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OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW 
PALIWOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I NORM 
 
 
Wprowadzenie 

Technologia ochrony przed korozją podziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych 
od szeregu lat jest jednoznacznie ustalona. Obejmuje wzajemnie uzupełniające się techniki – 
ochronę za pomocą powłok ochronnych i za pomocą stałego prądu elektrycznego, tzw. 
ochronę katodową.  Tak chronione są stalowe kadłuby statków, morskie platformy wiertnicze, 
magistralne rurociągi i zbiorniki podziemne. 

Dlaczego stosowanie jednoczesne tych obu technik jest nieodzowne? Otóż dlatego, że 
zarówno woda jak i ziemia, otaczające obiekty metalowe bardzo grubą warstwą środowiska 
elektrolitycznego, powodują potęgowanie się procesów korozyjnych w skali makroskopowej, 
dalece większej niż w warunkach atmosferycznych. Dotyczy to w pierwszym rzędzie tzw. 
makroogniw korozyjnych, tworzących się wskutek połączeń różnych metali i stopów, a nade 
wszystko wynikających ze zróżnicowanego natlenienia poszczególnych elementów 
konstrukcji metalowej, oraz przepływem zewnętrznych prądów elektrycznych, tzw. prądów 
błądzących, pochodzących z różnych obcych źródeł prądu zarówno stałego jak i prze-
miennego. W takich warunkach, wypływu prądu elektrycznego z metalu do środowiska 
elektrolitycznego, każde - nawet najmniejsze - uszkodzenie choćby najdoskonalszej powłoki 
ochronnej staje się miejscem nie tylko inicjacji procesu korozyjnego, ale także potencjalnej 
awarii korozyjnej w przyszłości. Nieproporcjonalny stosunek powierzchni w makroogniwach 
pomiędzy niewielkim uszkodzeniem a resztą obiektu powoduje, że gęstość prądu na 
powierzchni metalu w dnie defektu powłoki osiąga bardzo dużą wartość. Prąd o natężeniu 
10 A w ciągu roku roztwarza około 10 kg żelaza – to wiadomo z prawa Faraday’a. Ale czy 
łatwo sobie wyobrazić, że perforacja ścianki zbiornika o grubości 10 mm i o średnicy na 
przykład 1 cm nastąpi po roku przy przepływie prądu mniejszego od 1 mA? Tak mały prze-
pływ prądu w ziemi jest na granicy możliwości pomiarowych, co oznacza, że prądy te 
zazwyczaj są znacznie większe! Jedynym sposobem przeciwdziałania mikro- i makro-
skopowym procesom korozyjnym w ziemi jest wyłącznie ochrona katodowa. Dzięki tej 
technice ochrony ten szkodliwy prąd elektryczny może być skompensowany, a skierowany w 
przeciwną stronę może całkowicie wyeliminować zjawisko korozji w miejscach uszkodzeń 
powłoki ochronnej. Obie techniki razem uzupełniają się i są kompatybilne. Potrzeba 
stosowania ich jednocześnie dla obiektów podziemnych nie ulega więc żadnej wątpliwości. 

Ochrona katodowa nie jest techniką powszechnie znaną. Stosowana jest w niewielu 
gałęziach przemysłu i gospodarki, a obowiązkowo jedynie w gazownictwie i okrętownictwie. 
Stąd też jej tajniki nie są w środowisku technicznym dobrze znane, a wiedza - nawet ogólna - 
jest raczej skromna. Nic więc dziwnego, że zamiar upowszechnienia tej technologii w Polsce 
w odniesieniu do zbiorników paliwowych, rozbudził szereg emocji i dyskusji.  

