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WOJCIECH SOKÓLSKI

SPZP CORRPOL Gda sk
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Ochrona przeciwkorozyjna "cianek zbiorników 
kontaktuj!cych si# z ziemi! i elektrolitami.

Ochrona katodowa 
– normy, przepisy, zastosowania

Pomimo utrwalonych zasad w technice  wiatowej ochrony przed korozj!

zbiorników stalowych, których  cianki kontaktuj! si" bezpo rednio z ziemi!,

za pomoc! ochrony katodowej, w Polsce takich ogólnych wymaga# nie ma, 

a istniej!ce przepisy nie s! w tym wzgl"dzie jednoznaczne. W pracy omówio-

no pokrótce problem korozji stalowych zbiorników podziemnych oraz pod-

stawowe normy ochrony katodowej takich obiektów i na tym tle zaprezento-

wano obecnie obowi!zuj!ce polskie przepisy. Zwrócono uwag" na problemy 

ekologiczne – rol" ochrony katodowej w ochronie  rodowiska. Pokazano 

typowe zastosowania ochrony katodowej do zbiorników podziemnych i den 

naziemnych zbiorników paliwowych. 

S$owa kluczowe: zbiorniki, ochrona katodowa, normy, przepisy, zastosowa-

nia

Corrosion protection of tank walls having contact with the ground and electrolytes 

cathodic protection – standards, regulations, practical applications

Consolidated principles exist in world technology for cathodic protection of steel 

tanks, the walls of which are in direct contact with the ground. No such requirements 

are in force in Poland and existing regulations are not unequivocal in this respect. In 

the paper the problem has been discussed of underground steel tank corrosion and 

basic cathodic protection standards of such objects. Against this background cur-

rent Polish regulations have been presented. Attention has been focused on ecological 

problems – the role of cathodic protection in protection of the environment. Typical 

applications of cathodic protection have been given for underground tanks and bot-

toms of aboveground fuel tanks.
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1. Wprowadzenie 

Spustoszenie ekologiczne, jakie pozostawi-

 y po sobie jednostki radzieckie opuszczaj!ce

w Polsce wojskowe bazy paliwowe – prze-

korodowane ruroci!gi, ciekn!ce zbiorniki, 

ziemia przesi!kni"ta paliwami, okoliczna lud-

no#$ wydobywaj!ca olej nap"dowy ze studni, 

to obraz jaki przedstawi y Polakom masmedia. 

Ten propagandowy obrazek za$mi  fakt, %e

w naszym kraju tego rodzaju baz wojskowych 

i cywilnych jest du%o wi"cej, a wszystkie one 

budowane by y w oparciu o tak! sam! tech-

nologi". Dodajmy do tego jeszcze kilkana-

#cie tysi"cy stacji paliwowych by zrozumie$
wielko#$ problemu – pod ziemi! znalaz y si"
zbiorniki na paliwa p ynne i inne gro&ne dla 

#rodowiska naturalnego media poza kontrol!
ich oddzia ywania na #rodowisko. A chodzi tu 

o stalowe dna olbrzymich naziemnych zbior-

ników magazynowych z osi! pionow! oraz 

liczne ma e podziemne zbiorniki z osi! pozio-

m!. Pami"ta$ nale%y, %e jeden litr w"glowodo-

rów powoduje, %e niezdatnych do u%ycia staje 

si" milion litrów wody pitnej. Pozosta o mie$
nadziej", %e kultura techniczna eksploatacji 

tych obiektów nadrobi niedoróbki z przesz o-

#ci. Czy tak si" sta o?

Stalowa #cianka ruroci!gów czy zbiorni-

ków podziemnych lub podwodnych odgradza 

transportowane lub magazynowane medium 

od #rodowiska naturalnego. T" cienk! prze-

grod", trwa ! mechanicznie, ale bezbronn!
przed agresywnym dzia aniem #rodowiska,

na ca ym #wiecie zabezpiecza si" przed ko-

rozj! poprzez stosowanie ochrony katodo-

wej wspó pracuj!cej z odpowiednio dobran!
ochronn! pow ok! izoluj!c!. Dla niektórych 

zastosowa', gdy media te s! niebezpieczne 

dla #rodowiska lub stanowi! zagro%enie dla 

zdrowia lub %ycia ludzi, ujarzmienie takich 

substancji szkodliwych i niedopuszczenie do 

ich niekontrolowanych wycieków jest prawnie 

nakazane. Nale%! do nich przede wszystkim 

bezci#nieniowe i ci#nieniowe zbiorniki s u%!-

ce do magazynowania w"glowodorów (ropa 

naftowa i jej pochodne, gaz naturalny i LPG). 

Ale nie tylko – w krajach rozwini"tych tech-

nicznie nie dopuszcza si" do wycieków #cie-

ków, a tak%e wody, której cena w niektórych 

rejonach #wiata jest bardzo wysoka. 

W Polsce pierwsze zastosowania technologii 

ochrony katodowej do zabezpieczania przed 

korozj! stalowych zbiorników paliwowych 

zosta y wdro%one przez Politechnik" Gda'sk!
w ko'cu lat sze#$dziesi!tych ubieg ego stule-

cia dla zastosowa' wojskowych (magazyny 

paliwowe na lotniskach) [1]. Obecny zakres 

zastosowa' ochrony katodowej uzale%niony

jest w zasadniczej mierze od przepisów wy-

nikaj!cych z Prawa budowlanego oraz dobrej 

woli projektantów. Wzorcem, okre#laj!cym

ogólnie akceptowany poziom techniczny s!
normy – zarówno europejskie, ameryka'skie,

jak i mi"dzynarodowe.

