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Wojciech SOKÓLSKI1

OCHRONA KATODOWA ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH. 
STAN TECHNIKI, NORMY I PRZEPISY. 

Streszczenie 
W referacie zaprezentowano aktualny poziom technologii ochrony katodowej stosowanej 
w Polsce do zabezpieczania przed korozj  stalowych zbiorników podziemnych, obowi zuj ce
w tym zakresie przepisy oraz wymagania normatywne. Krytycznie odniesiono si  do 
niektórych stosowanych praktyk, które w rezultacie nie tylko nie gwarantuj  uzyskania 
oczekiwanych rezultatów ochrony przeciwkorozyjnej, ale tak e uniemo liwiaj  w przysz o ci
usuni cie niesprawno ci, a w niektórych przypadkach stwarzaj  dodatkowe zagro enia. Na 
tym tle wskazano na pilna potrzeb  usankcjonowania wymaga  normy europejskiej dot. 
poziomów kompetencji i certyfikacji personelu ochrony katodowej. 

Wprowadzenie 
Potrzeba stosowania skutecznej ochrony przed korozj  eksploatowanych w ziemi stalowych 
ruroci gów i zbiorników s u cych do magazynowania i transportu substancji niebezpiecz-
nych (znajduj cych si  pod wysokim ci nieniem, zagra aj cych yciu lub zdrowiu ludzi oraz 
naturalnemu rodowisku) nie podlega adnej dyskusji. Cienka cianka wykonana ze stali musi 
przez wiele lat eksploatacji wytrzyma  obci enia mechaniczne oraz zagro enia wynikaj ce
z agresywno ci korozyjnej ziemi i innych czynników destrukcyjnych obecnych w tym 
rodowisku (mikroorganizmów, pr dów b dz cych sta ych i przemiennych). 

Do wiadczenia ostatnich stu lat niezbicie wykaza y, e uzyskanie skutecznego zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego stalowych konstrukcji podziemnych mo liwe jest jedynie poprzez 
jednoczesne zastosowanie odpowiednio dobranych pow ok izolacyjnych oraz ochrony kato-
dowej, zewn trznej ingerencji w procesy korozyjne za pomoc  sta ego pr du elektrycznego. 
Pomimo opracowywania coraz to doskonalszych pow ok tworz cych barier  pomi dzy stal
a rodowiskiem nie rezygnuje si  z ochrony katodowej, poniewa adna z pow ok podczas 
wieloletniej eksploatacji nie gwarantuje wymaganej szczelno ci. Ka d  nieci g o
w pow oce izolacyjnej, spowodowan  jej uszkodzeniami w procesie aplikacji, transportu,  
posadawiania konstrukcji i jej zakopywania, a tak e w wyniku naturalnych procesów 
starzenia, stanowi zarazem potencjalne uszkodzenie stalowej cianki. „Unieszkodliwienie” 
tych miejsc za pomoc  pr du polaryzacji katodowej jest niezb dne.
Znamienne jest to, e efekt ca kowitego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego mo na uzyska
wy cznie za pomoc  ochrony katodowej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w przepisach 
ameryka skich, z  których wynika, e stalowe konstrukcje metalowe zabezpiecza si  przed 
korozj  za pomoc  ochrony katodowej i odpowiednio dobranych pow oki izolacyjnych, 
których zadaniem jest jedynie zmniejszenie nat enia pr du ochronnego. Im lepsza pow oka
izolacyjna, tym mniejsze zapotrzebowanie na pr d ochrony katodowej – i odwrotnie. 
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Przypomnienie tych zasad na wst pie wydaje si  konieczne, poniewa  pomimo up ywu lat 
oraz licznych w tej sprawie w tym czasie wyst pie rodowisk zajmuj cych si  profesjonalnie 
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 wprowadzaj  niejednoznaczne przepisy i instrukcje dotycz ce zakresu 
zastosowania ochrony katodowej w odniesieniu do zbiorników i towarzysz cych im ruroci -
gów podziemnych, a tak e niekompetentni wykonawcy instalacji ochrony katodowej. 
Zakres zastosowania systemów ochrony katodowej 
Do kategorii zbiorników podziemnych zalicza si  pojemniki pogr one ca kowicie w ziemi 
lub posadowione na powierzchni i przykryte warstw  ziemi o grubo ci nie mniejszej ni  50 
cm. Zazwyczaj kwestia ta dotyczy zbiorników osi  z poziom  przeznaczonych do magazyno-
wania cieczy i gazów, a w kontek cie niniejszego referatu – zbiorników stalowych do 
przechowywania gazu LPG, paliw p ynnych oraz ci szych w glowodorów, a tak e innych 
substancji niebezpiecznych. 
Ochron  katodow  stosuje si  zazwyczaj do zbiorników ma ych (2,8 – 6,4 m3) na gaz LPG do 
celów opa owych, do 20 m3 na gaz LPG i do 60 m3 na paliwa p ynne na stacjach paliwowych, 
a tak e du ych do 200 m3 i wi kszych w magazynowania gazu LPG. Wi ksze ilo ci paliw 
p ynnych magazynowane s  w zbiornikach naziemnych z osi  pionow .
Najcz ciej do zbiorników mniejszych wykorzystywana jest technologia ochrony katodowej 
z zastosowaniem anod galwanicznych (najcz ciej magnezowych) jako ród a pr du sta ego,
do zbiorników wi kszych stosuje si  systemy z zewn trznym ród em pr du.
Debiut wykorzystania technologii ochrony katodowej do zabezpieczenia naturalnego 
rodowiska przed wyciekami ze zbiorników paliwowych by  spektakularny. Ameryka ska 

Agencja Ochrony rodowiska w roku 1988 og osi a dziesi cioletni program modernizacji 
oko o miliona dwustu tysi cy zbiorników podziemnych znajduj cych si  na terenie USA. Dla 
istniej cych zbiorników (jednop aszczowych) zaproponowano zastosowanie trzech 
rozwi za : ochrony katodowej, laminowanie od wewn trz zbiorników lub zastosowanie obu 
tych metod jednocze nie. Zadaniem ochrony katodowej by o zahamowanie procesów 
korozyjnych stalowej cianki w kontakcie z ziemi  i wyeliminowanie t  drog  perforacji 
i wycieków paliwa. To rozwi zanie stosowano, gdy badania techniczne zbiorników 
wykazywa y wymagan  szczelno  stalowych cianek zbiornika. Kiedy takie badanie nie 
wypada o pomy lnie – powierzchnia wewn trzna zbiornika by a laminowana, gdy za
nale a o jeszcze zatrzyma  procesy destrukcyjne stali – dodatkowo uruchamiano ochron
katodow  od strony ziemi. Podsumowuj c ten program ochrony rodowiska w 2001 r. 
og oszono, e skutecznie zastosowano ochron  katodow  w odniesieniu do oko o 650 tysi cy
zbiorników! 
Koniecznie nale y podkre li , e w ka dym przypadku le wykonana instalacja ochrony 
katodowej jest nieskuteczna (nie eliminuje procesów korozyjnych stalowej cianki zbiornika), 
a w przypadku instalacji z zewn trznym ród em pr du mo e nawet sta  si  przyczyn
uszkodze  korozyjnych zbiornika. Z tego wzgl du systemy ochrony katodowej powinny by
poddawane sta emu nadzorowi przez odpowiednio wyszkolony (certyfikowany) personel 
ochrony katodowej. 

