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OCHRONA KATODOWA 
A ŻYWOTNOŚĆ STALOWYCH ZBIORNIKÓW NA PALIWA 

 
 

1. Wprowadzenie 

Korozja stali węglowej w środowiskach naturalnych jest zjawiskiem dobrze poznanym. 
Przyczyny oraz mechanizm tego procesu opracowane zostały teoretycznie i doświadczalnie. 
Od szeregu lat udoskonala się różnego rodzaju środki umożliwiające przedłużenie żywotności 
urządzeń i konstrukcji stalowych eksploatowanych w różnorodnych środowiskach korozyj-
nych. Jest całkowicie zrozumiałe, że stal w powietrzu, w ziemi i w wodzie, szczególnie mor-
skiej, ulega korozji, zaś szybkość zniszczenia elementów stalowych uzależniona jest w za-
sadzie tylko od czasu. 

Ochrona katodowa jest jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony przeciwkorozyj-
nej stali w środowiskach naturalnych. Może być stosowana wtedy, gdy powierzchnia metalu 
kontaktuje się ze środowiskiem elektrolitycznym, przewodzącym prąd elektryczny. Stoso-
wana jest przede wszystkim do wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych podziemnych 
i podwodnych, zazwyczaj razem z dobranymi do takich warunków powłokami ochronnymi. 
Prąd ochrony katodowej dociera do miejsc w uszkodzeniach warstwy oddzielającej od śro-
dowiska powierzchnię stali i uniemożliwia przebieg procesów korozyjnych. To kompatybilne 
współdziałanie ochrony katodowej i powłok ochronnych powoduje, że taki system zabezpie-
czenia przeciwkorozyjnego może zagwarantować długowieczną eksploatację konstrukcji sta-
lowych w stałym kontakcie z agresywnym ciekłym środowiskiem korozyjnym. Do typowych 
zastosowań technologii ochrony katodowej należy zaliczyć w pierwszym rzędzie różnego 
rodzaju konstrukcje i urządzenia metalowe eksploatowane w wodzie morskiej (kadłuby stat-
ków, konstrukcje hydrotechniczne, podpory wież wiertniczych) oraz pod ziemią (rurociągi, 
pancerze kabli, a także zbiorniki). 

2. Ochrona katodowa konstrukcji podziemnych 

Typowym zastosowaniem ochrony katodowej w technice jest zabezpieczenie wszelkiego 
rodzaju elementów stalowych w wodzie morskiej. Chroni się przy jej pomocy kadłuby stat-
ków i konstrukcje hydrotechniczne. Kolejnym szerokim zastosowaniem są konstrukcje pod-
ziemne. 

Szybkość korozji stali w ziemi jest, podobnie jak w wodzie morskiej, uzależniona od 
transportu tlenu do powierzchni metalu, a więc od rodzaju gruntu oraz głębokości zakopania 
konstrukcji. Jest ona więc w ziemi znacznie mniejsza niż w wodzie morskiej. Jednak nie 
szybkość korozji samej stali decyduje o żywotności i przydatności technicznej takich 
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obiektów jak rurociągi czy zbiornik podziemne. Zasadniczą przyczyną uszkodzeń konstrukcji 
podziemnych są: 
• makroogniwa korozyjne, wynikające z kontaktu konstrukcji w odrębnych miejscach 

z środowiskiem o różnych właściwościach fizyko-chemicznych, zróżnicowanym natle-
nieniem, temperaturą itd. 

• prądy błądzące upływające ze źródeł prądu stałego – trakcji elektrycznych, urządzeń spa-
walniczych, galwanizerni itd. 

• mikroorganizmy biorące udział w reakcjach lub stymulujące procesy korozyjne, 
• błędy konstruktorów i wykonawców, stwarzających dogodne warunki do przyspieszenia 

szybkości niszczenia korozyjnego obiektów lub pozbawiające możliwości ich skutecznej 
ochrony przeciwkorozyjnej. 
Wymienione czynniki, a nie są to przecież wszystkie przypadki, w znaczący sposób 

przyspieszają szybkość korozji stali, często wielokrotnie. Zazwyczaj nie zdajemy sobie 
sprawy jak szybko, w niektórych przypadkach, może nastąpić uszkodzenie korozyjne ścianki 
rurociągu czy zbiornika. Chociażby oddziaływanie prądów błądzących, dla których wiadomo 
z prawa Faraday’a, że prąd o natężeniu 1 A w ciągu roku roztwarza ok. 9 kg żelaza. W takich 
warunkach wydrążenie przez prąd otworu o średnicy 1 cm w ściance stalowej o grubości 10 
mm trwałoby niewiele więcej niż 1 dzień. Na szczęście warunki takie zdarzają się rzadko, 
a gęstości prądu są zazwyczaj jednak mniejsze. 