Poni%ej zebrano szereg informacji dotycz!-

cych ochrony przed korozj! stalowych #cia-

nek zbiorników kontaktuj!cych si" ze #rodo-

wiskiem elektrolitycznym, g ównie z ziemi!,

ale nie tylko. Zakres zastosowa' ochrony 

katodowej w odniesieniu do zbiorników obej-

muje stalowe #cianki od strony zewn"trz-

nej zbiorników podziemnych i podwodnych 

(w ca o#ci zakopanych w ziemi), zbiorniki 

w postaci walczaków z osi! g ówn! poziom!,

stosowane do magazynowania wszelkiego 

rodzaju substancji p ynnych i gazów, stalowe 

#cianki zbiorników obsypanych ziemi!, zbior-

niki w postaci walczaków z osi! poziom!,

stosowane do magazynowania gazów i cieczy, 

stalowe #cianki den zbiorników magazyno-

wych z osi! pionow! od strony ziemi, stalo-

we #cianki den zbiorników magazynowych 

w przestrzeni mi"dzydennej, je#li zastosowa-

no ochron" przed wyciekami w postaci po-

dwójnego dna, a przestrze' ta jest wype niona

kruszywem, stalowe #cianki den zbiorników 

magazynowych od strony wewn"trznej, g ów-

nie w suro wej ropie naftowej, stalowe #cianki
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zbiorników i komór na #cieki (oczyszczalnie) 

i wod" (zbiorniki wody pitnej). 

2. Korozja stalowych !cianek zbiorników 

(paliwowych) w kontakcie z ziemi 

Dlaczego zbiorniki przeciekaj!? Z powodu 

korozji stalowych #cianek od strony ziemi, po-

niewa% w wi"kszo#ci przypadków procesy ko-

rozyjne od strony przechowywanego medium, 

np. w #rodowisku paliw (w"glowodorów), nie 

zachodz! w ogóle albo zachodz! z ograniczo-

n! szybko#ci!. Korozja stalowych #cianek

zbiorników paliwowych wybija si" na pierw-

sze miejsce realnych przyczyn zanieczyszcze'
wód podskórnych w"glowodorami.

Szybko#$ korozji stali w ziemi jest, po-

dobnie jak w wodzie morskiej, uzale%niona

od transportu tlenu do powierzchni metalu, 

a wi"c od rodzaju gruntu oraz g "boko#ci za-

kopania konstrukcji. Jest ona w ziemi zwykle 

znacznie mniejsza ni% w wodzie morskiej. 

Jednak nie szybko#$ korozji samej stali decy-

duje o %ywotno#ci i przydatno#ci technicznej 

takich obiektów jak ruroci!gi czy zbiornik 

podziemne. Zasadnicz! przyczyn! uszkodze'
konstrukcji podziemnych s!: makroogniwa 

korozyjne, wynikaj!ce z kontaktu konstruk-

cji w odr"bnych miejscach ze #rodowiskiem

o ró%nych w a#ciwo#ciach fi zykochemicz-

nych, zró%nicowanym natlenieniem, tempe-

ratur!, zasoleniem itp., pr!dy b !dz!ce up y-

waj!ce ze &róde  pr!du sta ego – trakcji elek-

trycznych, urz!dze' spawalniczych, galwani-

zerni itp. oraz indukuj!ce si" ze &róde  pr!du

przemiennego o cz"stotliwo#ci przemys owej

z linii napowietrznych wysokiego napi"cia,

mikroorganizmy bior!ce udzia  w reakcjach 

korozyjnych lub stymuluj!ce procesy korozyj-

ne, np. bakterie redukuj!ce siarczany, b "dy

konstruktorów i wykonawców stwarzaj!cych

dogodne warunki do przyspieszenia szybko#ci

niszczenia korozyjnego obiektów lub pozba-

wiaj!ce mo%liwo#ci ich skutecznej ochrony 

przeciwkorozyjnej.

W powszechnej opinii, nieuchronno#$
uszkodzenia korozyjnego zbiorników stalo-

wych jest zupe nie oczywista – to problem 

jedynie czasu. Szybko#$ korozji stali w ziemi 

szacuje si" na 0,1 do 0,2 mm/rok w najbardziej 

 agodnych warunkach oraz wielokrotnie wi"-

cej w przypadku szkodliwych oddzia ywa' ze-

wn"trznych w postaci pr!dów b !dz!cych czy 

mikroorganizmów wspomagaj!cych proces 

korozji. Zatem podsumowuj!c – przyczyn!
zagro%enia #rodowiska naturalnego jest koro-

zja w ziemi stalowych #cianek zbiornika, za#
skutkiem – wyciek magazynowanego medium 

i ska%enie #rodowiska.

Stalowe #cianki zbiorników, oddzielaj!ce

niebezpieczne substancje od otaczaj!cego

#rodowiska, nie kontaktuj! si" jednak bezpo-

#rednio z ziemi!, tj. gruntem zawieraj!cym

wod" i rozpuszczone w niej sole mineralne. 