                                                                                                 
1 dr inż.,  Zakład Korozji Morskiej, Instytut Morski w Gdańsku 
  Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP 



Normalizacja ochrony katodowej 
Pierwszą polską normę z zakresu ochrony katodowej opracowano w 1932 r. na 

zamówienie Ministerstwa Robót Publicznych przez Komisję Prądów Błądzących przy Stowa-
rzyszeniu Elektryków Polskich [1]. Dotyczyła ona sposobów ograniczania upływu prądów 
błądzących z obwodów powrotnych trakcji tramwajowych w celu ograniczenia uszkodzeń 
urządzeń podziemnych powodowanych przez korozję elektrolityczną. W okresie powojennym 
opracowana norma PN-66/E-05024 [2] omawiała ogólne zasady stosowania ochrony 
katodowej. W roku 1977 utworzono nową normę arkuszową odejmującą ochronę katodową - 
normę ogólną PN-77/E-05030.00 oraz dotyczącą rurociągów i kabli PN-77/E-05030.01 [3,4]. 
Przepisami objęto także wodociągi [5]. Potem jedynie normę dotyczącą ochrony przed 
prądami błądzącymi w stoczniach i portach [6] i normy dot. ochrony katodowej okrętów 
wojennych. 

Niestety dalsze prace nad normami zostały wstrzymane. Wobec potrzeby wdrożenia 
w Polsce w krótkim czasie norm obowiązujących w Unii Europejskiej zaniechane zostały 
prace normalizacyjne nad własnymi dalszymi opracowaniami przepisów nowelizujących 
i rozszerzających zagadnienia elektrochemicznej ochrony przed korozją.  

Komitet techniczny zajmujący się problematyką ochrony katodowej w Europejskim 
Komitecie Normalizacyjnym CEN - TC 219 „Cathodic protection” - powstał w 1990 roku 
z sekretariatem przy British Standard Institute. Programem działania Komitetu objęta jest 
normalizacja ochrony katodowej zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni zakopanych i pod-
wodnych konstrukcji metalowych (tj. rurociągów do transportu gazu, wody i paliw; 
konstrukcji przybrzeżnych; statków; zbiorników paliwowych; kabli telekomunikacyjnych 
i energetycznych itp.), żelbetowych budowli, konstrukcji, fundamentów, rurociągów itp.; 
wpływu powłok i/lub prądów błądzących (zmiennych i stałych) na wydajność systemów 
ochrony katodowej; anodowa ochrona wewnętrznych powierzchni obiektów konstrukcyjnych.  

Na różnym etapie przygotowania znajduje się szereg norm dotyczących ochrony 
katodowej konstrukcji podziemnych i podwodnych [7-19]. Polska nie uczestniczy 
bezpośrednio w opracowywaniu tych norm. Spełniając obecnie rolę obserwatora ma dostęp 
jedynie do dokumentów roboczych.  

Do końca roku 2000 zatwierdzone zostały jako Normy Europejskie dopiero cztery: 
najwcześniej norma EN 12068:1998 i następnie normy EN 12473:2000, EN 12495:2000 i EN 
12696:2000. W roku 2001 wydano kolejne trzy normy: EN 13173, EN 13174 oraz EN 12954. 
Aktualnie w programie działania komitetu znalazły się kolejne projekty norm, które znajdują 
się obecnie w różnej fazie opracowania. Wśród nich znajduje się norma prEN 13636: 
Cathodic protection of buried metallic tanks and associated piping.  

Patronat nad problematyką ochrony katodowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
objął od stycznia 2001 r. Zespół Elektryki PKN, który włączył ją do zakresu działania nowej 
Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 290 ds. specjalnych technik w elektryce. Nie ulega 
wątpliwości, że ze względu na skromne środki finansowe, PKN nie będzie finansował 
działalności normalizacyjnej z zakresu technologii przeciwkorozyjnej ochrony  elektroche-
micznej w tempie dorównującym tworzeniu nowych dokumentów w CEN. Chcąc zatem 
nadrobić możliwie szybko istniejącą lukę w Polskich Normach, która wynika – jak już 
wcześniej wspomniano - z celowego zaniechania własnej działalności normalizacyjnej,  
niezbędne jest pozyskanie sponsorów wśród zainteresowanych normami potencjalnych 
użytkowników technologii ochrony katodowej. Do prac normalizacyjnych włączyła się NKP 
nr 230 ds. techniki w gospodarce morskiej przy Instytucie Morskim w Gdańsku oraz Polski 
Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją przy Zarządzie Głównym SEP. 
Przygotowywana jest aktualizacja normy dotyczącej nazewnictwa [20], ponieważ tylko w ten 
sposób możliwe będzie w jednolity sposób przetłumaczenie dokumentów opracowanych 
w CEN i zatwierdzenie ich przez Polski Komitet Normalizacyjny. PKEOpK SEP udostępnił 



