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Najbardziej skuteczną metodą ochrony przed korozją konstrukcji stalowych w naturalnych środowiskach 
elektrolitycznych jest ochrona katodowa, tj. aktywna metoda elektrochemiczna charakteryzująca się 
bezpośrednim oddziaływaniem na mechanizm i kinetykę procesów korozyjnych. Stanowi  ona dla 
zbiorników posadowionych w ziemi rzeczywiste i w pełni kontrolowane zabezpieczenie przed 
przenikaniem produktów naftowych do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych. Jest 
kompatybilna ze stosowanymi powłokami ochronnymi. 
Technologie ochrony katodowej proponowane przez CORRPOL, w pełni zgodne z normami 
europejskimi, umożliwiają zabezpieczanie przed korozją powierzchni zewnętrznej nowych zbiorników, 
jak również zapewniają skuteczne hamowanie korozji zbiorników stalowych uprzednio eksploatowanych 
pozostających w ziemi. Opracowane systemy wspomagają zabezpieczenia powłokowe i współdziałają 
bezkolizyjnie z ochroną odgromową i przeciwporażeniową zbiorników. 
 
Skuteczną ochronę można uzyskać przez: 

∆  Polaryzację katodową niewielkim prądem po-

chodzącym z ogniwa galwanicznego utworzonego 
przez połączenie stalowego zbiornika i anod gal-
wanicznych (protektorów) wykonanych z metalu o 
bardziej elektroujemnym potencjale (stopy magne-
zu, cynku lub glinu). Połączenia dokonuje się w 
wolnostojącej stacji kontrolno – pomiarowej 
(WSKP). 

Anody galwaniczne stosuje się na ogół do zbior-
ników nowych, dobrze izolowanych powłokami 
i skutecznie odizolowanych od innych podziem-
nych konstrukcji metalowych (patrz wytyczne)  

(www.corrpol.pl/teksty/wymagania-zbiorniki.pdf 
www.corrpol.pl/teksty/uziemienie-2009.pdf) 

∆ Polaryzację konstrukcji zbiornika prądem sta-

łym z zewnętrznego źródła prądu  (stacji 
ochrony katodowej – SOK z impulsowym urzą-
dzeniem polaryzującym) i nieroztwarzanych 
anod polaryzujących. Anody podłączone są do 
dodatniego bieguna źródła prądu stałego, sam 
zbiornik podłączony jest do bieguna ujemnego.  
 
Zewnętrzne źródło prądu wraz z anodami po-
laryzującymi znajduje zastosowanie do nowych 
zbiorników w bardziej skomplikowanych sytu-
acjach, a także do zbiorników starych ze znisz-
czoną powłoką ochronną, den zbiorników na-
ziemnych i w innych sytuacjach gdy wymagany 
jest większy prąd polaryzacji. 
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Skuteczność działania systemu ochrony katodowej określa się na podsta-
wie specjalistycznych pomiarów korozyjnych wykonywanych przy pomocy 
czujników korozymetrycznych i elektrod odniesienia umieszczonych 
pod ziemią podczas montażu instalacji ochronnej 
 
Prawidłowo pracujący system ochrony katodowej, zgodnie z normami 
PN EN 12954 i PN EN 13636, powinien zapewnić ograniczenie szybkości 
korozji stalowych ścianek zbiornika w miejscach kontaktu z ziemia  (w de-
fektach powłoki izolacyjnej) co najmniej do wielkości 10 µm na rok. 

Dla zbiorników z powłoką izolacyjną wysokiej jakości 
stosuje się elektrody symulujące. 
 
Anody galwaniczne lub polaryzujące i elementy po-
miarowe układa się na ogół wokół zbiorników pod-
czas ich montażu i zasypywania w wykopie.   
 

 
Pomiary parametrów pracy instalacji ochronnej oraz 
skuteczności ochrony dokonywane są w stacji kontro-
lno - pomiarowej (WSKP)  lub stacji ochrony katodo-
wej (SOK) zamocowanej na fundamencie nad po-
wierzchnią ziemi. 
 

  Ochrona katodowa zbiorników eksploatowanych 

wymaga dokładnego rozpoznania dokumentacyjnego 
i terenowego oraz badań przedprojektowych, w tym 
stanu technicznego powierzchni zakopanych zbiorni-
ków. 

  

  

OOFFEERRTTAA  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Badania przedprojektowe zagrożenia korozyjnego nowych zbiorników, charak-
terystyka obiektów, ustalenie kryterium ochrony katodowej. 

 Diagnostyka stanu technicznego i zagrożenia korozyjnego zbiorników eksplo-
atowanych. 

 Projektowanie systemów ochrony katodowej nowych i eksploatowanych zbior-
ników. 

 Wykonawstwo systemów ochrony katodowej nowych i eksploatowanych zbior-
ników. 

 Przywracanie zdolności eksploatacyjnej nieskutecznie działających systemów 
ochrony katodowej. 

 Uruchamianie i projekt powykonawczy instalacji ochronnych. 

 Gwarancja powykonawcza. 

 Serwis w czasie całego okresu eksploatacji. 

 Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi i doradztwo techniczne, 

 Sprzedaż elementów instalacji ochrony katodowej zbiorników paliwowych: 
o anody galwaniczne, 
o anody polaryzujące (nieroztwarzane), 
o stacje kontrolno-pomiarowe (WSKP), 
o stacje ochrony katodowej (SOK), 
o elektrody pomiarowe typu Cu/CuSO4, do pracy ciągłej w gruncie, 
o elektrody symulujące, 
o czujniki rezystancyjne, 
o aparatura pomiarowa 

 