le funkcjonuj ca ochrona katodowa mo e by  spowodowana b dami w projekcie (je li by
wykonywany), niefachowym wykonawstwem elementów ochrony katodowej (np. brakiem 
nadzoru specjalistycznego, zaniechaniem wykonania odpowiednich pomiarów kontrolnych 
podczas wykonawstwa instalacji), a tak e dzia aniem innych ekip wykonawczych po 
zainstalowaniu systemu ochrony katodowej (zwykle elektrycznych). System ochrony kato-
dowej, je li nie jest odpowiednio przewidziany w projekcie technologicznym i elektrycznym 
obs ugi zbiornika, mo e by  w sprzeczno ci z jego zabezpieczeniami elektrycznymi 



(odgromowym, przeciwpora eniowym, przed elektryczno ci  elektrostatyczn  itp.), które 
z racji bezpiecze stwa powinny mie  pierwsze stwo przed wymaganiami ochrony katodowej. 
Sytuacja ta, wobec braku zaakceptowanych odpowiednich instrukcji i jednoznacznych 
wymaga , zmusza do  cis ej wspó pracy projektanta i wykonawcy - zarówno zbiornika jak 
i systemu ochrony katodowej. Istnieje obecnie ca y arsena rodków, które umo liwiaj
realizacj  skutecznej ochrony katodowej p aszcza zbiornika przy zachowaniu wymaga
wszystkich zabezpiecze  elektrycznych. Warto w tym miejscu koniecznie podnie  do rangi 
problemu fakt rygorystycznego przestrzegania niektórych przyzwyczaje  przez wykonawców 
do wykonywania ró nego rodzaju po cze  elektrycznych pod ziemi  (np. bezpo redniego

czenia ze sob  ró nych uziemie ), które nie tylko uniemo liwiaj  uzyskanie efektu ochrony 
przeciwkorozyjnej, ale utrudniaj  lub wr cz uniemo liwiaj  usprawnienie pracy instalacji 
ochrony katodowej ani podczas uruchomienia, ani w przysz o ci podczas eksploatacji. 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych w wietle przepisów 
Pocz wszy od pierwszego rozporz dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia 30 sierpnia 
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  bazy i stacje paliw 
p ynnych, ruroci gi dalekosi ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie – a nast pnie we wszystkich kolejnych jego modyfikacjach – w a cicielom 
zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych narzucono dostosowanie ich do wymaga
ochrony rodowiska (obecnie do ko ca 2012 roku). Pocz tkowy termin (o mioletni) 
przed u ono o nast pne osiem lat. Jednak i to jeszcze, jak si  okazuje, za krótki czas, skoro 
w Sejmie w czerwcu 2010 r. pojawi a si  interpelacja poselska z propozycj  kolejnego 
przed u enia tego okresu, a tak e umo liwienia dalszej eksploatacji zbiorników jednop asz-
czowych. Interpelacja zosta a odrzucona przez resort Ministerstwa Gospodarki. 
Na dzie  21 czerwca 2010 r. odsetek zbiorników spe niaj cych wymagania ww. przepisów 
wynosi : dla stacji paliw – 49 % i dla baz paliw – 39 %. Wed ug szacunków w Polsce czyn-
nych jest ponad 6700 stacji paliw oraz ok. 56 baz paliw p ynnych. W sumie na terenie Polski 
istnieje ok. 27 tys. zbiorników na paliwa p ynne. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami stacje 
paliw p ynnych powinny by  wyposa one w:
- urz dzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych 

( cis e bilansowanie obrotu paliwami, pomiar ilo ci paliwa w zbiornikach – kontrola 
wycieku paliwa),

- urz dzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód 
powierzchniowych i gruntowych (odpowiednia konstrukcja zbiornika i monitoring 
wycieków).

Ochrona rodowiska opiera si  wi c na dwóch za o eniach:
- sygnalizacji obecno ci wycieku paliwa oraz  
- zabezpieczeniu przed rozprzestrzenieniem si  wycieku paliwa do otoczenia. 
Zarówno w przepisach, jak i w prze wiadczeniu u ytkowników, zbiorniki dwup aszczowe 
wymieniane s  na pierwszym miejscu na li cie uznanych konstrukcji na terenie stacji paliw. 
Zbiorniki jednop aszczowe dopuszczane s  jedynie w szczelnej wannie, z wewn trzn
wyk adzin  z tworzywa sztucznego lub wykonane w ca o ci z tworzywa sztucznego.  
Zbiorniki dwup aszczowe (z podwójn ciank ) powinny mie  monitorowan  szczelno
przestrzeni mi dzy ciennej (podci nieniowo lub nadci nieniowo). Wype niona jest ona gazem 
lub ciecz , czasami umieszcza si  w niej czujniki w glowodorów. Przepisy wymagaj , by 
proces monitorowania przebiega  w sposób ci g y.
Powszechnie uwa a si , e istot  modernizacji wymaganej w przepisach jest przymus 
wymiany zbiorników jednop aszczowych na dwup aszczowe. Chodzi tu o fabrycznie nowe 
zbiorniki dwup aszczowe lub o zbiorniki wytworzone wewn trz zbiorników jednop asz-
czowych za pomoc  odpowiedniej wyk adziny umo liwiaj cej monitorowanie przestrzeni 