Oddzielone s! zazwyczaj odpowiednio dobra-

n! ochronn! pow ok! izolacyjn! – adekwatn!
do stosowania pod ziemi!, a wi"c odpowied-

nio grub!, przyczepn! do pod o%a stalowego, 

nieprzewodz!c! pr!du elektrycznego i szczel-

n!. Niestety utrzymanie tych cech w czasie 

eksploatacji nie jest mo%liwe, w szczególno#ci

trudne jest uzyskanie wymaganej szczelno#ci

pow oki, która nara%ona jest na mechanicz-

ne uszkodzenia we wszystkich fazach budo-

wy, a nast"pnie eksploatacji w ziemi. Mo%na

z góry przyj!$, %e uzyskanie w warunkach 

technicznych trwale szczelnych (bez %adnych

defektów) pow ok pod ziemi! nie jest mo%liwe

w praktyce. Procesy korozyjne mog! zacho-

dzi$ jedynie na powierzchni metalu, a wi"c

tylko w miejscach defektów pow oki ochron-

nej. To z tego powodu uszkodzenia korozyjne 

w ziemi maj! zazwyczaj charakter lokalny 

i objawiaj! si" w postaci g "bokich w%erów. 

Zjawisko to jest szczególnie przyspieszane 

przez czynniki zewn"trzne (np. makroogniwa 

korozyjne, pr!dy b !dz!ce), poniewa% skupia 

si" na niewielkiej powierzchni metalu, pod-

czas gdy pozosta a powierzchnia jest chronio-

na za pomoc! pow oki ochronnej. To w a#nie

w tych niewielkich miejscach dochodzi do 

perforacji #cianki, to t"dy mo%e wyciec paliwo 

do #rodowiska.

Aby krytycznie oceni$ podejmowane dzia-

 ania w celu ograniczenia wycieków ze zbior-

ników substancji niebezpiecznych do ziemi 

warto im po#wi"ci$ chwil" uwagi. Gro&ba

zanieczyszczenia #rodowiska wymusi a stoso-

wanie zbiorników z podwójn! #ciank!.

3. Ochrona przed przeciekami mediów 

ze zbiorników do ziemi 

W roku 1988 ameryka'ska Agencja Ochro-

ny (rodowiska doprowadzi a do wdro%enia

dziesi"cioletniego projektu zabezpieczenia 

przed przeciekami oko o 1 200 000 zbiorni-

ków podziemnych zainstalowanych na terenie 

USA, g ównie do magazynowania oleju opa-

 owego, paliw i ropy naftowej. W#ród #rod-

ków zaradczych dla istniej!cych obiektów, 

oprócz mechanicznych metod ograniczenia 

przelewania i rozlewania paliwa, znalaz a
si" na pierwszym miejscu ochrona katodo-

wa i wewn"trzne wyk adziny, jako skuteczne 

techniki przeciwdzia ania wyciekom (we-

wn"trzna szczelna warstwa chroni przed wy-

ciekiem, nawet je#li #cianka stalowa ulegnie 

perforacji). Równie% dla zbiorników nowych 

ochrona katodowa znalaz a si" w#ród wytypo-

wanych #rodków zaradczych. Do roku 2000 

zastosowano ochron" katodow! do ponad 650 

tys. zbiorników, cz"#$ zast!piono zbiornikami 

z tworzyw sztucznych, cz"#$ po prostu zlikwi-

dowano. Podej#cie takie, w którym g ównym

winowajc! przecieków jest korozja stalowej 

#cianki, a #rodki przeciwdzia aj!ce korozji 

stanowi! podstaw" eliminowania tych prze-

cieków, jest w USA uznawane za podstawowe 

do dnia dzisiejszego. 

W jaki# czas pó&niej w Europie powsta y
przepisy zwi!zane z ochron! #rodowiska, któ-

re na pierwszym miejscu wymagaj! kontroli 

wycieku w"glowodorów do wód gruntowych, 

co ma si" osi!ga$ za pomoc! monitorowania 

szczelno#ci przestrzeni pomi"dzy #ciankami

zbiornika dwup aszczowego. Ta koncepcja 

znajduje zwolenników na ca ym #wiecie,

jednak zdaniem autora tej publikacji jest to 

rozwi!zanie nie maj!ce racjonalnego uzasad-

nienia technicznego i nale%y zaliczy$ je do 

tej samej kategorii dobrze sprzedaj!cych si"
„pomys ów” jak ochrona katodowa pojazdów 

samochodowych.

Poniewa% wyciek paliwa ze zbiornika mo%e

nast!pi$, oprócz uszkodze' mechanicz nych 

oraz przelewów przy nape nianiu, wy !cz-

nie wskutek korozji stalowej #cianki, która 

ma miejsce od strony ziemi, na wewn"trz-

nej #ciance zbiornika w ogóle takie zjawisko 

nigdy nie wyst!pi. To po co sta a kontrola 

przestrzeni mi"dzy#ciennej, w tym czujni-

ki obecno#ci w"glowodorów? Na perforacj"
nara%ona b"dzie jedynie zewn"trzna #cianka

zbiornika dwup aszczowego (wewn"trzna

kontaktuje si" z nieagresywnym paliwem oraz 

przestrzeni! mi"dzy#cienn! – pust! lub nape -
nion! oboj"tnym gazem lub ciecz!), co ozna-

cza, %e wykryty przez system monitorowania 

po jakim# czasie eksploatacji brak szczelno-

#ci przestrzeni mi"dzy#ciennej wcale nie b"-

dzie oznacza  wyst!pienia przecieku zgodnie 

z przyj"t! koncepcj!, a jedynie korozj" zbior-

nika od strony ziemi. Doda$ do tego jeszcze 

nale%y, ze zgodnie z norm! PN-EN 12285-1 

#cianka zewn"trzna jest znacznie cie'sza od 

wewn"trznej (tabl. 1), co jedynie skróci okres 

oczekiwania na taki efekt. 

