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detekcja i pomiary

Wojciech Sokólski – Corrpol Sp. z o.o.

Stalowe zbiorniki stacji paliw 
– czy ich modernizacja spełni 
oczekiwania?

Żółwie tempo

Począwszy od pierwszego rozporządzenia Ministra Przemysłu i Han-
dlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi da-
lekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie – a następnie we wszystkich kolejnych jego modyfika-
cjach – właścicielom zbiorników podziemnych na stacjach paliwo-
wych narzucono dostosowanie ich do końca 2012 roku do wyma-
gań ochrony środowiska. Początkowy termin (ośmioletni) przedłużono 
o następne osiem lat. Jednak i to jeszcze, jak się okazuje, za krótki 
czas, skoro w Sejmie w czerwcu 2010 r. pojawiła się interpelacja po-
selska z propozycją kolejnego przedłużenia tego okresu, a także umoż-
liwienia dalszej eksploatacji zbiorników jednopłaszczowych.

Według szacunków obecnie w Polsce czynnych jest ponad 6700 
stacji paliw oraz ok. 56 baz paliw płynnych. W sumie na terenie Polski 
istnieje ok. 27 tys. zbiorników na paliwa płynne. Na dzień 21 czerw-
ca 2010 r. odsetek zbiorników spełniających wymagania ww. przepi-
sów wynosi: dla stacji paliw – 49% i dla baz paliw – 39%. Zgodnie 
z tymi przepisami stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w: 
– urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowa-
nych produktów naftowych (ścisłe bilansowanie obrotu paliwami), 
– urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do grun-
tu, wód powierzchniowych i gruntowych (odpowiednia konstrukcja 
zbiornika i monitoring wycieków).

Zarówno w przepisach, jak i w przeświadczeniu użytkowników zbior-
niki dwupłaszczowe wymieniane są na pierwszym miejscu na liście 
uznanych konstrukcji na terenie stacji paliw. Zbiorniki jednopłaszczowe 
dopuszczane są jedynie w szczelnej wannie, z wykładziną z tworzywa 
sztucznego lub wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Zbiorni-
ki dwupłaszczowe (z podwójną ścianką) powinny mieć monitorowaną 
szczelność przestrzeni międzyściennej (podciśnieniowo lub nadciśnie-
niowo). Wypełniona jest ona gazem lub cieczą, czasami umieszcza się 
w niej czujniki węglowodorów. Przepisy wymagają, by proces monito-
rowania przebiegał w sposób ciągły. Powszechnie uważa się, że isto-
tą modernizacji wymaganej w przepisach jest przymus wymiany zbior-
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ników jednopłaszczowych na dwupłaszczowe. Chodzi tu o fabrycznie 
nowe zbiorniki dwupłaszczowe lub o zbiorniki wytworzone wewnątrz 
zbiorników jednopłaszczowych za pomocą odpowiedniej wykładziny 
umożliwiającej monitorowanie przestrzeni międzyściennej. We wspo-
mnianej interpelacji poselskiej czytamy, że: „(…) w bogatszych od Pol-
ski krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, zbiorniki jednopłasz-
czowe wymienia się na dwupłaszczowe tylko w sytuacjach, gdy 
jednopłaszczowe nie dają już gwarancji bezpieczeństwa”.

Kuchenne skojarzenia

To zapewne skojarzenie z kuchnią zrodziło pomysł ochrony przed 
wyciekiem ze zbiornika do środowiska niebezpiecznych substancji – 
za pomocą dodatkowej ścianki odgradzającej ów zbiornik od otocze-
nia. Łatwo sobie wyobrazić reakcję kucharki, która widząc przepalone 
dno garnka i wyciekającą z niego zawartość, natychmiast podstawia 
pod garnek drugie naczynie, ratując jednocześnie i smakowitą strawę, 
i kuchnię, którą trzeba by było porządnie posprzątać, gdyby wszystko 
wylało się z garnka na podłogę.

To właśnie skojarzenie (naczynie w naczyniu) jakże sugestywnie 
oddaje ideę ochrony środowiska przed skażeniem – poprzez uniemoż-
liwienie wydostawania się szkodliwych substancji na zewnątrz pojem-
ników oraz uchronienie przed zanieczyszczeniem otoczenia. Jest ona 
zbieżna z praktyką stosowania różnego rodzaju szczelnych osłon, np. 
całych reaktorów jądrowych. Nic więc dziwnego, że koncepcja ta zna-
lazła na całym świecie swoich zwolenników, a jeśli wierzyć donie-
sieniom amerykańskim, to pierwsze stalowe zbiorniki podziemne, po-
siadające drugi zewnętrzny płaszcz stalowy, wywodzą się z tradycji 
niemieckiej solidności.