mi dzy ciennej. Kto, kiedy i dlaczego postawi  takie wymaganie w odniesieniu do 
wewn trznej wyk adziny z tworzyw sztucznych w zbiornikach jednop aszczowych nie 
wiadomo. We wspomnianej interpelacji poselskiej czytamy, e: „(…) w bogatszych od Polski 
krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, zbiorniki jednop aszczowe wymienia si  na 
dwup aszczowe tylko w sytuacjach, gdy jednop aszczowe nie daj  ju  gwarancji 
bezpiecze stwa”.
W zakresie wymaga  wynikaj cych z prawa budowlanego obowi zuj  przepisy zawarte 
w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi przesy owe
dalekosi ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
243, poz. 2063). Pó niejsza zmiana zawarta w rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 
grudnia 2007 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi przesy owe dalekosi ne s u ce
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 240, poz. 
1753) dotyczy a jedynie przed u enia terminu dostosowania zbiorników do wymaga  tych 
przepisów.
Zestaw wymaga  w zacytowanych przepisach dotycz cych ochrony przed korozj  zarówno 
zbiorników podziemnych, jak równie  towarzysz cym im ruroci gów, nie jest spójny i nie 
odpowiada aktualnemu stanowi techniki ani powszechnie uznanym wymaganiom normatyw-
nym. Uzale nienie potrzeby stosowania ochrony katodowej od obecno ci pr dów b dz cych
lub bakterii redukuj cych siarczany jest nieporozumieniem. Obecno  tych czynników musi 
by  brana pod uwag  w systemach ochrony katodowej jako element dodatkowy, wymagaj cy 
zastosowania specjalnych rodków ochrony katodowej (innej techniki – np. drena u
elektrycznego w przypadku pr dów b dz cych, innego kryterium ochrony – np. w przypadku 
zagro enia korozj  mikrobiologiczn ). Je li te czynniki nie wyst puj , system ochrony 
katodowej jest niezb dny niezale nie od stopnia agresywno ci korozyjnej rodowiska.
Wynika to ze specyfiki przebiegu procesów korozyjnych w gruncie (ziemi), a przede 
wszystkim tworzeniu si  tzw. makroogniw korozyjnych. Brak bezwarunkowego wymagana 
stosowania ochrony katodowej w polskich przepisach traktowany jest jako powa ny b d
merytoryczny, powielany od czasu modyfikacji prawa budowlanego w roku 1994.  
Pozytywny komentarz do tych przepisów opracowany przez autora referatu w roku 2005 
znajduje si  na stronie internetowej: http://www.corrpol.pl/teksty/komentarz-mg.htm.  
Brak jednoznacznych wymaga  w odniesieniu do ochrony katodowej podziemnych 
zbiorników stalowych spowodowa , e jest ona w praktyce traktowana wg zasad, które nie s
obecnie w technice akceptowane.  Oto przyk ady: 
W § 64. pkt. 1. brzmi cym „Nowo budowane zbiorniki stalowe powinny by  zabezpieczone 
przed korozja za pomoc  odpowiednio dobranych pow ok ochronnych oraz wyposa one
w zabezpieczenie przeciwkorozyjne zewn trznych powierzchni stykaj cych si  z gruntem za 
pomoc  ochrony katodowej, odpowiednio do wymaga  okre lonych w Polskich Normach 
dotycz cych tych zabezpiecze ”, nie ma ani s owa o potrzebie zastosowania tej technologii do 
zbiorników istniej cych, dla których technika ta jest jedynym z mo liwych i najbardziej 
ekonomicznym ze rodków ograniczaj cych zagro enie wycieków paliwa ze zbiornika 
wskutek korozji cianek (dna) zbiornika od strony ziemi. 
Niemal powszechne obecnie w Polsce stosowanie systemów ochrony katodowej w odniesie-
niu do zbiorników gazu LPG wcale nie wynika z § 71 ww. Rozporz dzenia (z prawa 
budowlanego), w którym wymaganie zastosowania ochrony katodowej traktowane jest 
incydentalnie jako przypadek szczególny, a z ekonomicznie korzystnego sformu owania
Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Spo ecznej z dnia 9 lipca 2003 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urz dze  ci nieniowych. (Dz. U. Nr 135, poz. 1269), które brzmi w § 28. pkt. 2.: „Dla 



zbiorników podziemnych organ w a ciwej jednostki dozoru technicznego, w przypadku 
wyposa enia zbiorników w funkcjonuj c  elektrochemiczn  ochron  przed korozj , mo e
przesun  termin wykonania rewizji wewn trznej albo wyrazi  zgod  na zast pienie jej 
innymi badaniami, uwzgl dniaj c, e powinna ona by  wykonywana nie rzadziej ni  co 10 
lat”.
Kolejn  sprzeczno  wprowadzi o Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 
2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, 
jakim powinny odpowiada  zbiorniki bezci nieniowe i niskoci nieniowe przeznaczone do 
magazynowania materia ów ciek ych zapalnych (Dz. U. Nr 60 poz. 371), które zmieni o
bezwarunkowe wymaganie stosowania ochrony katodowej jedynie w odniesieniu do 
zbiorników „w bazach i stacjach paliw p ynnych”, uznaj c, e „okre laj  je odr bne przepisy 
dotycz ce warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  bazy i stacje paliw p ynnych”
(czyli przepisy prawa budowlanego, opisane wy ej). W odniesieniu do wszystkich innych 
zbiorników „bezci nieniowych i niskoci nieniowych przeznaczonych do magazynowania 
materia ów ciek ych zapalnych” Rozporz dzenie to bezwzgl dnie wymaga w § 73. pkt.1. aby: 
„Zbiorniki podziemne oraz zbiorniki naziemne stykaj ce si  z gruntem … wykonane ze stali 
w glowych lub stopowych zabezpiecza  przed dzia aniem korozji poprzez stosowanie 
ochrony katodowej spe niaj cej kryteria okre lone w Polskich Normach”. Pomimo istnienia 
cytowanego przepisu, którego brzmienie ustalone zosta o przez Ministerstwo Gospodarki 
w uzgodnieniu z Polsk  Izb  Paliw P ynnych i Urz dem Dozoru Technicznego, z du ym 
zadowoleniem mo na obserwowa  narastaj ce zainteresowanie zastosowaniem ochrony 
katodowej zbiorników na stacjach paliwowych, szczególnie przez du e koncerny paliwowe. 
Aby nakre lony wy ej obraz by  pe ny, koniecznie trzeba przypomnie , e nadal obowi zuje
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada  zbiorniki bezci nieniowe 
i niskoci nieniowe przeznaczone do magazynowania materia ów truj cych lub r cych. (Dz. 
U. Nr 63, poz. 572),  które do dnia dzisiejszego nie zosta o zmienione i zachowa o pierwotnie 
obowi zuj ce wymagania we wszystkich wspomnianych przepisach opracowanych w Minis-
terstwie Gospodarki:
§ 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 … System ten powinien gwarantowa  ujemny 
potencja  zbiornika w stosunku do gruntu. 

2. Ujemny potencja  w stosunku do elektrody porównawczej mied -siarczan miedzi 
powinien by  nie wi kszy ni  -0,85 V, a w przypadku zagro enia korozj  przez 
beztlenowe bakterie 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 strefie wyst powania
pr dów b dz cych, nale y zastosowa  specjalne rodki ochrony katodowej.

Dlaczego wymagania w odniesieniu do ochrony katodowej stalowych cianek oddzielaj cych 
niebezpieczne media od agresywnego rodowiska ziemnego s  inne we wszystkich dotykaj -
cych tej kwestii przepisach jest wy czn  tajemnic  urz dników tego resortu. 
Dla porz dku wypada odnotowa , e analogicznie brzmi ce przepisy w Rozporz dzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiada  wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania 
paliw p ynnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1701), zosta y wycofane w roku 2008. 

Korozja zbiorników dwup aszczowych 
Omówione wy ej przepisy dotycz  przede wszystkim kwestii niezawodnej eksploatacji 
i ochrony naturalnego rodowiska. Z nieznanych przyczyn, w odró nieniu od pogl dów 
powszechnych w krajach uprzemys owionych, ochrona przed korozj  w tych dokumentach 



nie zosta a zakwalifikowana na równi z innymi czynnikami maj cymi podstawowy wp yw na 
bezpiecze stwo funkcjonowania zbiorników podziemnych. G ówny nurt dopasowania 
zbiorników podziemnych do wymaga  okre lonych w przepisach kojarzy si  g ównie
z konieczno ci  zastosowania zbiorników dwup aszczowych. Czy ten kierunek jest s uszny?