także całemu środowisku zajmującemu się problematyką ochrony elektrochemicznej niektóre 
wstępnie przetłumaczone dokumenty robocze dot. ochrony katodowej konstrukcji podziem-
nych, celem możliwie szybkiego zapoznania się z nowymi wymaganiami norm. 

 
Projekt Normy Europejskiej pr EN 13636: Ochrona katodowa podziemnych zbiorników 
metalowych i związanych z nimi rurociągów 

Prace nad ostatecznym tekstem normy właśnie trwają (wiosna 2002 r.). Poniżej 
zamieszczona jest skrótowa informacja o zawartości normy zaczerpnięta z dokumentów 
roboczych. Norma ta będzie w Polsce przyjęta decyzją Prezesa PKN natychmiast po jej 
ustanowieniu w Unii Europejskiej. Prawidłowe i wierne jej przetłumaczenie na język polski 
oraz poddanie procesowi normalizacji zostanie przeprowadzone przez Normalizacyjną 
Komisję Problemową nr 290 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.  

Norma prEN 13636 adresowana jest do specjalistów. W preambule do tej normy obecnie 
zawarta jest następująca klauzula: „Ochrona katodowa jest techniką bazującą na zastosowaniu 
prawideł elektrochemicznych i obejmuje szeroki zakres materiałów i urządzeń wspólnie 
z różnorodnymi technikami pomiarowymi. W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej 
ochrony katodowej, projektowanie, instalacja, rozruch, kontrola i utrzymanie powinny być 
wykonywane przez odpowiednio przeszkolony, doświadczony i rzetelny personel. Norma ma 
na celu zapewnienie efektywnej ochrony katodowej i jest dlatego kierowana do tego perso-
nelu.” 

Norma określa wymagania techniczne potrzebne do zapewnienia prawidłowego zastoso-
wania i eksploatacji ochrony katodowej zbiorników podziemnych z osią poziomą. Norma jest 
określona dla zewnętrznej powierzchni zakopanych metalowych zbiorników i związanych 
z nimi rurociągów. Ochrona wewnętrznej powierzchni jest przedmiotem innych wymagań 
opisanych w Normie europejskiej „Ochrona przed korozja za pomocą wewnętrznej ochrony 
katodowej”. 

Norma ma zastosowanie do: 
- zbiorników przemysłowych niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju przechowywanego 
medium (ciekłe czy gazowe, zapalne czy nie, toksyczne i nietoksyczne, 
zanieczyszczające środowisko czy nie), 

- zbiorników stosowanych na stacjach paliwowych oraz na posesjach domowych 
i handlowych, które zawierają zapalne ciecze lub gazy lub substancje 
zanieczyszczające środowisko. 

Norma nie ma zastosowania do: 
- den zbiorników naziemnych kontaktujących się z ziemią, 
- zakopanych zbiorników, które są metalicznie połączone do całego lub w części 
zespołu przemysłowego. W tym przypadku powinna być stosowana norma „Ochrona 
katodowa w kompleksach przemysłowych”, 

--  pojemników żelbetowych.    
Na podstawie spisu treści można określić jej zakres: terminy i definicje, zasady i kryteria 

ochrony katodowej,  warunki wstępne zastosowania ochrony katodowej (przewodnictwo elek-
tryczne ziemi, elektryczne odizolowanie od innych obiektów metalowych, rodzaj zew-
nętrznych powłok), podstawowe dane do projektowania (konstrukcje sąsiednie, środowisko, 
dane o zbiorniku i sąsiednich rurociągach, magazynowane medium), warunki wstępne pro-
jektowania (materiał konstrukcyjny, odizolowanie elektryczne, ochrona przed niebezpieczeń-
stwem wybuchu, inne wyposażenie, systemy ochrony galwanicznej, systemy z zewnętrznym 
źródłem prądu, kable, interferencje), instalacja ochrony katodowej (ogólne zasady instalacji 
kablowych, instalacja konstrukcji poddawanej ochronie, anody, stacje ochrony katodowej, 
punkty pomiarowe, łączniki i drenaże, opis i dokumentacja budowy), uruchomienie ochrony 