Tablica 1. Typowe grubo!ci !cianek zbiornika 

dwup"aszczowego wg PN-EN 12285-1

Table 1. Typical thicknesses of double-wall tanks 

according to PN-EN 12285-1

#rednica 

zbiornika, mm

Grubo!$ !cianki, mm

wewn%trznej zewn%trznej

800÷1600 5 3

1602÷2000 6 3

2001÷2500 6 4

2501÷3000 7 4

Zgodnie z dzisiaj obowi!zuj!cymi przepisa-

mi, wyst!pienie nieszczelno#ci w przestrze ni 

mi"dzyp aszczowej powinno wy !czy$ z eks-

ploatacji zbiornik dwup aszczowy. Znalezie-

nie uszkodzenia zewn"trznej #cianki bez od-

kopania zbiornika pewnie nie b"dzie mo%liwe.

Kto jednak maj!c #wiadomo#$, %e wewn"trz-

ny zbiornik nie jest uszkodzony zgodzi si" na 

przerwanie jego eksploatacji? Mo%na progno-

zowa$ zmian" przepisów lub narodzenie si"
nowych pomys ów nape niania przestrzeni 

mi"dzy#ciennej „preparatem antyprzecieko-

wym”.

4. Ochrona katodowa zbiorników 

w !wietle przepisów i norm 

Razem z pow ok! izolacyjn! ochrona kato-

dowa tworzy uk ad przeciwdzia aj!cy korozji 

zbiorników podziemnych ze 100% skutecz-

no#ci! na okres co najmniej 30 lat przewidy-

wanych dla tego rodzaju obiektów w Prawie 
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budowlanym. To ze wzgl"du na te niezaprze-

czalne zalety, ochrona katodowa powszech-

nie wykorzystywana jest do zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego podziemnych oraz pod-

wodnych ruroci!gów i zbiorników stalowych 

na ca ym #wiecie. W odniesieniu do ochrony 

katodowej zbiorników maj! w Polsce zastoso-

wanie nast"puj!ce przepisy: 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny od-

powiada$ bazy i stacje paliw p"ynnych, ru-

roci gi przesy"owe dalekosi%&ne do trans-

portu ropy naftowej i produktów naftowych 

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063) 

– wraz z pó'niejszymi zmianami: 

§ 64. 1. Nowo budowane zbiorniki stalowe 

[w bazach paliwowych] powinny by$ zabez-

pieczone przed korozj! za pomoc! odpowied-

nio dobranych pow ok ochronnych oraz wy-

posa%one w zabezpieczenie przeciwkorozyjne 

zewn"trznych powierzchni stykaj!cych si"
z gruntem za pomoc! ochrony katodowej, od-

powiednio do wymaga' okre#lonych w Pol-

skich Normach dotycz!cych tych zabezpie-

cze'.

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, je-

%eli zewn"trzna powierzchnia zbiornika sty-

kaj!ca si" z ziemi! posiada pow ok", której 

szczelno#$ jest monitorowana w czasie jego 

u%ytkowania.

§ 113.1. Zewn"trzne powierzchnie zbiorników 

stalowych podziemnych i ruroci!gów techno-

logicznych stacji paliw p ynnych zabezpiecza 

si" przed dzia aniem korozji, stosuj!c odpo-

wiednie pow oki ochronne. 

2. Je%eli zbiornik lub ruroci!g, o którym mowa 

w ust. 1, s! nara%one na zwi"kszone zagro%e-

nie korozyjne ze wzgl"du na wyst"powanie

pr!dów b !dz!cych lub obecno#$ bakterii re-

dukuj!cych siarczany, nale%y zastosowa$ od-

powiednie systemy ochrony katodowej elimi-

nuj!ce ten rodzaj zagro%enia korozyjnego. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana do 

zabezpieczenia podziemnego zbiornika stalo-

wego lub ruroci!gu technologicznego, je%eli

zewn"trzna powierzchnia zbiornika stykaj!ca

si" z ziemi! posiada pow ok", której szczel-

no#$ jest monitorowana w czasie ich u%ytko-

wania.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 31 marca 2008 r. zmieniaj ce rozpo-

rz dzenie w sprawie warunków technicz-

nych dozoru technicznego, jakim powinny 

odpowiada$ zbiorniki bezci!nieniowe i ni-

skoci!nieniowe przeznaczone do magazy-

nowania materia"ów ciek"ych zapalnych 

(dz. u. nr 60 poz. 371):

§ 73. 1. Zbiorniki podziemne oraz zbiorniki 

naziemne stykaj!ce si" z gruntem, z zastrze-

%eniem ust. 2 i 3, wykonane ze stali w"glo-

wych lub stopowych, zabezpiecza si" przed 

dzia aniem korozji poprzez stosowanie ochro-

ny katodowej spe niaj!cej kryteria okre#lone

w Polskich Normach. 

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, je%eli

zewn"trzna powierzchnia #cianek zbiornika, o 

którym mowa w ust. 1, ma pow ok" ochronn!,

której szczelno#$ w czasie u%ytkowania jest 

potwierdzana przez jej monitorowanie. 

3. Wymagania dotycz!ce ochrony przed ko-

rozj! zbiorników w bazach i stacjach paliw 

p ynnych, w zakresie stosowania ochrony ka-

todowej, okre#laj! odr"bne przepisy dotycz!-

ce warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada$ bazy i stacje paliw p ynnych.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 

dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych dozoru technicznego, ja-

kim powinny odpowiada$ zbiorniki bezci-

!nieniowe i niskoci!nieniowe przeznaczone 

do magazynowania materia"ów truj cych

lub &r cych. (Dz. U. Nr 63, poz. 572): 

§ 81. 1. Zbiorniki stalowe podziemne oraz 

dna stalowych zbiorników naziemnych o osi 

pionowej stykaj!ce si" z gruntem powinny 

by$ wyposa%one w system zabezpieczenia 

katodowego, z zastrze%eniem ust. 4. System 

ten powinien gwarantowa$ ujemny potencja 
zbiornika w stosunku do gruntu. 