Jedyną techniką ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji podziemnych przed wszystkimi 
wyżej wymienionymi zagrożeniami jest ochrona katodowa. Może być ona stosowana nie 
tylko do konstrukcji nowych, ale także do obiektów już istniejących, eksploatowanych 
w ziemi od wielu lat. Technologia ochrony katodowej urządzeń podziemnych znacząco roz-
winęła się w Ameryce Północnej w latach trzydziestych bieżącego stulecia. Opracowane zos-
tały wtedy podstawy tej techniki ochrony przeciwkorozyjnej w odniesieniu do rurociągów 
stalowych, które z powodzeniem stosowane są do dnia dzisiejszego. W Europie problematyka 
ochrony przed korozją konstrukcji podziemnych nabrała istotnego znaczenia dopiero 
w okresie powojennym. Wcześniej głównie dostrzegano zagrożenie korozyjne wywołane 
szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących upływających z elektrycznych trakcji tram-
wajowych w dużych miastach. Również w Polsce, po pracach zrealizowanych w zakresie 
walki z prądami błądzącymi w okresie międzywojennym, znaczący wzrost zainteresowania 
ochroną katodową nastąpił dopiero w latach 60-tych.  

W technice ochrony katodowej wykorzystywany jest stały prąd elektryczny. W wyniku 
przepływu prądu przez granicę pomiędzy metalem a środowiskiem korozyjnym występuje 
zjawisko polaryzacji elektrochemicznej, która bezpośrednio ingeruje w przebieg procesów 
korozyjnych, czym w zasadniczy sposób różni się od metod barierowych, tj. wszelkiego ro-
dzaju powłok ochronnych. Dzięki temu może być ona skutecznie stosowana do wszystkich 
typów korozji przebiegających z mechanizmem elektrochemicznym, a więc oprócz korozji 
ogólnej, także do kontaktowej, elektrolitycznej, wżerowej, szczelinowej, międzykrystalicznej, 
naprężeniowej itd. Jak już wspomniano, eliminuje także występowanie różnego rodzaju ma-
kroogniw korozyjnych i korozję mikrobiologiczną. Metoda ta ma jednak poważne ograni-
czenia, które w znaczący sposób zawężają możliwości jej wykorzystania. Jest nim przede 
wszystkim konieczność istnienia przy zabezpieczanej powierzchni odpowiednio grubej 
warstwy środowiska elektrolitycznego, przez którą musi przepłynąć prąd ochronny. Z tego 
właśnie powodu stosuje się ją jedynie do elementów  stalowych zanurzonych w wodach 
naturalnych, w ziemi, wewnątrz aparatury i urządzeń napełnionych mediami przewodzącymi 
prąd elektryczny, ostatnio także w betonie.  

Znaczącą niedogodnością ochrony katodowej jest to, że zabezpieczana powierzchnia nie 
jest na ogół widoczna, znajduje się np. pod ziemią lub wodą, i określenie skuteczności tego 
rodzaju zabezpieczenia przeciwkorozyjnego wymaga przeprowadzenia przez specjalistę dość 



specyficznych, często złożonych pomiarów w terenie. Czynnik ten w znaczący sposób ha-
mował i nadal hamuje rozwój zakresu stosowania ochrony katodowej w praktyce technicznej. 
Wiąże się to z brakiem zaufania do metody, której efektów działania nie można w sposób 
prosty i jednoznaczny unaocznić. Niestety, pomimo bardzo prostej zasady działania i podstaw 
teoretycznych ochrony katodowej, do jej prawidłowego stosowania, uzyskania wymaganej 
skuteczności oraz prowadzenia niezbędnej kontroli, niezbędna jest wysoce specjalistyczna 
wiedza i wiarygodny personel techniczny.  