katodowej (wstępna kontrola, włączenie obwodu ochronnego, osiąganie kryteriów ochrony 
przeciwkorozyjnej, dokumentacja z uruchomienia), kontrola i eksploatacja. 

W normie zakłada się, że ochronie katodowej poddawane są zbiorniki wykonane zgodnie 
ze współczesną wiedzą techniczną, zabezpieczone z zewnątrz odpowiednimi powłokami 
ochronnymi o zdefiniowanych właściwościach fizyko-chemicznych, a także oddzielone 
galwanicznie od innych podziemnych konstrukcji metalowych. Dla takich warunków ustalone 
są parametry ochrony zilustrowane następującym wykresem: 

Rys. 1. Diagram do oceny efektywności ochrony katodowej zbiorników posiadających 

dobrą powłokę ochronną (izolacyjną) wg załącznika do prEN 13636. 

 
Jak z wykresu można odczytać, zakłada się, że dla gęstości prądu ochronnego mniej-

szych od 100 µA/m2 efektywność ochrony katodowej rośnie. Uzyskanie takiego efektu 
związane jest to oczywiście nieodłącznie ze stosowaniem lepszych (bardziej szczelnych) 
powłok ochronnych oraz pokryciem przez nie wszystkich elementów metalowych kontaktu-
jących się z ziemią. Koniecznie trzeba jednak zaznaczyć, że współczesne rurociągi buduje się 
z taką starannością (również w Polsce), że gęstość prądu ochronnego jest mniejsza od 
1µA/m2. Oznacza to nie tylko stosowanie odpowiednich materiałów i technologii, ale także  
sprawnego systemu kontroli jakości prac podczas ich wykonywania. W tym samym kierunku 
zmierza technika ochrony przeciwkorozyjnej zbiorników podziemnych. 

 
Polskie przepisy dotyczące stosowania technologii ochrony katodowej 

Normy nie są obowiązkowe, ich stosowanie jest dobrowolne i wynika jedynie z wa-
runków technicznych wykonania określonych prac, zazwyczaj zawartych w umowach pomię-
dzy inwestorem a wykonawcą. Postanowienia norm dotyczą jedynie podstawowych wymagań 
technicznych, jakim powinna odpowiadać technologia ochrony przeciwkorozyjnej i odzwier-
ciedlają średni poziom techniczny w określonej dziedzinie zastosowań. Żadna z norm oczy-
wiście nie nakazuje stosowania ochrony katodowej, reguluje jedynie ogólne kanony tej 
technologii. Po zniesieniu obowiązku obligatoryjnego stosowania norm (część z Polskich 
Norm z zakresu ochrony katodowej posiadała taki status do 2000 r.) powinny one znaleźć 
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odzwierciedlenie w przepisach prawnych. Niestety jeszcze nie nastąpiło to w zakresie 
oczekiwanym przez środowisko specjalistów z tej dziedziny. 

Prawo budowlane nie narzuca w sposób jednoznaczny stosowania ochrony przeciw-
korozyjnej w odniesieniu do obiektów budowlanych. Co prawda w wielu przepisach mówi się 
o trwałości obiektów budowlanych w różnych aspektach, rzadko jednak w odniesieniu do 
nowoczesnych technik ochrony przeciwkorozyjnej. Ochrona katodowa przewidziana jest 
w przepisach wynikających z Prawa budowlanego dla drogowych obiektów inżynierskich 
[21] i budowli morskich [22], a przede wszystkim rurociągów [23,24], gdzie już od lat 
traktowana jest dla gazociągów i naftociągów jako technologia obowiązkowa, począwszy od 
fazy projektowej na eksploatacji skończywszy. Pewnym novum jest w tym zakresie nałożenie 
obowiązków dozorowych [25].  