2. Ujemny potencja  w stosunku do elektrody 

porównawczej mied&-siarczan miedzi powi-

nien by$ nie wi"kszy ni% 0,85 V, a w przypad-

ku zagro%enia korozj! przez beztlenowe bak-

terie redukuj!ce siarczany nie powinien by$
wi"kszy ni% 0,95 V. 

3. Je%eli zbiorniki, o których mowa w ust. 1, 

znajduj! si" w strefi e wyst"powania pr!dów

b !dz!cych, nale%y zastosowa$ specjalne 

#rodki ochrony katodowej. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana, je-

%eli #cianka zewn"trzna zbiornika nie styka si"
z gruntem. 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Spo"ecznej z dnia 9 lipca 

2003 r. w sprawie warunków technicznych 

dozoru technicznego w zakresie eksploata-

cji niektórych urz dze( ci!nieniowych. (Dz. 

U. Nr 135, poz. 1269): 

§ 28. 2. Dla zbiorników podziemnych organ 

w a#ciwej jednostki dozoru technicznego, w 

przypadku wyposa%enia zbiorników w funk-

cjonuj!c! elektrochemiczn! ochron" przed 

korozj!, mo%e przesun!$ termin wykonania 

rewizji wewn"trznej albo wyrazi$ zgod" na 

zast!pienie jej innymi badaniami, uwzgl"d-

niaj!c, %e powinna ona by$ wykonywana nie 

rzadziej ni% co 10 lat. 

Rozporz dzenie Ministra Obrony Naro-

dowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wa-

runków technicznych dozoru technicznego, 

jakim powinny odpowiada$ wojskowe pod-

ziemne zbiorniki do magazynowania paliw 

p"ynnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1701): 

§ 51. 1. Zbiorniki wykonane ze stali w"glo-

wych lub stopowych wyposa%a si" w system 

zabezpieczenia katodowego, z zastrze%eniem

ust. 4. System ten gwarantuje ujemny poten-

cja  zbiornika w stosunku do gruntu. 

2. Potencja  zbiornika mierzony w stosunku 

do elektrody porównawczej mied& -siarczan 

miedzi nie przekracza 0,85 V. W przypadku 

zagro%enia korozj! przez beztlenowe bakterie 

redukuj!ce siarczany potencja  ten nie prze-

kracza 0,95 V. 

3. Je%eli zbiorniki, o których mowa w ust. 1, 

znajduj! si" w strefi e wyst"powania pr!dów

b !dz!cych, stosuje si" specjalne #rodki ochro-

ny katodowej. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana, je%e-

li zbiornik nie styka si" z gruntem. 

Zacytowane wy%ej przepisy nie wymagaj!
w zasadzie komentarza. Panuje w zapisach 

ba agan, niejednoznaczno#ci i jeszcze szereg 

b "dów. Ich interpretacja mo%e odbywa$ si"
na szereg ró%nych sposobów, co w praktyce 

ko'czy si" ostatecznie lekcewa%eniem uzna-

nych zasad technicznych. O podejmowanych 

próbach z inicjatywy Polskiego Stowarzysze-

nia Korozyjnego uporz!dkowania przepisów 

zwi!zanych z zabezpieczeniami przeciwkoro-

zyjnymi zbiorników mo%na znale&$ informa-

cje na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

Pomimo tego, %e ochrona katodowa ide-

alnie nadaje si" do zabezpieczenia przeciw-

korozyjnego istniej!cych zbiorników, bo nie 

wymaga ich odkopywania, jak równie% istnie-

j!ce normy wyra&nie t" zalet" podkre#laj!, to 

w polskiej praktyce in%ynierskiej wi"kszo#$
zastosowa' tej technologii dotyczy zbiorni-

ków nowych, tak%e dwup aszczowych. Bez 

w!tpienia jest to skutek brzmienia ww. przepi-

sów i braku zach"ty do przed u%enia bezpiecz-

nej eksploatacji obiektów istniej!cych.

4.1. Normy – zbiorniki podziemne z osi!

poziom! oraz zakopcowane 

Zasady stosowania ochrony katodowej ty-

powych zbiorników podziemnych z osi! po-

ziom! opisane s! m.in. w nast"puj!cych nor-

mach:

PN-EN 13636:2006•  Ochrona katodowa 

metalowych zbiorników podziemnych 

i zwi!zanych z nimi ruroci!gów. 

PN-EN 12954:2004•  Ochrona katodowa 

konstrukcji metalowych w gruntach lub 

w wodach – zasady ogólne i zastosowania 

dotycz!ce ruroci!gów. 

NACE RP 0285-02•  Corrosion Control of 

Underground Storage Tank Systems by Ca-

thodic Protection. NACE TM 0101-01 Me-

asurement Techniques Related to Criteria 

for Cathodic Protection on Underground or 

Submerged Metallic Tank Systems. API Re-

commended Practice 1632 (1996) Cathodic 

Protection of Underground Petroleum Sto-

rage Tanks and Piping Systems. UL 1746 

(1993) Standard for Safety: „External Cor-

rosion Protection Systems for Steel Under-

ground Storage Tanks”. UL 58 (1996) Stan-

dard for Safety: „Steel Underground Tanks 

for Flammable and Combustible Liquids”. 