Zasadniczym czynnikiem, który wywo uje perforacj cianki zbiornika podziemnego i w 
konsekwencji wyciek paliwa do ziemi, jest proces korozji stali przebiegaj cy w defektach 
pow oki izolacyjnej na zewn trznej powierzchni zbiornika, tj. w bezpo rednim kontakcie 
metalu z otaczaj c  go ziemi  (elektrolitem). Zatem czynnik szkodliwy, prowadz cy do 
ska enia rodowiska, nie dzia a od wewn trz zbiornika, a odwrotnie – z zewn trz. 
W zale no ci od ró norodnych czynników proces korozji przebiega z ró n  szybko ci , ale 
zawsze nieuchronnie prowadzi do tego samego – perforacji stalowej cianki. Wiadomo 
przecie , e nie istniej  pow oki idealnie szczelne, bez adnych defektów, a o tym, e ka de
takie miejsce w kontakcie z ziemi  to potencjalne uszkodzenie korozyjne – przeczyta  mo na 
w ka dym podr czniku o korozji.
To zapewne skojarzenie z kuchni  zrodzi o pomys  ochrony przed wyciekiem ze zbiornika do 
rodowiska niebezpiecznych substancji – za pomoc  dodatkowej cianki odgradzaj cej ów 

zbiornik od otoczenia. atwo sobie wyobrazi  reakcj  kucharki, która widz c przepalone dno 
garnka i wyciekaj c  z niego zawarto , natychmiast podstawia pod garnek drugie naczynie, 
ratuj c jednocze nie i smakowit  straw , i kuchni , któr  trzeba by by o porz dnie posprz ta ,
gdyby wszystko wyla o si  z garnka na pod og . To w a nie skojarzenie (naczynie 
w naczyniu) jak e sugestywnie oddaje ide  ochrony rodowiska przed ska eniem – poprzez 
uniemo liwienie wydostawania si  szkodliwych substancji na zewn trz pojemników oraz 
uchronienie przed zanieczyszczeniem otoczenia. Jest ona zbie na z praktyk  stosowania 
ró nego rodzaju szczelnych os on, np. ca ych reaktorów j drowych. Nic wi c dziwnego, 
e koncepcja ta znalaz a na ca ym wiecie swoich zwolenników.

Rys.1. Ilustracja koncepcji ochrony przed przeciekami – naczynie zewn trzne. 

Przestrze  mi dzy cienn  na zbiornikach uzyskuje si  bardzo prosto: przez na o enie na 
zbiornik arkuszy blachy i obspawanie jej wokó  zbiornika. Typowe grubo ci cianek 
zbiornika dwup aszczowego produkowanego fabrycznie wg PN-EN 12285-1 przedstawione 
s  w tab. 1.



Tabela 1. Typowe grubo ci cianek zbiornika dwup aszczowego 
 produkowanego fabrycznie wg PN-EN 12285-1 

rednica zbiornika [mm] 
Grubo cianki [mm] 

wewn trznej zewn trznej 
800 do 1600 5 3

1601 do 2000 6 3
2001 – 2500 6 4
2501 – 3000 7 4

Koniecznie nale y zwróci  uwag  na fakt, e zewn trzna cianka jest nawet dwa razy cie sza ni
cianka wewn trzna, co oznacza, e nie spe nia g ównej roli w magazynowaniu paliwa, a jedynie 

funkcj  pomocnicz , os onow . Górna cz  zbiornika zazwyczaj nie posiada podwójnej cianki.
Przekrój poprzeczny typowego dwup aszczowego zbiornika paliwowego przedstawia rys. 2:  
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Rys. 2. Typowa konstrukcja zbiornika podziemnego dwup aszczowego - przekrój poprzeczny. 

Jak ju  wspomniano, przestrze  pomi dzy ciankami s u y do monitorowania szczelno ci ca ego
uk adu, a w przypadku wycieku paliwa ze zbiornika – jego zatrzymanie i niedopuszczenie do 
przedostania si  do ziemi. Rozszczelnienie przestrzeni mi dzy ciennej lub uaktywnienie 
umieszczonego w niej czujnika w glowodorów powinno oznacza  wyciek paliwa i w 
konsekwencji uruchomi  sygnalizacj  oraz wy czy  z eksploatacji uszkodzony zbiornik. Taka 
jest jedynie idea – bo niestety nigdy to tak nie zadzia a!
Korozji i perforacji ulega  b dzie zewn trzna cianka zbiornika dwup aszczowego kontaktuj ca
si  z ziemi . Spe nia ona rol  jakby bariery ochronnej w stosunku do zbiornika wewn trznego, z 
góry skazanej na powolne zniszczenie. Pami tajmy, e jest ona znacz co cie sza od cianki 
wewn trznej. Przestrze  pomi dzy p aszczami – w zasadzie szczelna i pozbawiona czynników 
agresywnych – nie b dzie korozyjnie oddzia ywa  ani na wewn trzn ciank  zewn trznego
p aszcza zbiornika, ani te  na zewn trzn  powierzchni  zbiornika wewn trznego. Zatem w tym 
miejscu nie zostanie zainicjowana korozja którejkolwiek ze cianek zbiornika. Równie  paliwo 
(w glowodory) nie jest czynnikiem korozyjnym dla stali. Tak wi c rzeczywista sytuacja wygl da
jak na rys. 3:  
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Rys. 3. Jedyne mo liwe miejsca uszkodze  podziemnego zbiornika dwup aszczowego  

- wskutek procesu korozyjnego zewn trznej cianki w kontakcie z ziemi .