Przepisy określające warunki techniczne budowy zbiorników określone zostały w roku 
1996 i ponowione w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych (...) [24]. W §121 podano, że „zbiorniki i rurociągi paliwowe stacji paliw powinny 
być zabezpieczone przed działaniem korozji poprzez zastosowanie odpowiednich pokryć 
antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej”, oraz że „powłoka izolacyjna dla 
zbiorników i rurociągów powinna być poddana próbie na odporność przebicia przy napięciu 
co najmniej 14 kV, wykonanej zgodnie z Polskimi Normami”. Słowo „lub” pomiędzy 
techniką ochrony za pomocą powłok a ochroną elektrochemiczną powinno być zastąpione 
przez „i” i błąd ten jest całkowicie oczywisty jak to, że nie bierze ślubu Pan Młody lub Panna 
Młoda a Pan Młody z Panną Młodą. A może ten niefortunny błąd był pretekstem by uznać, że 
ochrona katodowa nie jest wymagana przepisami lub jest co najwyżej alternatywą do 
stosowania powłok ochronnych? To porównanie do ślubu jest bardzo trafne, ponieważ 
jedynie „pożenienie” na obiektach podziemnych powłok ochronnych i ochrony katodowej 
może zagwarantować efektywną ochronę przeciwkorozyjną zbiorników stalowych. 

Wymaganie dotyczące powłoki ochronnej jest stosunkowo niskie, bo dotyczy zaledwie 
klasycznej powłoki bitumicznej o grubości około 3,2 mm, dla której napięcie probiercze 
podczas badania jej szczelności i grubości metodą wysokonapięciową wynosiło 14 kV. Dla 
rurociągów podziemnych i nowoczesnych izolacji polietylenowych stosuje się podczas takich 
badań napięcia znacznie większe. Z drugiej strony do dyspozycji są obecnie znacznie lepsze 
powłoki z tworzyw sztucznych, modyfikowanych żywic epoksydowych i poliuretanowych, 
o grubościach 0,5 do 1 mm, dla których przewidziane w przepisach badanie może być 
szkodliwe. W konfrontacji w wymaganiami normy prEN 13636 również przepis nie jest 
nadmiernie rygorystyczny. Zasadniczą chyba jego niedoskonałością jest to, że nie ustala 
potrzeby wykonania badań jakości powłoki ochronnej na placu budowy przed zasypaniem 
zbiornika, tak jak to się od wielu już lat robi na rurociągach podziemnych. Gwarancja 
producenta zbiornika, że stosuje powłokę na zbiornikach spełniającą wymagania przepisu, nie 
jest wystarczająca z punktu widzenia ochrony przeciwkorozyjnej, ponieważ przed 
zasypaniem powinny być dokonane naprawy uszkodzeń powłoki powstałe w czasie magazy-
nowania i transportu zbiornika, zabezpieczone wszystkie odkryte powierzchnie metalowe. Na 
rurociągach dokonuje się także pomiarów ciągłości powłoki po zasypaniu wykopów, 
kontrolując lokalizację i wielkość defektów w powłokach ochronnych. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń - rurociąg odkopuje się, a defekty naprawia. Jak wykazała praktyka, 
jest to jedyny sposób utrzymania wymagań w stosunku do zabezpieczenia przeciwkorozyjne-
go całego rurociągu. W takim świetle ponownie można stwierdzić, że wynikający z Prawa 
budowlanego poziom wymagań dotyczący powłok ochronnych na zbiornikach paliwowych 
jest nadal za niski. 