Norma PN-EN 13636 by a pierwszym 

w Polsce dokumentem, który w ca o#ci dedy-

kowany by  technice ochrony katodowej stalo-

wych zbiorników podziemnych. Podobnie jak 

w normie PN-EN 12954, dotycz!cej zagadnie'
ogólnych ochrony katodowej, zabezpieczenie 
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przeciwkorozyjne stalowej #cianki zbiornika 

podziemnego uzyskuje si" poprzez zmniejsze-

nie jej szybko#ci korozji poni%ej 0,01 mm/rok. 

Wymagania norm okre#laj! sposoby ustalania 

w warunkach rzeczywistych tego kryterium. 

Przedstawione w zestawieniu normy amery-

ka'skie i kanadyjskie zawieraj! wymagania 

analogiczne do europejskich. 

Dla zbiorników nowych ochron" katodow!
realizuje si" zazwyczaj za pomoc! anod gal-

wanicznych, najcz"#ciej magnezowych, któ-

re umieszcza si" w ziemi  !cznie z obiektem 

podczas jego budowy. Typowy schemat takiej 

instalacji przedstawiony zosta  na rys. 1. Przy 

dobrej organizacji pracy koszt wykonania in-

stalacji takiej ochrony katodowej wszystkich 

zbiorników na typowej stacji paliwowej nie 

przekracza 1-2 % sumarycznych nak adów na 

budow" ca ego obiektu, a wi"c w granicach 

b "du kalkulacji kosztów. Zupe nie niezrozu-

mia y jest ci!gle jeszcze odczuwalny opór #ro-

dowisk decyzyjnych przed uporz!dko waniem 

kwestii przeciwdzia ania nieuchronnej korozji 

tych obiektów w przysz o#ci.

Ochrona katodowa zbiorników podziem-

nych ju% eksploatowanych od jakiego# czasu 

jest zazwyczaj du%o bardziej k opotliwa, po-

niewa% konieczne jest umieszczenie w ziemi 

odpowiednich elektrod i doprowadzenie do 

nich sta ego pr!du elektrycznego, co nie jest 

mo%liwe bez rozkopania oraz zniszczenia ist-

niej!cej infrastruktury. Bardzo cz"sto oprócz 

zbiorników zachodzi konieczno#$ obj"cia

ochron! katodow! wszystkich metalowych 

elementów znajduj!cych si" w pobli%u zbior-

ników, np. uziemie' i innych ruroci!gów. 

Zbiorniki naziemne obsypane ziemi! wy-

korzystywane s! g ównie do celów magazy-

nowych paliw lub prze adunku gazu. W tym 

przypadku równie% stosowanie ochrony kato-

dowej najkorzystniej wdro%y$ razem z budow!
takich obiektów, co umo%liwi umieszczenie 

elektrod s u%!cych do polaryzacji katodowej 

zbiorników w odpowiednim miejscu kopca. 

Niewielkie odleg o#ci pomi"dzy zbiornikami 

i efekty ekranowania pr!du ochrony katodo-

wej stwarzaj! wiele problemów z uzyskaniem 

równomiernego poziomu ochrony na wszyst-

kich nara%onych na korozj" #ciankach zbiorni-

ków. Instalacje ochrony katodowej zbiorników 

z wykorzystaniem zewn"trznego &ród a pr!du

musz! by$ wykonywane wy !cznie przez wy-

specjalizowany i do#wiadczony zespó , ponie-

wa% niew a#ciwie wykonane mog! spowodo-

wa$ uszkodzenia infrastruktury podziemnej. 

4.2. Normy – zbiorniki naziemne z osi!

pionow!

Du%e naziemne zbiorniki magazynowe 

z osi! pionow!, przeznaczone g ównie do 

przechowywania ropy naftowej i produktów 

jej przeróbki, wykonywane s! na ca ym #wie-

cie zgodnie z ameryka'ska norm! API 650, 

stale udoskonalan! w miar" post"pu techniki 

i wymaga' ochrony #rodowiska. Znane s!
normy API 652 dotycz!ce ochrony dna zbior-

ników za pomoc! pow ok oraz norma API 

653 zwi!zana z eksploatacj! zabezpiecze'
przeciw korozyjnych tego rodzaju zbiorników. 

Trudno jest zrozumie$, dlaczego w wi"kszo#ci

zastosowa' tego rodzaju zbiorników, zarów-

no podczas projektowania, jak i eksploatacji, 

zapomina si" o opracowanej w 1991 roku 

normie ANSI/API RP 651 (2007) Cathodic 

Protection of Aboveground Petroleum Storage 

Tanks, Third Edition, w której w najnowszym 

wydaniu czytamy: „zabezpieczenie przed ko-

rozj! za pomoc! ochrony katodowej dla no-

wych zbiorników nale%y opracowa$ ju% na 

etapie wst"pnego projektowania, i je#li jest 

zastosowane, nale%y je utrzymywa$ przez 

ca y okres eksploatacji zbiornika”. Podobny 

wyd&wi"k i zakres zastosowa' do zewn"trznej

powierzchni dna zbiornika ma norma NACE 

RP 0193-01: External Cathodic Protection of 

On-Grade Metallic Storage Tank Bottoms. 

Dla zbiorników starych, ju% od lat eksplo-

atowanych decyzj" o stosowaniu ochrony 

katodowej nale%y podj!$ na podstawie oceny 

zagro%e' korozyjnych zbiornika i jego stanu 

technicznego dokonanej zgodnie z norm! API 

Std 653 (2001) Tank Inspection, Repair, Alte-

ration, and Reconstruction, Third Edition. 