Oznacza to, e system monitoruj cy przecieki paliwa nigdy takiego przecieku nie wykryje (bo 
go nie b dzie), poniewa  zostanie zaalarmowany nieszczelno ci  spowodowan  perforacj
korozyjn  zewn trznej cianki zbiornika (wewn trzny zbiornik b dzie nadal w stanie 
idealnym). Nigdy te  nie zadzia aj  czujniki w glowodorów. Oczywi cie, wyciek nie nast pi, 
ale zgodnie z przepisami zbiornik powinien by  wy czony z eksploatacji, a system 
monitorowania naprawiony. B dzie to bardzo trudne zadanie, poniewa  wykrycie nieszczel-
no ci – niemo liwe od strony wewn trznej – b dzie wymaga o wykopania ca ego zbiornika. 
Usuni cie awarii b dzie jednak konieczne, poniewa  przez perforacje zewn trznej cianki 
zbiornika zacznie do przestrzeni mi dzy ciennej dostawa  si  woda gruntowa i wtedy 
w obszarze tym korozja nie b dzie mog a by  skutecznie opanowana w aden ze znanych 
obecnie sposobów.
Jak z powy szego wywodu wynika, jedynym sposobem zachowania funkcji zbiornika 
dwup aszczowego jest zastosowanie ochrony katodowej jego zewn trznej powierzchni 
kontaktuj cej si  z ziemi . Jeszcze nie tak dawno zwolennicy zbiorników dwup aszczowych 
nie widzieli potrzeby stosowania (w ich poj ciu „dodatkowej”) ochrony katodowej, ale na 
szcz cie niektóre du e koncerny paliwowe maj  odpowiedzialne podej cie do eksploatacji 
zbiorników oraz pe n wiadomo  zagro enia korozyjnego cianek zbiorników dwup asz-
czowych. W swoich programach technicznych zabudowy stacji paliwowych standardowo 
wykorzystuj  t  technologi  w odniesieniu do wszystkich zbiorników podziemnych. 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych – technologie wykonania 
Ochrona katodowa stalowych zbiorników podziemnych u swoich podstaw technicznych jest 
niezwykle prosta. Efekt zabezpieczenia przeciwkorozyjnego uzyskuje si  poprzez 
wymuszenie przep ywu pr du sta ego z ziemi do zbiornika. Stosuje si  do tego celu, 
zw aszcza dla zbiorników nowych, ochron  za pomoc  anod galwanicznych, zazwyczaj 
magnezowych. Tworz  one ze stal  w ziemi ogniwo galwaniczne, w którym sta y pr d
elektryczny p ynie od anod magnezowych do stalowych powierzchni zbiornika (w defektach 
izolacji) – anoda magnezowa ulega zu yciu, natomiast na powierzchni zbiornika zahamowane 
s  wszelkie procesy utleniania (korozja). Tak  ochron  projektuje si  na trzydzie ci i wi cej
lat, tj. czas przewidziany dla eksploatacji tych obiektów w prawie budowlanym. 
Najdogodniejszym momentem do jej zastosowania jest okres monta u zbiornika w wykopie. 
Schemat tego rodzaju instalacji ochrony katodowej zbiornika podziemnego przedstawia rys.4: 
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Rys. 4. Schemat ideowy systemu ochrony katodowej zbiornika podziemnego 

 z zastosowaniem anod galwanicznych (pomini to na rysunku uziemienie otokowe, 

 którego po czenia powinny by  wyprowadzone tak e na powierzchni  ziemi). 



Fot. 1. Monta  anod galwanicznych w wykopie na poziomie fundamentu pod zbiornikami. 

Rozwi zanie ochrony katodowej wydaje si  niezmiernie proste. To zapewne jest przyczyn
o ywionej dzia alno ci najrozmaitszych firm i firemek, pojawiaj cych si  w ilo ci trudnej do 
okre lenia, które chc  j  realizowa , cho  nie zdaj  sobie w ogóle sprawy ze z o ono ci 
zjawisk sk adaj cych si  na ostateczny sukces technologii – a jest nim przede wszystkim 
skuteczne zahamowanie procesów korozyjnych. Zale y ono od wielu czynników, a przede 
wszystkim od obecno ci zwi zanej ze zbiornikiem infrastruktury podziemnej, która 
uniemo liwia uzyskanie zamierzonego rozp ywu pr du ochronnego od anod do zbiornika. 
Zagadnienie komplikuje si  znacznie, gdy konieczne jest zabezpieczenie obiektów ju
istniej cych lub posiadaj cych niesprawne anody galwaniczne. Na szcz cie i w takiej 
sytuacji pozostaje w dyspozycji ochrona katodowa w wersji z zewn trznym ród em pr du.
Ten wariant rozwi zania technologicznego jest zdecydowanie trudniejszy od wy ej
przedstawionego (ochrony katodowej zbiorników nowo budowanych), gdy  instalacja 
ochrony katodowej jest bardziej skomplikowana i zaawansowana technicznie. Schemat 
ogólny takiej instalacji dla stacji paliwowej przedstawia rys. 5: 
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Rys. 5. Schemat ochrony katodowej zbiorników podziemnych

z zastosowaniem zewn trznego ród a pr du.



Prawid owe wykonanie ochrony katodowej zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych 
wymaga specjalistycznego podej cia i du ego do wiadczenia popartego szerok  wiedz . Stan 
techniki w tym zakresie uj ty zosta  w normach technicznych dopiero niedawno. 

Normalizacja ochrony katodowej zbiorników podziemnych 
Stalowe zbiorniki podziemne zaliczane od lat by y do podziemnych konstrukcji metalowych, 
do których zastosowanie mia y wszystkie ogólne normy i przepisy zwi zane z technologi
ochrony katodowej (np. cznie z ruroci gami podziemnymi). Obecnie, oprócz norm o zna-
czeniu ogólnym, opracowane zosta y zarówno w USA jak i Europie normy dedykowane 
wy cznie do zbiorników podziemnych. Okre laj  one nie tylko kryteria uzyskiwania 
skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej, ale tak e podaj  szereg wymaga  zwi zanych z pro-
jektowaniem, wykonawstwem, uruchomieniem i nadzorem eksploatacyjnym systemów 
ochrony katodowej zbiorników podziemnych. Poni ej omówiono najwa niejsze z nich: 

PN-EN 12954 „Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach.
Zasady ogólne i zastosowania dotycz ce ruroci gów”

Jest to podstawowa norma z zakresu ochrony katodowej. Stawia ona wymaganie skutecznej 
ochrony katodowej mierzonej jako obni enie szybko ci korozji do warto ci 0,01 mm/rok. 
Wszystkie pomiary potencja u konstrukcji wykonuje si  z wyeliminowaniem b du omowego 
spadku napi cia IR, a wi c najcz ciej w odpowiednio krótkim momencie po wy czeniu 
pr du polaryzacji ochrony katodowej (tzw. metod  wy czeniow ). Norma zak ada, e
chroniony obiekt nie posiada adnego po czenia elektrycznego z jak kolwiek inn
konstrukcj  metalow  o niskiej rezystancji przej cia do ziemi.  

PN-EN 13636 „Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i zwi zanych 
z nimi ruroci gów”

Podstawowa norma dotycz ca zbiorników podziemnych, odwo uj ca si  niemal dos ownie do 
ww. wymaga  ogólnych z normy PN-EN 12954, zawiera kompendium wymaga  w zakresie 
stosowania ochrony katodowej zarówno z wykorzystaniem anod galwanicznych, jak równie
systemów z zewn trznym ród em pr du. Je li wymagane jest uziemienia zbiorników, to 
norma przewiduje szereg wariantów umo liwiaj cych jednoczesne stosowanie ochrony 
katodowej. Dla zbiorników wykonanych ze stali w glowej jako materia  na uziemienie mo e
by  zastosowany wy cznie cynk, stal ocynkowana lub magnez, natomiast nie powinno si
stosowa  miedzi, stali nierdzewnych i stali zbrojeniowej w betonie. Po czenia z wszystkimi 
podzespo ami ochrony katodowej powinny by  wyprowadzone na powierzchni  ziemi celem 
umo liwienia indywidualnej kontroli ich funkcjonowania. Podstawowe wymagania pozwala-
j ce na skuteczne zastosowanie systemu ochrony katodowej z wykorzystaniem anod galwa-
nicznych znajduj  si  na stronie: http://www.corrpol.pl/teksty/wymagania-zbiorniki.pdf 
Norma podaje zasady i okresy kontroli skuteczno ci dzia ania ochrony katodowej zbiorników. 