Przestrzeń międzyścienną uzyskuje się bardzo prosto: przez nałoże-
nie na zbiornik arkuszy blachy i obspawanie jej wokół zbiornika. Typo-
we grubości ścianek zbiornika dwupłaszczowego wg PN-EN 12285-1 
przedstawione są w tabelce.

Średnica zbiornika [mm]
Grubość ścianki [mm]

wewnętrznej zewnętrznej

800 do 1600 5 3

1601 do 2000 6 3

2001 – 2500 6 4

2501 – 3000 7 4

Koniecznie należy zwrócić uwagę na fakt, że zewnętrzna ścianka 
jest nawet dwa razy cieńsza niż ścianka wewnętrzna, co oznacza, że 
nie spełnia głównej roli w magazynowaniu paliwa, a jedynie funkcję 
pomocniczą, osłonową. Górna część zbiornika zazwyczaj nie posiada 
podwójnej ścianki. Przekrój poprzeczny typowego zbiornika paliwowe-
go przedstawia poniższy rysunek.

Jak już wspomniano, przestrzeń pomiędzy ściankami służy do 
monitorowania szczelności całego układu, a w przypadku wycie-
ku paliwa ze zbiornika – jego zatrzymanie i niedopuszczenie do 
przedostania się do ziemi. Rozszczelnienie przestrzeni międzyścien-
nej lub uaktywnienie umieszczonego w niej czujnika węglowodo-
rów powinno oznaczać wyciek paliwa i w konsekwencji urucho-
mić sygnalizację oraz wyłączyć z eksploatacji uszkodzony zbiornik. 
Taka jest jedynie idea – niestety, to jednak nigdy w ten sposób 
nie zadziała!

Nie tędy droga

Zacząć trzeba od początku – zasadniczym czynnikiem, który wywo-
łuje perforację ścianki zbiornika podziemnego i w konsekwencji wyciek 
paliwa do ziemi, jest proces korozji stali przebiegający w defektach po-
włoki izolacyjnej na zewnętrznej powierzchni zbiornika, tj. w bezpo-
średnim kontakcie metalu z otaczającą go ziemią (elektrolitem). Zatem 
czynnik szkodliwy, prowadzący do skażenia środowiska, nie działa od 
wewnątrz zbiornika, a odwrotnie – z zewnątrz. W zależności od róż-
norodnych czynników proces ten przebiega z różną szybkością, ale 
zawsze nieuchronnie prowadzi do tego samego – perforacji stalowej 
ścianki. Wiadomo przecież, że nie istnieją powłoki idealnie szczelne, 
bez żadnych defektów, a o tym, że każde takie miejsce w kontak-
cie z ziemią to potencjalne uszkodzenie korozyjne – przeczytać można 
w każdym podręczniku o korozji. Skoro tak, to korozji i perforacji ule-
gać będzie zewnętrzna ścianka zbiornika dwupłaszczowego. Spełnia 
ona rolę jakby bariery ochronnej w stosunku do zbiornika wewnętrz-
nego, z góry skazanej na powolne zniszczenie. Pamiętajmy, że według 
norm jest ona cieńsza od ścianki wewnętrznej. Przestrzeń pomiędzy 
płaszczami – w zasadzie szczelna i pozbawiona czynników agresyw-
nych – nie będzie korozyjnie oddziaływać na wewnętrzną ściankę ze-
wnętrznego płaszcza zbiornika ani też na zewnętrzną powierzchnię 

ścianka wewnętrzna
ścianka zewnętrzna



72    Automatic Systems Engineering

detekcja i pomiary

zbiornika wewnętrznego. Zatem w tym miejscu nie zostanie zainicjo-
wana korozja którejkolwiek ze ścianek zbiornika. A paliwo znajduje się 
w wewnętrznym zbiorniku – z praktyki wiadomo, że nie jest ono czyn-
nikiem korozyjnym dla stali, a jeśli korozja występuje, to jedynie tzw. 
korozja nalotowa wywołana obecnością wilgoci w zbiorniku. Tak więc 
rzeczywista sytuacja wygląda jak na rysunku:

Oznacza to, że system monitorujący przecieki paliwa nigdy takiego 
przecieku nie wykryje (bo go nie będzie), ponieważ zostanie zaalarmo-
wany nieszczelnością spowodowaną perforacją korozyjną zewnętrz-
nej ścianki zbiornika (wewnętrzny zbiornik będzie nadal w stanie ide-
alnym). Nigdy też nie zadziałają czujniki węglowodorów. Oczywiście, 
wyciek nie nastąpi, ale zgodnie z przepisami zbiornik powinien być 
wyłączony z eksploatacji, a system monitorowania naprawiony. Bę-
dzie to bardzo trudne zadanie, ponieważ wykrycie nieszczelności – 
niemożliwe od strony wewnętrznej – będzie wymagało wykopania ca-
łego zbiornika. Tylko kto się na to zdobędzie, mając świadomość, że 
zbiornik wewnętrzny z paliwem nie jest uszkodzony? Usunięcie awa-
rii będzie jednak konieczne, ponieważ przez perforacje zewnętrznej 
ścianki zbiornika zacznie do przestrzeni międzyściennej dostawać się 
woda gruntowa i wtedy w obszarze tym korozja nie będzie mogła być 
opanowana w żaden z obecnie znanych sposobów. Problemy takie 
nie wystąpią w pierwszych latach eksploatacji zbiorników dwupłasz-
czowych, ale już dzisiaj można przewidzieć, że zostaną opracowane 
technologie wypełniania przestrzeni międzyściennej preparatami, któ-
re umożliwią dalszą eksploatację zbiorników. W sprawie zaś ochrony 
naturalnego środowiska ponownie dojdzie do głosu ochrona katodo-
wa, technologia przeciwkorozyjna adekwatna do eliminowania tego 
zjawiska w ziemi.

Niezawodna ochrona

Dojdzie ponownie do głosu ochrona katodowa, zwłaszcza że jej de-
biut w ochronie naturalnego środowiska przed wyciekami ze zbiorni-
ków paliwowych był oszałamiający. Amerykańska Agencja Ochrony 
Środowiska w roku 1988 ogłosiła dziesięcioletni program modernizacji 
około miliona dwustu tysięcy zbiorników podziemnych znajdujących 
się na terenie USA. Dla istniejących zbiorników (jednopłaszczowych) 
zaproponowano zastosowanie trzech rozwiązań: ochrony katodowej, 

laminowanie od wewnątrz zbiorników lub zastosowanie obu tych me-
tod jednocześnie. Zadaniem ochrony katodowej było zahamowanie 
procesów korozyjnych stalowej ścianki w kontakcie z ziemią i wyeli-
minowanie tą drogą perforacji i wycieków paliwa. To rozwiązanie sto-
sowano, gdy badania techniczne zbiorników wykazywały wymaganą 
szczelność stalowych ścianek zbiornika. Gdy takie badanie nie wy-
padało pomyślnie – powierzchnia wewnętrzna zbiornika była lamino-
wana, gdy zaś należało jeszcze zatrzymać procesy destrukcyjne stali 
– dodatkowo uruchamiano ochronę katodową od strony ziemi. Pod-
sumowując ten program ochrony środowiska, w 2001 r. ogłoszono, 
że skutecznie zastosowano ochronę katodową w odniesieniu do oko-
ło 650 tysięcy zbiorników!

Pomimo niejednoznacznych przepisów dotyczących stosowania 
ochrony katodowej w stosunku do stalowych zbiorników podziemnych 
na terenie stacji paliw, należy odnotować znaczące zainteresowanie 
tą technologią w odniesieniu do zbiorników LPG. Wynika to z przepi-
su UDT dotyczącego zbiorników ciśnieniowych, a konkretnie zapisu 
umożliwiającego wydłużenie okresu pomiędzy obowiązkowymi prze-
glądami w przypadku funkcjonującego sprawnie systemu ochrony ka-
todowej zbiornika. Niestety, podobnej zachęty w odniesieniu do zbior-
ników paliwowych nie ma i dlatego ochrona przed korozją nowych 
zbiorników z zastosowaniem technologii ochrony katodowej nie jest 
postrzegana przez inwestorów jako niezbędna. Na szczęście niektóre 
duże koncerny paliwowe mają odpowiedzialne podejście do eksploata-
cji zbiorników oraz pełną świadomość zagrożenia korozyjnego ścianek 
zbiorników dwupłaszczowych. W swoich programach technicznych 
zabudowy stacji paliwowych standardowo wykorzystują tę technolo-
gię w odniesieniu do wszystkich zbiorników podziemnych.