Ze wzgl"du na liczb" eksploatowanych na 

#wiecie zbiorników magazynowych i ró%no-

rodno#$ sposobów ochrony przed rozlewami 

magazynowanego medium, opracowa nych 

zosta o szereg ró%nego rodzaju technik ochro-

ny katodowej, g ównie zwi!zanych z roz-

mieszczeniem anod wzgl"dem dna zbiornika. 

Do najcz"#ciej stosowanych nale%y: pionowe 

p ytkie anody rozmieszczone w równomier-

nych odst"pach wokó  zbiornika w odleg o#ci

kilku do kilkunastu metrów od jego #cianki,

pojedyncze g "bokie anody (do kilkudziesi"-

ciu metrów) zazwyczaj pomi"dzy kilkoma 

zbiornikami, anody w odwiertach uko#nych

pod dnem zbiornika, anody poziome w prze-

wiertach kierowanych pod dnem zbiornika 

(najnowsza technolo gia), anody poziome 

w przestrzeni pomi"dzy dnem a geomembran!
lub inn! przegrod! przeciwrozlewow! (mon-

towane w trakcie budowy zbiornika), anody 

poziome w przestrzeni mi"dzydennej (w przy-

padku naprawy zbiornika poprzez dobudow"
drugiego dna). 

Ochrona katodowa w odniesieniu do zbior-

ników z osi! pionow! najcz"#ciej odnosi si"
do jego dna wtedy, gdy w sposób bezpo#redni

kontaktuje si" z ziemi!. Jednak znajduje ona 

zastosowanie tak%e do ochrony katodowej dna 

zbiornika od strony wewn"trznej, gdy przy 

dnie zbiera si" woda, osady i zanieczyszcze-

nia. Wymagania takiej ochrony podane s!
w normie NACE RP 0575-01 Internal Catho-

dic Protection Systems in Oil-Treating Vessels. 

W takim przypadku do ochrony katodowej 

wykorzystuje si" anody galwaniczne wprost 

przyspawane do dna zbiornika analogicznie 

jak w zbiornikach balastowych na statkach. 

W ko'cu nie sposób nie wspomnie$ o aktu-

alnej propozycji (marzec 2010) tekstu normy 

europejskiej dotycz!cej ochrony katodowej 

den zbiorników magazynowych z osi! piono-

w! – CEN/TC 219 -00219031 (draft) Cathodic 

protection of external surfaces of above gro-

und storage steel tank bottoms in contact with 

soil or foundations. Jest to najnowsza propo-

zycja Komitetu Technicznego CEN/TC219, 

w której ju% we wprowadzeniu czytamy: 

„Podczas projektowania nowych zbiorników 

powinny by$ przeprowadzone kompleksowe 

badania, w tym mo%liwo#$ wykorzystania 

ochrony katodowej. W przypadku, gdy ochro-

na katodowa nie jest przyj"ta, musi by$ poda-

Rys. 1. Ochrona katodowa podziemnego zbiornika stalowego: 1 – zbiornik, 2 – uziemienie otokowe, 3 

– pompa, 4 – przewody paliwowe, 5 – poziomowskaz, 6 – czujnik, 7 – skrzynka nazbiornikowa, 8 – stacja 

ochrona katodowej, 9 – uziemienie, 10 – anody galwaniczne, 11 – przewód do uziemienia, 12 – iskiernik, 

13 – z !cza izoluj!ce (monobloki), 14 – miejsce w !czenia monolitycznego odgranicznika pr!du sta ego,

15 – g ówne po !czenie obwodu i miejsce pomiaru pr!du ochrony katodowej

Fig. 1. Cathodic protection of underground steel tank: 1 – tank, 2 – earth otokowe, 3 – pump, 4 – fuel lines, 

5 – level indicator, 6 – detector, 7 – Box nazbiornikowa, 8 – cathodic protection station, 9 – ground, 10 – 

anode plating, 11 – wire to ground, 12 – spark gap, 13 – insulating connectors (monoblock), 14 – place of 

the monolithic integration odgranicznika DC, 15 – the main circuit connection and place of the cathodic 

protection current measurement
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ne udokumentowane techniczne uzasadnienie, 

%e za pomoc! metod alternatywnych uzyskana 

zostanie równowa%na jej skuteczno#$ zabez-

pieczenia przeciwkorozyjnego.” Norma odno-

si si" do kryteriów ochrony katodowej uj"tych

w normach europejskich, jak równie% i amery-

ka'skich. Powy%szy zapis oznacza, %e je#li nie 

udowodni si" mo%liwo#ci obni%enia szybko#ci

korozji dna zbiornika w danych warunkach 

do warto#ci mniejszej ni% 0,01 mm/rok stoso-

wanie ochrony katodowej b"dzie wymagane. 

W normie podano zasady wyboru uk adów

anodowych oraz metody oblicze' projekto-

wych. Nale%y oczekiwa$, %e uzgodniona wer-

sja powstanie w przysz ym roku. 

4.3. Normy – inne zbiorniki naziemne 

i nadziemne z osi! pionow!

Znacznie mniejsze jest zastosowanie sys-

temów ochrony katodowej do wszelkiego 

rodzaju pojemników zawieraj!cych wod".

Tradycj" tak!, zarówno w sferze wojskowej, 

jak i cywilnej, wypracowano w USA, gdzie 

woda pitna gromadzona jest w nowoczesnych 

„wie%ach ci#nie'” w zbiornikach stalowych. 