PN-EN 14505 „Ochrona katodowa konstrukcji z o onych”
Norma ta opracowana zosta a dla obiektów o z o onej konstrukcji i konfiguracji podziemnej,  
która uniemo liwia odseparowanie obiektu chronionego od innych konstrukcji metalowych, 
w szczególno ci od uziemie  ochronnych. Podaje ona dla takich warunków odmienne kryteria 
ochrony katodowej oraz sposoby rozwi zywania zagadnie  projektowych systemów ochrony 
katodowej z o onej infrastruktury podziemnej. Wymagania tej normy znajduj  zastosowanie 
w systemach ochrony katodowej z zewn trznym ród em pr du w odniesieniu do zbiorników 
uziemionych ze wzgl dów technologicznych lub bezpiecze stwa elektrycznego. 

PN-EN 13509 „Techniki pomiarowe w ochronie katodowej” 
Zestaw technik pomiarowych parametrów elektrycznych zwi zanych z ró nymi aspektami 
technologii ochrony katodowej, pocz wszy od prostych pomiarów w obwodach elektrycznych 
ochrony katodowej, a na bezinwazyjnych metodach bada  w a ciwo ci elektrycznych 
konstrukcji podziemnych z powierzchni ziemi sko czywszy.



PN-EN 15257  „Ochrona katodowa – poziomy kompetencji i certyfikacja personelu 
ochrony katodowej” 

Norma opracowana w roku 2006 i obecnie wdra ana w Polsce. Dokument ustalaj cy
kompetencje osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z wszystkimi aspektami technologii 
ochrony katodowej, zakres wymaganej wiedzy i do wiadczenia zawodowego wymagany do 
uzyskania 3-stopniowej certyfikacji w 4-ch sektorach zastosowa  ochrony katodowej. 
Zbiorniki podziemne s  przypisane do sektora konstrukcji podziemnych i podwodnych. 
Proste czynno ci pomiarowe mog  by  wykonywane przez osoby posiadaj cy certyfikat 1-go 
stopnia, obs uga prostych systemów ochrony katodowej – stopnia 2-go, za  interpretacja 
wyników, projektowanie, rozwi zywanie trudniejszych przypadków – stopnia 3-go. Norma 
okre la programy nauczania i sposób egzaminowania oraz ustala zasady ca ego procesu 
certyfikacji. 
Obecnie wszystkie normy europejskie zwi zane z technologi  ochrony katodowej zaopatrzo-
ne s  w nast puj c  preambu  dot. kompetencji i certyfikacji personelu ochrony katodowej: 

„Osoby, które podejmuj  si  projektowania, nadzoru monta u, uruchomienia, nadzoru 
eksploatacji, pomiarów, monitorowania i nadzoru nad utrzymaniem systemów ochrony 
katodowej, powinny posiada  odpowiedni do zakresu wykonywanych zada  poziom 
kompetencji.  
Uwaga 1: Norma EN 15257 ustanawia odpowiedni  metod  oceny kompetencji 
personelu ochrony katodowej, która mo e by  wykorzystana.
Uwaga 2: Kompetencje kadr ochrony katodowej do podejmowania zada
odpowiedniego poziomu powinny by  wykazane poprzez certyfikacj  zgodnie z norm
EN 15257 lub w innej równorz dnej procedurze wst pnej kwalifikacji.”

Wdro enie systemu certyfikacji personelu ochrony katodowej wg normy PN-EN 15257 
realizowana jest przez Urz d Dozoru Technicznego – Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodno -
ci – Jednostk  Certyfikuj ca Osoby przy wspó pracy z Zarz dem G ównym Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.
Z przegl du wy ej wymienionych norm mo na wyci gn  nast puj ce wnioski: 
1. Normy nie opisuj adnego przypadku, który w odniesieniu do zbiorników podziemnych, 

wskazywa by na istnienie warunków umo liwiaj cych rezygnacj  ze stosowania ochrony 
katodowej. Oznacza to, e wszelkiego rodzaju badania, których celem jest wykazanie 
braku zagro enia korozyjnego i w lad za tym braku konieczno ci stosowania ochrony 
katodowej nie maj adnego uzasadnienia technicznego. 

2. W odniesieniu do stalowych zbiorników podziemnych stosowane s  takie same 
wymagania techniczne dot. skuteczno ci ochrony katodowej jak do innych konstrukcji
podziemnych – obni enie szybko ci korozji do warto ci mniejszej ni  0,01 mm/rok. 

3. Systemy ochrony katodowej zbiorników z wykorzystaniem anod galwanicznych 
wymagaj  elektrycznej separacji zabezpieczanego obiektu od innych metalowych 
obiektów, w szczególno ci uziemie .

4. Systemy ochrony katodowej z zewn trznym ród em pr du umo liwiaj  osi gni cie
po danego efektu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbiorników w ka dych
warunkach, jednak ich zastosowanie mo e si  odbywa  wy cznie pod cis ym nadzorem 
specjalistycznym. 

5. Do realizacji i obs ugi systemów ochrony katodowej zbiorników powinny by  wykorzys-
tywane wy cznie osoby posiadaj ce potwierdzone kwalifikacje zawodowe (certyfikaty) 
na zgodno  z norm  PN-EN 15257 lub równowa ne.

Pomimo tego, e dokumenty normalizacyjne odzwierciedlaj  uznany poziom techniczny 
stosowanych rozwi za  technicznych, ich praktyczne wykorzystanie w warunkach rzeczywis-
tych pozostawia ci gle wiele do yczenia.