Zgodnie z ogólnoświatową tendencją omawiane rozporządzenie wprowadza także 
możliwość stosowania zbiorników dwupłaszczowych z kontrolą ewentualnych przecieków 



paliwa. Ta przestrzeń pomiędzy płaszczami, to kolejna bariera dla paliwa, niestety nie stanowi 
żadnej przeszkody dla korozji, która będzie niszczyć stalową ściankę zewnętrzną od strony 
ziemi dokładnie tak samo jak zbiornika jednopłaszczowego. Spotyka się opinie, że zbiornik 
dwupłaszczowy nie wymaga ochrony przeciwkorozyjnego od strony ziemi – nic bardziej 
błędnego, po uszkodzeniu ścianki przez korozję będzie bezużyteczny - tym razem jednak ze 
względu na brak możliwości monitorowania przecieku paliwa. Z punktu widzenia właściciela 
zbiornika – to żadna różnica, każde z takich uszkodzeń związane jest w wyłączeniem 
zbiornika z eksploatacji. 

Takich nieporozumień nie zawiera już Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 
września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego (...) [25], gdzie 
ustala się, że (§15) zewnętrzne powłoki ochronne powinny być wykonywane i badane 
w sposób określony w odrębnych przepisach i dokumentacji technicznej zbiornika lub 
dokumentacji dotyczącej instalacji, a ponadto (§55) by producent zbiorników przeprowadził 
badanie szczelności zewnętrznych pokryć ochronnych przy napięciu probierczym, zależnym 
od rodzaju i grubości pokrycia, określonym w dokumentacji technicznej na podstawie 
Polskich Norm lub innych specyfikacji technicznych, uzgodnionych z organem właściwej 
jednostki dozoru technicznego. Ochrona katodowa (§73) powinna zapewniać skuteczną 
ochronę zbiornika także w obecności bakterii redukujących siarczany oraz w obecności 
zewnętrznych prądów błądzących. Można więc powiedzieć, że rozporządzenie to zgodne jest 
z aktualnym stanem wiedzy i techniki. 

Z przepisów wynika, że ochrona katodowa nie tylko powinna uzupełniać działanie 
ochronne powłoki na zbiorniku, ale musi spełniać określone dodatkowe, typowe w tej 
technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, warunki. Musi zapewnić uzyskanie 
wyznaczonego kryterium ochrony katodowej, które powinno być bardziej rygorystyczne 
w obecności beztlenowych bakterii redukujących siarczany, oraz uwzględniać ewentualne 
istnienie zwiększonego zagrożenia korozyjnego wywołanego przez prądy błądzące. Oznacza 
to w praktyce, że wytyczne do realizacji ochrony katodowej (lub projekt instalacji) 
uzależnione są od warunków lokalnych, a zatem przed podjęciem decyzji o konkretnych 
rozwiązaniach technicznych niezbędne jest zaznajomienie się z aktualnym zagrożeniem 
korozyjnym w miejscu lokalizacji zbiornika. A to dalej oznacza, że nie można „sprzedawać” 
ochrony katodowej razem ze zbiornikiem – należy ją indywidualnie realizować w miejscu 
jego posadowienia. Jest to poważne, ale niestety konieczne utrudnienie. Niestety nie jedyne. 

 
Jak realizować ochronę katodową zbiorników – garść uwag praktycznych 

Ochrona przed korozją podziemnych zbiorników w bazach i stacjach paliwowych za 
pomocą odpowiednich pokryć przeciwkorozyjnych i ochrony elektrochemicznej powinna być 
stosowana powszechnie, ze względu na gwarantowaną długowieczną skuteczność takiego 
zabezpieczenia [26-30]. Takie podejście zaprezentowała amerykańska Agencja Ochrony 
Środowiska i nadała tej technologii priorytetowe znaczenie w realizacji wielkiego, 
dziesięcioletniego programu poprawy warunków eksploatacji podziemnych zbiorników 
paliwowych w latach 1988-98. Podstawowym warunkiem eksploatacji istniejących 
zbiorników paliwowych było zastosowanie ochrony katodowej zewnętrznej powierzchni 
zbiornika, zastosowanie laminatu od strony wewnętrznej lub zastosowanie obu tych technik 
jednocześnie. Ochrona katodowa, której niezwykle wysoka efektywność gwarantuje 
całkowite wyeliminowanie uszkodzeń korozyjnych i przecieków ścianki zbiornika, stała się 
elementem walki o zachowanie czystości środowiska naturalnego. Ale nie wolno zapominać 
o innej, podstawowej zalecie tej technologii – znaczącym przedłużeniu żywotności i przydat-
ności technicznej metalowych obiektów podziemnych.  