Ochrona katodowa stalowych zbiorników podziemnych u swoich 
podstaw technicznych jest niezwykle prosta. Efekt zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego uzyskuje się poprzez wymuszenie przepływu prą-
du stałego z ziemi do zbiornika. Stosuje się do tego celu, zwłaszcza dla 
zbiorników nowych, ochronę za pomocą anod galwanicznych, zazwy-
czaj magnezowych. Tworzą one ze stalą w ziemi ogniwo galwaniczne, 
w którym stały prąd elektryczny płynie od anod magnezowych do sta-
lowych powierzchni zbiornika (w defektach izolacji) – anoda magne-
zowa ulega zużyciu, natomiast na powierzchni zbiornika zahamowane 
są wszelkie procesy utleniania (korozja). Taką ochronę projektuje się 
na trzydzieści i więcej lat. Najdogodniejszym momentem do jej zasto-
sowania jest okres montażu zbiornika w wykopie. Schemat instalacji 
ochrony katodowej zbiornika przedstawia rysunek:
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Rozwiązanie ochrony katodowej wydaje się niezmiernie proste. To za-
pewne jest przyczyną ożywionej działalności najrozmaitszych firm i firemek, 
pojawiających się w ilości trudnej do określenia, które chcą to realizować, 
choć nie zdają sobie w ogóle sprawy ze złożoności zjawisk składających się 
na ostateczny sukces technologii – a jest nim przede wszystkim skutecz-
ne zahamowanie procesów korozyjnych. Zależy ono od wielu czynników, 
a przede wszystkim od obecności związanej ze zbiornikiem infrastruktury 
podziemnej, która uniemożliwia uzyskanie zamierzonego rozpływu prądu 
ochronnego od anod do zbiornika. Prawidłowe wykonanie ochrony katodo-
wej zbiorników na stacjach paliwowych wymaga specjalistycznego podej-
ścia i dużego doświadczenia popartego szeroką wiedzą. Świadczą o tym 
wymagania norm: PN-EN 13636 – w zakresie technicznym oraz PN-EN 
15257 – w zakresie kompetencji personelu ochrony katodowej.

Nietrudny do przewidzenia finał

Czy prowadzona od szeregu lat modernizacja zbiorników podziem-
nych na stacjach paliw da oczekiwane rezultaty? Na to pytanie łatwo 
odpowiedzieć. Oczywiście da, bo z punktu widzenia ochrony środowi-
ska stworzone zostały warunki do wyeliminowania zanieczyszczenia 
węglowodorami wód podskórnych. W świetle wyżej przedstawionych 
argumentów można zastanowić się, czy wybrana droga do osiągnięcia 
tego celu była słuszna i czy nie stworzyła kolejnego problemu na dużą 
skalę – utraty funkcjonalności zbiorników dwupłaszczowych wskutek 
tego samego zjawiska, które wywołało problem wycieków – tzn. ko-
rozji. Jednakowy los czeka wszystkie zewnętrzne ścianki zbiorników, 
które podczas budowy nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed 
korozją. Zastosowane rozwiązania, których celem było zabezpieczenie 
środowiska przed przeciekami „na wszelki wypadek” (powszechnie na-
zywane „dwupłaszczem”), przestaną funkcjonować zgodnie z założo-
ną ideą już po pojawieniu się pierwszej, najmniejszej choćby perforacji 
w kontrolowanej przestrzeni w stalowej ściance kontaktującej się z zie-
mią. Bez wyeliminowania zjawiska korozji od strony ziemi omawiana 
koncepcja trafi w końcu na… śmietnik historii.

Na szczęście pozostaje w dyspozycji ochrona katodowa, najsku-
teczniejszy środek eliminujący korozję stali w ziemi, którą można zasto-
sować także do zbiorników już istniejących. Ten wariant rozwiązania 
technologicznego jest zdecydowanie trudniejszy od wyżej przedsta-
wionego (ochrony katodowej zbiorników nowo budowanych), gdyż 

instalacja ochrony katodowej jest bardziej skomplikowana i zaawan-
sowana technicznie. Schemat ogólny takiej instalacji dla stacji paliwo-
wej przedstawia rysunek:

O ile ochrona katodowa zrealizowana z wykorzystaniem anod gal-
wanicznych – źle lub nieprawidłowo wykonana – w zasadzie nie może 
przyspieszyć procesów korozji zbiornika, to instalacja z zewnętrznym 
źródłem prądu w takiej sytuacji może doprowadzić do korozyjnego 
uszkodzenia stalowych zbiorników i innej podziemnej infrastruktury 
metalowej (rurociągów, uziemień itp.). Stąd też tego rodzaju syste-
my powinny być wykonywane wyłącznie przez uznane firmy specjali-
styczne, pracujące zaś instalacje muszą podlegać nadzorowi i okreso-
wej kontroli specjalistycznej. Tak jest w krajach, które cechuje wysoka 
kultura techniczna.

Mając na uwadze zbliżający się – prawnie ustalony – termin zakoń-
czenia modernizacji zbiorników na stacjach paliwowych (zrealizowany 
obecnie, po około piętnastu latach, zaledwie w ok. 50%), należy rze-
telnie podsumować, przeanalizować ten problem oraz zastanowić się 
nad przyczynami takiej sytuacji, zarówno od strony technicznej, jak 
i ekonomicznej. Nie ulega wątpliwości, że temat wyeliminowania pro-
blemu korozji zbiorników podziemnych powinien jak najszybciej uzy-
skać właściwy sobie kontekst merytoryczny, uzasadniający znacze-
nie tego zagadnienia.
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