Praktyka stosowania systemów ochrony katodowej zbiorników podziemnych 
Typowe zbiorniki na stacjach paliw stosowane do magazynowania gazu LPG czy paliw 
p ynnych wymagaj  do uzyskania skutecznej ochrony katodowej pr du ochronnego 
o nat eniu zaledwie kilku do kilkunastu miliamperów. Pr dy o nat eniu kilkudziesi ciu 
i wi cej miliamperów zazwyczaj wskazuj  na niew a ciwie pracuj c  instalacj  ochrony 
katodowej. Nie zdarzy o si  jednak tak, by pr d ochrony katodowej w ogóle nie pop yn  po 
zamkni ciu obwodu elektrycznego pomi dzy zbiornikiem z zespo em anod galwanicznych 
(po zasypaniu zbiornika i uruchomieniu ochrony katodowej). Stanowi to niezbity dowód na 
to, e pow oki na zbiornikach nie s  idealnie szczelne i  elektrolit ze rodowiska glebowego 
penetruje przez pow ok  do powierzchni metalu. Proces ten nasila si  w miar  nasi kania
pow oki wod  i podnoszenia si  poziomu wód gruntowych po zasypaniu zbiornika.  
Jest to tak e zasadniczy argument potwierdzaj cy konieczno  stosowania ochrony katodowej 
zbiorników podziemnych. Je li przyj , e do ochrony katodowej go ej stali wystarczy 
g sto  pr du od 20 do 100 mA/m2, to przy sprawnej i idealnie pracuj cej ochronie katodowej 
typowego zbiornika na stacji paliwowej pr dem oko o 1 mA nale y oczekiwa  sumarycznej 
go ej powierzchni stali wielko ci oko o 100 do 500 cm2. Gdyby wi c nie dzia a a ochrona 
katodowa, to w a nie na takiej powierzchni stali zachodzi yby procesy korozyjne. A przecie
do wyeliminowania z eksploatacji zbiornika wystarczy ju  pierwsza perforacja o znacznie 
mniejszej powierzchni, np. 1 mm2!
Kiedy na yczenie jednego z koncernów paliwowych dokonano oceny funkcjonowania 
systemów ochrony katodowej zbiorników gazowych LPG i zbiorników paliwowych, okaza o
si , e na oko o 120 stacjach paliwowych posiadaj cych systemy ochrony katodowej oko o
46 % nie pracuje prawid owo lub praktycznie w ogóle nie dzia a. Oznacza to, e na tych 
zbiornikach nie uzyskano wymaganego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego lub w ogóle pr d
nie dociera  do cianek zbiorników. Przyczyn  g ówn  takiego stanu rzeczy jest brak 
wymaganej separacji elektrycznej – po czenia ap zbiorników do zbrojenia fundamentu, 
bezpo rednie zwarcie elektryczne zbiornika z uziemieniem otokowym i z uziemieniem 
energetycznym i inne. W wielu przypadkach usuni cie tego rodzaju po cze  elektrycznych 
nie jest mo liwe po wybudowaniu stacji paliwowej, poniewa  znajduj  si  one w ziemi 
w miejscach niedost pnych.
Oprócz niestarannego wykonawstwa obserwuje si  instalacje zbudowane niezgodnie z wyma-
ganiami norm z zakresu ochrony katodowej, ale tak e i norm elektrycznych. Zdarzaj  si
tak e praktyki zupe nie niezrozumia e z in ynierskiego punktu widzenia. Oto tylko kilka 
przyk adów.
Jeden z wykonawców, a w lad za nim tak e i inne „biura projektowe”, w systemie ochrony 
katodowej za pomoc  anod galwanicznych zbiorników na stacji paliwowej stosuj  jedn
z szeregu anod bezpo rednio pod czon  przewodem elektrycznym do zbiornika w sposób 
uniemo liwiaj cy jej od czenia (bezpo rednio pod ziemi ). W rezultacie nie mo na oceni
skuteczno ci dzia ania systemu ochrony katodowej, poniewa  pomiary wykonywane metod
wy czeniow  (wy czenia pr du polaryzacji katodowej, czyli na powierzchni ziemi w szafce 
ochrony katodowej przerwania obwodu elektrycznego pomi dzy anodami a zbiornikiem) nie 
od czaj  stale dzia aj cej tej jednej anody, co w konsekwencji zawsze daje w pomiarach 
wynik zadawalaj cy, podczas gdy zabezpieczenie przeciwkorozyjne mo e w ogóle nie by
osi gni te. Rozwi zanie to nie jest zgodne ani z normami, ani podstawowymi praktykami 
in ynierskimi. Osoba kontroluj ca prac  instalacji niezorientowana, e zastosowano tego 
rodzaju po czenie, wyci gnie w sposób nie wiadomy zawsze mylne wnioski. 
Innym takim przyk adem zwi zanym z ocen  pracy instalacji jest zastosowanie w systemie 
ochrony katodowej za pomoc  anod galwanicznych urz dze  pomiarowych i sygnalizacyj-
nych potencja u zbiornika wzgl dem sta ej elektrody odniesienia. Pomijaj c fakt, e ocen
dzia ania tego typu instalacji ochrony katodowej dokonuje si  nie cz ciej ni  raz w roku, to 



zastosowany przyrz d wskazuje mierzone warto ci, których nie mo na bezpo rednio interpre-
towa  w odniesieniu do normowego kryterium ochrony (dotyczy to tak e sygnalizacji). Do 
tego doda  jeszcze trzeba potrzeb  specjalnego doprowadzenia do tego „gad etu” z zewn trz 
energii elektrycznej, czego ze wzgl dów bezpiecze stwa si  nie praktykuje (u ytkownik
instalacji nie spodziewa si  w szafce napi  wi kszych ni  1,5 V i mo e zosta  pora ony
pr dem z sieci energetycznej). 
Ten sam wykonawca umieszcza urz dzenia ochronne (iskierniki, ograniczniki napi ),
których zadaniem jest wyeliminowanie zagro enia wybuchem w studzience nazbiornikowej 
w wyniku ewentualnego przeskoku iskry elektrycznej pomi dzy odizolowanym od siebie 
elementami, w szafkach oddalonych od zbiorników na odleg o  nawet kilkunastu metrów, 
co stoi w elementarnej sprzeczno ci nie tylko z normami, ale tak e z podstawowymi zasadami 
elektrotechniki (zanim wy adowanie nast pi w miejscu zabezpieczenia wzrost napi cia
spowoduje przeskok iskry w strefie niebezpiecznej). 
Do cz stych praktyk podczas budowy stacji paliwowych nale y czenie uziemie  otokowych 
z uziemieniami energetycznymi oraz stosowanie pr tów miedziowanych do uziomów. Prace 
te wykonywane s  cz sto po wykonaniu instalacji ochrony katodowej i niekiedy trwale 
niwecz  mo liwo  uzyskania efektywnego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbiorników. 
Ci gle niejednoznacznie rozstrzygni ta jest sprawa studzienek nazbiornikowych. Producenci 
tych elementów, które funkcjonuj  wraz ze zbiornikiem, z nieznanych powodów nie stosuj
do ich powierzchni kontaktuj cej si  z ziemi  stosownych do tego zabezpiecze  przeciw-
korozyjnych. Znane s  rozwi zania, w których studzienka ta jest celowo odizolowywana 
elektrycznie od zbiornika (i zabezpieczana w wy ej opisany sposób przed przepi ciami) 
i uziemiana. Czy rzeczywi cie nikomu nie przeszkadza, e w takiej sytuacji pomi dzy
elementami zbiornika a studzienk  w strefie wybuchowej wyst puje ró nica potencja ów 
oko o 1,5 V, a mo liwy pr d w przypadku zwarcia mo e osi gn  kilkaset miliamperów? 
Na koniec warto postawi  pytanie: jak to si  dzieje, e inwestorzy poszukuj  sposobów, aby 
nie wydawa  – w ich poj ciu zb dnie – pieni dzy na systemy ochrony katodowej (np. 
„uzyskuj c za wiadczenia”, e takie zabezpieczenie jest niepotrzebne), a je li w ko cu si  na 
to decyduj , to nie potrafi  okre li  swoich wymaga  w tym zakresie i ostatecznie powierzaj
swoje pieni dze najta szym wykonawcom – z daj cym si  przewidzie  skutkiem. Zdaniem 
autora odpowied  jest prosta: przyczyn  takiego stanu rzeczy jest istniej cy ba agan w prze-
pisach i brak specjalistycznego nadzoru – pog bione ogólnym brakiem wiedzy w omawia-
nym zakresie w ród inwestorów oraz niskim poziomem technicznym wykonawców. 
Wszystkie instalacje ochrony katodowej zbiorników podziemnych (ca kowicie pogr onych
w ziemi i okopcowanych) musz  by  poddawane okresowej ocenie skuteczno ci dzia ania
przez uprawnione do tego osoby – obecnie posiadaj ce po wiadczone kompetencje zgodnie 
z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 15257 lub równorz dne. Badanie takie musi by
przeprowadzone przy zastosowaniu okre lonej procedury pomiarowej, nie rzadko z zastoso-
waniem specjalnej aparatury i sprz tu.
W stosunku do ustabilizowanych systemów ochrony katodowej z anodami galwanicznymi 
wi kszo  norm okre la, e ocena skuteczno ci dzia ania powinna by  wykonywana 
przynajmniej raz w roku. Je li nie nast puje przebudowa lub inna ingerencja w stosunku do 
obiektów podziemnych, nie nale y oczekiwa  zasadniczych zmian w pracy instalacji 
zabezpieczaj cej (post puje jedynie naturalne zu ywanie si  materia u anod galwanicznych). 
Eksploatacja takiego systemu nie wymaga nadzoru ani adnych dora nych interwencji. 
Kwestia ta jest znacz co odmienna dla systemów z zewn trznym ród em pr du, poniewa
ród em pr du polaryzacji katodowej jest zasilaj ca sie  energetyczna. Instalacja taka 