Przedstawiony wyżej zarys stanu prawnego na dzień dzisiejszy dotyczył jedynie strony 
technicznej zagadnienia. Obowiązujący schemat ochrony wg przepisów ilustruje rys 2. 



 
Rys. 2. Schemat zbiornika i instalacji ochrony katodowej za pomocą anod galwanicznych: 

1 – zbiornik; płaszcz zbiornika pokryty odpowiednią powłoką ochronną 

2 – pompa; urządzenie elektryczne połączone ze zbiornikiem 

3 – rurociągi metalowe związane ze zbiornikiem 

4 – czujnik w przestrzeni nad pokrywą zbiornika 

5 – czujnik poziomu; urządzenie elektryczne połączone ze zbiornikiem 

6 – przewód elektryczny do zbiornika 

7 – uziemienie otokowe; ochrona odgromowa 

8 – wyprowadzenie uziemienia łączone ze zbiornikiem 

9 – anody galwaniczne ochrony katodowej (kilka - kilkanaście szt.) 

10 –przewody od anod galwanicznych połączone elektrycznie ze zbiornikiem 
 

Ten pozornie prosty schemat instalacji ochrony katodowej zbiornika podziemnego jest 
bardzo trudny w realizacji i dla „niewtajemniczonych” jest źródłem szeregu błędów i nie-
powodzeń. Przyczyną są tutaj zgromadzone w jednym miejscu systemy ochrony zbiornika 
i obsługującego go personelu przed niebezpieczeństwem uszkodzeń i porażeń elektrycznych. 
Jedynie kompromisowe pogodzenie tych sprzecznych wymagań gwarantuje osiągnięcie pożą-
danego efektu, tj. skutecznej i bezpiecznej eksploatacji zbiornika z ochroną katodową. 
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Omawiane zarządzenia Ministra Gospodarki dotyczą w zasadzie zbiorników nowych, nie 
nakładają szczególnych obowiązków na użytkowników zbiorników już istniejących, co wcale 
nie znaczy, że w tym zakresie nie pojawią się w niedalekiej przyszłości określone obostrzenia 
związane z potrzebą ochrony środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że w omawianych 
kwestiach ochrona katodowa uznana została, w tym również przez rządowe agencje ochrony 
środowiska,  za instalację zabezpieczającą zbiornik przed przenikaniem produktów naftowych 
do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. Stąd już krok do jej dalszego 
upowszechnienia na obiekty już istniejące, gdzie mogłaby być sukcesywnie wdrażana przez 
kilka lat. 

Ochronę katodową należy stosować do zbiorników nowych, ponieważ jej wykorzystanie 
jest w takiej sytuacji najbardziej ekonomiczne. Nowe obiekty, posiadając zazwyczaj dobrej 
jakości zewnętrzną powłokę izolacyjną, wymagają do ochrony katodowej stosunkowo 
niewielkiego natężenia prądu elektrycznego. Prąd, wpływając w niewielkich porach lub 
uszkodzeniach powłoki ochronnej do stalowej ścianki zbiornika, dość łatwo wywołuje 
zjawisko polaryzacji katodowej odpowiedzialne za hamowanie procesów korozyjnych 
metalu. Oceniając wielkość płynącego prądu ochrony katodowej, można oszacować ogólny 
stan techniczny powłoki ochronnej i kontrolować z upływem czasu stopień jej degradacji. 
Dobrze zaprojektowana ochrona katodowa, która w takim przypadku może być zrealizowana 
za pomocą anod galwanicznych, może wykazywać swoją zadawalającą skuteczność przez 
okres 20 czy nawet 30 lat bez wymiany anod. Przy bardzo starannym wykonaniu powłok 
ochronnych i dobraniu masy anod galwanicznych okres ten może być dużo dłuższy. 