Stosuje si" oba systemy ochrony katodowej: 

z zastosowaniem anod galwanicznych, jak 

i zewn"trznego &ród a pr!du, czego odz-

wierciedleniem s! normy: NACE RP 0196-04 

Galvanic Anode Cathodic Protection of Inter-

nal Submerged Surfaces of Steel Water Storage 

Tanks i NACE RP 0388-01 Impressed Current 

Cathodic Protection of Internal Submerged 

Surfaces of Steel Water Storage Tanks. 

Warto odnotowa$, przy omawianiu ochrony 

katodowej zbiorników, stosowane w zauwa-

%alnej w Polsce skali elektrochemiczne za-

bezpieczenie wewn"trznych stalowych komór 

w oczyszczalniach #cieków. Dotyczy to komór 

w oczyszczalniach biologicznych, jak równie%
komór fermentacyjnych s u%!cych do produk-

cji biogazu. Obecnie wykorzystuje si" do tego 

celu nowoczesne materia y anodowe na bazie 

tytanu pokrytego aktywnymi tlenkami. Wy-

maga' normowych stosowania ochrony ka-

todowej odnosz!cych si" do #rodowiska #cie-

ków nie ma i dlatego wykorzystuje si" w tego 

rodzaju wdro%eniach norm" ogóln! – PN-EN 

12499:2006 Ochrona katodowa powierzchni 

wewn"trznych konstrukcji metalowych. 

5. Podsumowanie 

Pomimo tego, %e pierwsze zastosowania do 

zabezpieczenia zewn"trznej, jak i wew n"trznej

strony den du%ych zbiorników magazynowych 

surowej ropy naftowej za pomoc! ochrony ka-

todowej rozpocz" y si" w latach 50. ubieg ego

wieku [2–4], technika ta nie zosta a w Polsce 

upowszechniona i do dnia dzisiejszego jej 

zastosowanie nie jest powszechne w takim 

stopniu, jak to ma miejsce w krajach technicz-

nie rozwini"tych. Odnotowa$ nale%y szereg 

sukcesów w stosowaniu ochrony katodowej 

zbiorników magazynowych, ale nie wynika 

to z ugruntowa nej potrzeby ochrony #rodowi-

ska czy wyd u%enia %ywotno#ci zbiorników, 

a raczej indywidualnego zaanga%owania pro-

jektantów lub u%ytkowników tych obiektów. 

Brak jasno sformu owanych przepisów jest 

przyczyn! tego, %e w szeregu nowych zbiorni-

kach z techniki tej zrezygnowano. 

Analogicznie przedstawia si" sytuacja 

w stosowaniu techniki ochrony katodowej 

do podziemnych zbiorników z osi! poziom!,

chocia% w tym przypadku liczba zastosowa'
jest do#$ du%a, ale niestety jako#$ rozwi!za'
technicznych pozostawia wiele do %yczenia

[5–7].

Na tle niejednoznacznych przepisów wy-

magania normowe ochrony katodowej zbior-

ników sformu owane s! w sposób jasny, po-

dobnie jak wymagania dotycz!ce wykszta -
cenia i do#wiadczenia osób, które powinny 

by$ anga%owane w proces wdro%eniowy tej 

technologii, zawarte w normie PN-EN 15257 

Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji 

i certyfikacja personelu ochrony katodowej. 
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2009, nr  25 (938)

Nowy kationowy zwi!zek typu gemi-

ni, sposób wytwarzania nowego ka-

tionowego zwi!zku typu gemini oraz 

zastosowanie nowego kationowego 

zwi!zku typu gemini w koncentracie 

#rodka do konserwacji drewna i be-

tonu

Twórcy: Szczepaniak Stanis aw, Kiel-

ce; Szczepaniak Remigiusz, Kielce · 

Zg oszenie 385381, s. 16

Nowy kationowy zwi!zek typu gemi-

ni, sposób wytwarzania nowego ka-

tionowego zwi!zku typu gemini oraz 

zastosowanie nowego kationowego 

zwi!zku typu gemini w koncentracie 

#rodka do konserwacji drewna i be-

tonu

Twórcy: Szczepaniak Stanis aw, Kiel-

ce; Szczepaniak Remigiusz, Kielce · 

Zg oszenie 385382, s. 16-17

Narz"dzie #cierne supertwarde

Twórcy: Majewska – Albin Kazimie-

ra, Staniewicz – Brudnik Barbara · 

Firma: Instytut Zaawansowanych 

Technologii Wytwarzania, Kraków · 

Zg oszenie 385385, s. 8

Spoiwo ceramiczne do narz"dzi #cier-

nych supertwardych

Twórcy: Staniewicz-Brudnik Barbara 

· Firma: Instytut Zaawansowanych 

Technologii Wytwarzania, Kraków · 

Zg oszenie 385386, s. 8

Sposób pomiaru odporno#ci cienkich 

warstw na materia ach metalowych na 

zu%ycie przez tarcie

Twórcy: Betiuk Marek, Wach Piotr, 

Burdy'ski Kryspin, Nakonieczny 

Aleksander · Firma: Instytut Mecha-

niki Precyzyjnej, Warszawa · Zg osze-

nie 385331, s. 29

Sposób pomiaru grubo#ci cienkich 

warstw i ich odporno#ci na zu%ycie

przez tarcie

Twórcy: Betiuk Marek, Wach Piotr, 

Burdy'ski Kryspin, Nakonieczny 

Aleksander · Firma: Instytut Mecha-

niki Precyzyjnej, Warszawa · Zg osze-

nie 385332, s. 30