Niestety ta złożona technika, jeśli jest nieumiejętnie zastosowana, może spowodować 
przyspieszone uszkodzenie korozyjne zabezpieczanego obiektu lub konstrukcji sąsiednich. 
Jest więc zrozumiałe, że zarówno wymagania oraz metody pomiarowe stosowane w tej tech-
nologii stały się szybko przedmiotem różnego rodzaju przepisów i norm. Pierwsze w tym 
zakresie wymagania były już sformułowane w latach dwudziestych i trzydziestych bieżącego 
stulecia. Do końca lat sześćdziesiątych większość państw wprowadziła w tej dziedzinie 
pierwsze narodowe przepisy techniczne. Obecnie w większości rozwiniętych technicznie 
krajów obowiązują przepisy regulujące stosowanie ochrony katodowej do wszystkich zako-
panych i podwodnych konstrukcji metalowych. Od kilku lat trwają prace nad ich ujednolice-
niem w ramach Unii Europejskiej. Wśród nich znajdują się także przepisy związane 
z realizacją ochrony katodowej stalowych zbiorników podziemnych oraz den zbiorników na-
ziemnych. 

3. Zagrożenie korozyjne zbiorników i ich ochrona katodowa 

Stalowe ścianki zbiorników podziemnych i dna zbiorników naziemnych kontaktują się 
z ziemią i narażone są na korozyjne oddziaływanie gruntu w sposób analogiczny do innych 
konstrukcji podziemnych. Stosowane różnego rodzaje powłoki czy izolacje zmniejszają 
oczywiście prawdopodobieństwo uszkodzeń korozyjnych i mają wpływ na żywotność zbior-
ników, jednakże nie w większym stopniu niż na innych obiektach eksploatowanych w ziemi. 
Potwierdza to także fakt powszechnego stosowania w stosunku do zakopanych zbiorników 
technik ochrony zewnętrznych powierzchni za pomocą metod i środków stosowanych dla 
rurociągów podziemnych – grubych powłok bitumicznych czy taśm polietylenowych.  

Cechą charakterystyczną korozji zbiorników podziemnych jest występowanie makro-
ogniw korozyjnych wynikających ze zróżnicowanego napowietrzenia różnorakich jego ele-
mentów, przede wszystkim fragmentów oddalonych od miejsc dopływu tlenu, jak również 
lokalnie miejsc o podwyższonym zawilgoceniu gruntu. W aglomeracjach miejskich i prze-
mysłowych zbiorniki narażone są na silne oddziaływania prądów błądzących 

Podziemne stalowe zbiorniki na paliwa i dna zbiorników naziemnych doskonale nadają 
się do zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego za pomocą ochrony katodowej. Podstawowym 
zadaniem projektanta systemu ochrony katodowej jest zapewnienie w miarę równomiernego 
rozpływu stałego prądu ochronnego do całej zabezpieczanej powierzchni zbiornika. Prąd pły-
nie od odpowiednio zaprojektowanego układu anod do zabezpieczanych elementów metalo-
wych, które kontaktują się bezpośrednio z otaczającym środowiskiem elektrolitycznym. Re-
alizacja ochrony katodowej zbiorników jest stosunkowo łatwa, ponieważ mają one zazwyczaj 
bardzo proste i niewielkie wymiary, np. w porównaniu z wielokilometrowymi odcinkami 
rurociągów.  

W zależności od rodzaju obiektu i jego usytuowania względem powierzchni ziemi można 
wyróżnić trzy podstawowe rodzaje zbiorników, które mają znaczenie z punktu widzenia me-
todyki stosowania ochrony katodowej. Różnią się one między sobą kształtem i lokalizacją 
zbiornika względem ziemi oraz wynikającym z tego rozmieszczeniem anod i elektrod pomia-
rowych. Schematycznie różnice pomiędzy tymi typami, a w szczególności przykładowe poło-
żenie anod polaryzacyjnych  zilustrowane zostały na rys.1. 



 
 

 

 

Rys.1 a. Schemat ochrony katodo-

wej typowego zakopanego  (pod-

ziemnego) zbiornika paliwowego – 

anody rozmieszczone są w ziemi po 

obu (lub po wszystkich) stronach 

zbiornika w pionie (jak na rysunku) 

lub poziomo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 b. Schemat ochrony katodo-

wej leżącego zbiornika naziemnego 

przysypanego ziemią – anody roz-

mieszczone są zazwyczaj poziomo 

symetrycznie wzdłuż zbiornika 

w warstwie naziemnej (czasem 

także pod ziemią). 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 c. Schemat ochrony 

katodowej dna wolnostojącego 

zbiornika naziemnego – anody roz-

mieszczone symetrycznie wokół 

zbiornika (zwykle pionowo – jak na 

rysunku) lub pod jego dnem 

(w formie np. siatki). 