powinna podlega  bie cemu dozorowi elektrycznemu celem zapewnienia ci g ej pracy 
(kontrola zasilania oraz obwodu roboczego). Ocen  skuteczno ci ochrony katodowej, po 
okresie rozruchu, dokonuje si  corocznie. Niekiedy systemy takie monitoruje si .



Podsumowanie

Czy prowadzona w Polsce od szeregu lat modernizacja zbiorników podziemnych w bazach 
i na stacjach paliw zgodnie z istniej cymi wymaganiami przepisów da oczekiwane rezultaty? 
Na to pytanie atwo odpowiedzie . Oczywi cie da, bo z punktu widzenia ochrony rodowiska
stworzone zosta y warunki do wyeliminowania zanieczyszczenia w glowodorami ziemi i wód 
podskórnych. Zastosowane rodki techniczne maj  na celu przeciwdzia anie powstawaniu 
zanieczyszcze  oraz ich rozprzestrzenianiu si . W odniesieniu do stalowych zbiorników pod-
ziemnych na stacjach paliwowych niepodzielnie „króluje” wykorzystanie zbiorników dwu-
p aszczowych. Czy rzeczywi cie praktyka eksploatacyjna przy istniej cym stanie prawnym  
potwierdz , e jest to dobre rozwi zanie?  
W wietle wy ej przedstawionych argumentów mo na zastanowi  si , czy wybrana droga do 
osi gni cia tego celu by a s uszna i czy nie stworzy a kolejnego problemu na du  skal  – 
utraty funkcjonalno ci zbiorników dwup aszczowych wskutek tego samego zjawiska, które 
wywo a o problem wycieków – tzn. korozji. Jednakowy los czeka wszystkie zewn trzne 
cianki zbiorników, które podczas budowy nie zosta y odpowiednio zabezpieczone przed 

korozj  w ziemi. „Odpowiednio”, tzn. z wykorzystaniem najskuteczniejszej technologii 
ochrony przeciwkorozyjnej – ochrony katodowej. Zastosowane rozwi zania, których celem 
by o zabezpieczenie rodowiska przed przeciekami „na wszelki wypadek” (powszechnie 
nazywane „dwup aszczem”), przestan  prawid owo funkcjonowa  zgodnie z za o on  ide
ju  po wytworzeniu si  pierwszej, najmniejszej cho by nieszczelno ci w kontrolowanej 
przestrzeni – nie koniecznie zwi zanej przecie  z wyciekiem paliwa. W przypadku stalowych 
zbiorników dwup aszczowych kwestia ta zwi zana jest z pojawieniem si  perforacji 
w stosunkowo cienkiej zewn trznej ciance stalowej zbiornika kontaktuj cej si  bezpo rednio 
ze rodowiskiem korozyjnym. Bez wyeliminowania zjawiska korozji zbiornika od strony 
ziemi omawiana koncepcja trafi w ko cu na… mietnik historii. Jest to wy cznie uzale nione
od czasu… bo mechanizm zjawiska i jego konsekwencje s  powszechnie znane. 
Ogólny poziom wykonawstwa systemów ochrony katodowej stalowych zbiorników podziem-
nych nie jest zadawalaj cy i w wielu przypadkach b d  one musia y by  usprawnione, 
nierzadko wy cznie z zastosowaniem bardziej finezyjnych rozwi za  technologicznych 
ochrony katodowej. O ile ochrona ta zrealizowana z wykorzystaniem anod galwanicznych – 
le lub nieprawid owo wykonana – w zasadzie nie mo e przyspieszy  procesów korozji 

zbiornika, to instalacja z zewn trznym ród em pr du w takiej sytuacji mo e doprowadzi  do 
korozyjnego uszkodzenia stalowych zbiorników i innej podziemnej infrastruktury metalowej 
(ruroci gów, uziemie  itp.). St d te  tego rodzaju systemy powinny by  wykonywane 
wy cznie przez uznane firmy specjalistyczne i certyfikowany personel ochrony katodowej, 
pracuj ce za  instalacje musz  podlega  sta emu nadzorowi i okresowej kontroli specjalis-
tycznej. Tak jest w krajach, które cechuje wysoka kultura techniczna.
Maj c na uwadze zbli aj cy si  – prawnie ustalony – termin zako czenia modernizacji zbior-
ników na stacjach paliwowych (zrealizowany obecnie, po oko o pi tnastu latach, zaledwie 
w ok. 50%), nale y rzetelnie podsumowa , przeanalizowa  ten problem oraz zastanowi  si
nad przyczynami takiej sytuacji, zarówno od strony technicznej, jak i ekonomicznej. Si gn
trzeba do do wiadcze  krajów technicznie rozwini tych, gdzie omawiane problemy wyst pi y
w du ej skali i zosta y skutecznie rozwi zane (prawnie, technicznie, finansowo i organiza-
cyjnie). 
Nie ulega w tpliwo ci, e sprawa potrzeby wyeliminowania problemu korozji zbiorników 
podziemnych powinna jak najszybciej w Polsce uzyska  w a ciwy sobie kontekst merytorycz-
ny (techniczny i prawny), adekwatny do znaczenia tego zagadnienia. 


