tego 
rodzaju zbiorników). Konieczna jest napra-
wa – ale jak ją wykonać, skoro uszkodze-
nie jest na zewnętrznej ściance zbiornika, 
a od strony wewnętrznej nie jest możliwa 
nawet detekcja miejsca tego uszkodze-
nia? Nie ma także możliwości zabezpie-
czenia uszkodzenia przed dostaniem się 
do przestrzeni międzyściennej wody z ze-
wnątrz. Pozostaje zbiornik szybko odko-
pać i wyremontować. Tak – nowoczesny 
dwupłaszczowy zbiornik będzie musiał 
być poddany remontowi, pomimo że jego 
właściwy wewnętrzny zbiornik na paliwo 
będzie w idealnym stanie technicznym! 
I to z powodu nawet jednej najmniejszej 
dziurki w zewnętrznej ściance zbiornika. 
Jak to możliwe?

To rezultat złamania podstawowej za-
sady przepisów, które koncentrują się 
głównie na usuwaniu skutków. Tymcza-
sem należałoby usuwać przyczyny. Środki 
ograniczające możliwość wycieków i ich 
rozlewów są oczywiście potrzebne ze 
względów bezpieczeństwa, ale w pierw-
szej kolejności konieczne jest niedopusz-
czenie do powstania nieszczelności, czy-
li korozji stalowych ścianek zbiorników 
i rurociągów. Tu muszą być zastosowane 
wszystkie znane w technice środki. A je-
dynym skutecznym sposobem wyelimi-
nowania korozji stali w ziemi jest ochrona 
katodowa. To dlatego środowisko na-
ukowo-techniczne związane z tą dziedzi-
ną ochrony przeciwkorozyjnej tak usilnie 
od lat zabiega o nadanie tej metodzie (na 
wzór amerykański) odpowiednio wysokiej 
rangi w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska przed przeciekami ze zbiorni-
ków i rurociągów paliwowych. Jest to je-
dyny sposób oddalenia na zawsze widma 
cieknących zbiorników.