 
 

 
Bardzo często w literaturze dotyczącej ochrony katodowej zbiorników zawęża się ten 

podział zazwyczaj tylko do dwóch kategorii, wymagających nieco innych rozwiązań technicz-
nych: zbiorników podziemnych (UST – Underground Storage Tanks) i zbiorników naziem-
nych (AST – Aboveground Storage Tank). W pierwszym przypadku ochronie poddawany jest 
zagłębiony w ziemi (również przysypany ziemią) walczak stalowy lub grupa takich obiektów,  
w drugim kołowa powierzchnia blachy stalowej dna zbiornika. Najdogodniej realizuje się 
ochronę katodową zbiorników zabezpieczonych dobrymi powłokami ochronnymi i wyizolo-
wanych elektrycznie od inny metalowych obiektów, rurociągów czy uziemień elektrycznych. 



W takich warunkach zadawalające efekty ochronne można uzyskać przy zastosowaniu bardzo 
małych stacji ochrony katodowej lub nawet przy użyciu  anod galwanicznych.  

Na rys. 1 przedstawiono tylko jeden z elementów instalacji ochrony katodowej – anody. 
Jeśli to są anody galwaniczne, to podłączone są bezpośrednio do zbiornika, jeśli jest to układ 
z zewnętrznym źródłem prądu, to podłączane są do dodatniego źródła prądu stałego (ujemny 
biegun stacji ochrony katodowej podłączony jest do stalowego zbiornika). Oprócz obwodu 
prądowego współczesne systemy ochrony katodowej zaopatrzone są w obwody pomiarowe, 
służące do bieżącej oceny skuteczności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, a także układy 
automatycznej regulacji, które umożliwiają niezawodną eksploatację pomiędzy okresowymi 
wizytami obsługi specjalistycznej. W najnowszych rozwiązaniach systemów monitorowania 
ochrony katodowej kontrolę pracy instalacji wykonuje się zdalnie, interweniując jedynie 
w przypadkach niezbędnych, np. wystąpienia nieprawidłowości pracy obwodów elektrycz-
nych, zmiany warunków zewnętrznych, działalności osób trzecich, itp. 

4. Aktualny stan ochrony katodowej zbiorników w Polsce 

Pierwsze zastosowania do zabezpieczenia zewnętrznej jak i wewnętrznej strony den du-
żych zbiorników magazynowych surowej ropy naftowej (wykroplona woda przy dnie zbior-
nika) [1,2] oraz dużych zbiorników na wodę [3] rozpoczęły się w latach 50-tych (przy realiza-
cji ochrony katodowej od strony wewnętrznej zazwyczaj na dnie zbiornika mocuje się odpo-
wiednią ilość anod galwanicznych). 

Ochrona katodowa zbiorników nie jest w Polsce stosowana w szerokim zakresie. Jednym 
z pierwszych zastosowań tej technologii w odniesieniu do zbiorników było zabezpieczenie 
dna zbiornika gazowego na terenie Gdańskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego [4], na 
którym studenci Politechniki Gdańskiej już w latach siedemdziesiątych uczyli się podstaw tej 
metody. W tym samym mniej więcej okresie upowszechniono ochronę katodową magazynów 
paliwowych na lotniskach wojskowych, która opracowana została w ówczesnym Instytucie 
Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdań-
skiej. Nieliczne próby ochrony katodowej den zbiorników magazynowych przeprowadził 
również PERN. 

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz rurociągi daleko-
siężne do transportu ropy i produktów naftowych [5] nie zawiera żadnych wymagań, poza 
stwierdzeniem w odniesieniu do baz paliwowych: „zbiorniki naziemne i podziemne powinny 
być chronione przed korozją” (§39.13) oraz w odniesieniu do stacji paliw: „zbiorniki 
i rurociągi paliwowe stacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji poprzez za-
stosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej, uzie-
mione...”(§121.1). Nie przewidziano w ogóle w stacjach paliw zbiorników z ochroną kato-
dową (§115). Przygotowywane aktualnie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciś-
nieniowe i niskociśnieniowe, przeznaczone do magazynowania materiałów zapalnych zawiera 
co prawda zapis w §83, z którego wynika, że „zbiorniki ... powinny być wyposażone 
w system zabezpieczenia katodowego”, jednakże dotyczy on tylko zbiorników jednościanko-
wych (które nie są w ogóle przewidziane w [5]), a ponadto wymaganie to nie musi być 
w ogóle spełniane, gdy ścianka zewnętrzna ma gwarantowane zabezpieczenie antykorozyjne 
w postaci, jak się można domyślać, powłoki. W praktyce oznacza to rezygnację ze stosowania 
ochrony katodowej, ponieważ należy oczekiwać, że każdy producent zbiorników 
i wykonawca zabezpieczenia da odpowiednie gwarancje na swoje wyroby, a następnie – 
w sytuacji, gdy wystąpią uszkodzenia – zawsze znajdzie sposoby, by wykazać należytą jakość 
swojej produkcji czy wykonanych, np. kilka lat wcześniej, prac. 



W rezultacie końcowym technologia ochrony katodowej, praktycznie pominięta w prze-
pisach, chętnie eliminowana jest przez inwestorów nowych baz i stacji paliw, jak również nie 
jest wprowadzana dla obiektów już istniejących. Zagraniczni inwestorzy często nie stosują 
także tej techniki na terenie Polski, argumentując to brakiem krajowych wymagań. Nie wia-
domo dlaczego, ale powszechnie zakłada się brak potrzeby stosowania ochrony katodowej 
zbiorników dwupłaszczowych. Jak już wyżej wspomniano, korozja i perforacja zewnętrznego 
płaszcza i tak wyeliminuje taki zbiornik z użytku w takim samym czasie jak zbiorniki jedno-
płaszczowe. Oznacza to, że w zgodzie z omawianymi rozporządzeniami, można prowadzić 
eksploatację obiektu tak długo, aż pojawi się perforacja ścianki zewnętrznej zbiornika, co jest 
oczywiste, ponieważ korozja wewnętrznej ścianki od strony paliwa, szczególnie jeśli będzie 
posiadała wymagane obecnie odpowiednie powłoki lub laminaty, będzie niewielka. Okres 
użyteczności (żywotności) zbiornika zależy więc od szybkości korozji stali w miejscach 
uszkodzenia izolacji od strony ziemi, a więc także od tego czy i w jaki sposób będzie zreali-
zowana ochrona katodowa tego zbiornika. 

Na te i inne problemy, związane z korozją i ochroną przeciwkorozyjną zbiorników, 
zwrócono uwagę podczas realizacji w Instytucie Morskim w roku 1999 Projektu Badawczego 
Zamawianego PBZ 013-12 pt. „Badania nad opracowaniem systemu walki z korozją w Polsce 
na tle tendencji światowych”, w części dotyczącej ochrony elektrochemicznej. We wnioskach 
wskazano na pilną potrzebę zmiany postanowień wspomnianego rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w kierunku wprowadzenia ochrony katodowej zbiorników, a także możliwie 
szybkie ustanowienie w Polsce tym zakresie norm wg wymagań Unii Europejskiej [6]. Takie 
normy narodowe wprowadzone zostały w wielu krajach znacznie wcześniej. 

5. Ochrona katodowa zbiorników a ochrona środowiska 

Należy sobie uzmysłowić, że zbiornik paliwowy jest naczyniem, w którym przechowy-
wana jest niebezpieczna dla środowiska ciecz. Nieprzewidziane przedostanie się jej do śro-
dowiska, wywołujące skażenie, może odbyć się wskutek rozlania lub przelania cieczy przy 
napełnianiu zbiornika albo wskutek utraty jego szczelności, poprzez niesprawną armaturę  lub 
uszkodzenie korozyjne. Za wyjątkiem tego ostatniego, skażenie środowiska może nastąpić 
w miejscu dostępnym dla serwisu, i jeśli występuje, to zwykle wskutek zaniedbań ze strony 
obsługi.  

Zazwyczaj uszkodzenia korozyjne zbiorników występują w miejscach niedostępnych 
i mogą wywoływać bezpośredni wyciek do środowiska. Miejsca takich uszkodzeń są do 
przewidzenia przez specjalistów zajmujących się problematyką korozji konstrukcji podziem-
nych, jednak wobec stosowania na powierzchni zbiorników izolacji przeciwkorozyjnych, nie 
mogą się one sprawdzić, ponieważ ewentualne uszkodzenia wystąpić mogą w trudnych do 
określenia miejscach występowania defektów w izolacji, zależnych od jakości materiału 
i poziomu wykonawstwa powłoki. 

W tym miejscu dopiero ujawniają się prawdziwe zalety ochrony katodowej: 
• może być ona zastosowana do istniejących, już eksploatowanych (a więc także w jakimś 

stopniu skorodowanych) obiektów, 
• prąd ochrony katodowej dociera do miejsc niedostępnych, właśnie do tych, które są 

potencjalnym ogniskiem zaatakowania korozyjnego ze strony środowiska. 
 

Te szerokie możliwości ochrony katodowej zostały dostrzeżone kilkanaście lat temu 
przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA), która w roku 1988 doprowadziła do 
wprowadzenia przepisów federalnych oraz wdrożenia programu przeciwdziałania skażeniu 
naturalnego środowiska przez niesprawne zbiorniki paliwowe [7,8]. Zgodnie z nim wszystkie 
stare podziemne zbiorniki paliwowe zainstalowane przed 22 grudniem 1988 r., traktowane 



jako obiekty istniejące (a więc już jakiś czas eksploatowane), powinny w ciągu 10 lat mieć 
wykonane odpowiednie zabezpieczenie przed rozlewaniem i przelaniem paliwa oraz 
odpowiednie zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Po tym okresie czasu – pod rygorem zam-
knięcia zbiorników – muszą być spełnione powyższe warunki lub wybudowany nowy 
zbiornik spełniający postawione wymagania. Wszystkie nowo budowane zbiorniki muszą 
spełniać je już na etapie wstępnego projektu. 

 
Warunki ochrony przeciwkorozyjnej istniejących zbiorników i nowych obiektów wg 

EPA są spełnione w następujących przypadkach: 
• stalowy zbiornik posiada powłokę przeciwkorozyjną (powłoka bitumiczna nie jest 

zakwalifikowana jako powłoka przeciwkorozyjna) i ochronę katodową, 
• zbiornik wykonany jest z materiału nie ulegającego korozji, 
• stalowy zbiornik jest platerowany materiałem odpornym na korozję lub umieszczony jest 

w materiale nie ulegającym korozji (nie dotyczy to blachy stalowej cynkowanej), 
• niepokryty stalowy zbiornik posiada ochronę katodową, 
• niepokryty zbiornik posiada wewnętrzną wykładzinę nie ulegającą korozji, 
• niepokryty stalowy zbiornik posiada ochronę katodową i wewnętrzną wykładzinę nie 

ulegającą korozji. 
 
W odniesieniu do rurociągów związanych ze zbiornikami spełniony musi być jeden z ni-

żej wymienionych warunków: 
• niepokryte stalowe rurociągi posiadają ochronę katodową, 
• stalowe rurociągi posiadają powłoki przeciwkorozyjne i ochronę katodową, 
• rurociągi są wykonane lub umieszczone w materiale nie ulegającym korozji. 

 
Ponieważ dla istniejących zbiorników stosunkowo trudno jest spełnić wymagania dot. 

wykonania nowych powłok przeciwkorozyjnych pozostaje tylko zastosowanie jednej z trzech 
możliwości przewidzianych w cytowanych przepisach amerykańskich: 
• wykonać ochronę katodową zbiornika (co zabezpiecza ściankę przed korozją), 
• wykonać wewnątrz zbiornika wykładzinę odporną na działanie paliwa (co chroni tylko 

przed wyciekiem paliwa w przypadku korozji ścianki i nie przedłuża jego żywotności), 
lub zabezpieczyć się całkowicie, tj. 

• wykonać łącznie ochronę katodową i wykładzinę wewnątrz zbiornika. 
 
Omawiany dokument dobitnie pokazuje pierwszoplanową pozycję technologii ochrony 

katodowej zbiorników paliwowych w przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia awarii koro-
zyjnej ścianki lub dna zbiornika. Warto zwrócić uwagę na to, że powłoka przeciwkorozyjna 
(a bitumiczna nie jest w ogóle uważana za powłokę przeciwkorozyjną) nie może stanowić za-
bezpieczenia zbiornika bez jednoczesnego zastosowania ochrony katodowej. Technikę tę pro-
ponuje się także w przestrzeni pomiędzy dnami w remontowanych zbiornikach magazyno-
wych. 

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do samej techniki ochrony katodowej zbiorni-
ków zawarte są w normach opracowanych przez NACE International [9-10] oraz API [11]. 
W tej ostatniej można znaleźć stwierdzenie odzwierciedlające podejście do technologii 
ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych w krajach wysoko uprzemysłowio-
nych: „ochronę przeciwkorozyjną za pomocą ochrony katodowej AST należy zapewnić na 
etapie projektowania obiektu i należy utrzymywać podczas całego okresu użytkowania sys-
temu, chyba że specjalne badania wykażą brak potrzeby stosowania ochrony katodowej”. Ko-
niecznie należy o tym pamiętać ze względu na zacieśniające się obecnie stosunki z NATO 
i Unią Europejską. 
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