Ochronę katodową powinno się stosować także do zbiorników starych, już eksploatowa-
nych, ponieważ jest jedyną technologią ochrony przeciwkorozyjnej, która pozwala na 
zahamowanie procesów korozyjnych i dalszą eksploatację zbiorników bez potrzeby ich 
odkopywania i nakładania powłok ochronnych. Oczywiście zbiorniki takie muszą wykazywać 
przydatność do dalszej eksploatacji ze względów mechanicznych (wytrzymałościowych). Od 
strony wewnętrznej zbiorniki takie obecnie poddaje się regeneracji na pomocą odpowiednich 
laminatów. Ochrona katodowa przeciwdziała dalszemu postępowi niszczenia korozyjnego 
stalowej ścianki zbiornika od strony ziemi. Korozja może być zahamowana całkowicie od 
momentu uruchomienia instalacji ochrony katodowej i stan ten może być utrzymywany 
dowolnie długo, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów ochrony katodowej 
i niezawodnej, kontrolowanej stałej pracy instalacji ochronnej. W zależności od stopnia 
degradacji powłok na powierzchni zbiornika, wymagane do ochrony katodowej natężenie 
prądu ochrony będzie oczywiście różne. Ze względu na stare i zdegradowane powłoki 
ochronne niezbędne jest w takim przypadku uzyskiwanie prądu ochronnego z zewnętrznego 
źródła – stacji ochrony katodowej. Z oczywistych względów taka instalacja jest wyraźnie 
bardziej skomplikowana, a przez to i znacząco droższa. 

Zbiorniki w bardzo złym stanie techniczny powinny być poddawane ochronie katodowej 
z dużą ostrożnością, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, gdzie przekorodowane ścianki 
zbiornika, szczelne dzięki zwartej warstwie produktów korozji, podczas polaryzacji 
katodowej, która po części rozluźnia oraz usuwa produkty korozji, może dojść do 
„rozszczelniania” zbiornika. Zalecane jest w takich sytuacjach próbne włączenie ochrony 
katodowej opróżnionego zbiornika, a następnie wykonanie prób ciśnieniowych. 

Jak już wspomniano, ochronę katodową należy stosować zarówno do zbiorników jedno- 
jak i dwupłaszczowych, jeśli ścianka zbiornika kontaktująca się z ziemią jest stalowa. 
Zbiorniki dwupłaszczowe, również z kontrolą ciśnieniową przestrzeni pomiędzy ściankami, 
wprowadzone zostały wyłącznie z powodu wymagań ekologicznych i ich zadaniem jest 
niedopuszczenie do przecieków paliwa do otaczającego środowiska. Czy zatem dwupłasz-
czowy zbiornik jako „ekologiczny” nie powinien być chroniony przed korozją? Czy ochrona 
katodowa, która dodatkowo niejako monitoruje stan powłoki ochronnej, nie jest w takim 



przypadku również nieodzowna? Należy uznać, że jedynie zbiorniki dwupłaszczowe, 
posiadające zewnętrzny płaszcz wykonany z tworzywa sztucznego, nie wymagają stosowania 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego w postaci ochrony katodowej.  

Ochronę katodową należy stosować do stalowych zbiorników bezciśnieniowych jak 
i ciśnieniowych, do paliw płynnych i płynnego gazu, zbiorników pojedynczych i w grupach, 
połączonych elektrycznie i nie połączonych z innymi podziemnymi elementami metalowymi 
(rurociągami, uziemieniami). Z punktu widzenia procesów korozyjnych, jakie zachodzą na 
granicy faz stal-ziemia, nie ma żadnego znaczenia rodzaj przechowywanego w zbiorniku 
medium, ani jego ciśnienie. Wydaje się, że zakres zainteresowania ochroną katodową 
zbiorników ciśnieniowych (na płynny gaz) jest większy niż w odniesieniu do zbiorników 
paliwowych. Nie ma to specjalnego uzasadnienia, ponieważ zbiorniki ciśnieniowe, poprzez 
narzucony reżim kontroli są w znacznie lepszym stanie wyjściowym niż zbiorniki 
bezciśnieniowe, a zatem właśnie te drugie w szczególności powinny posiadać sprawne 
instalacje ochrony katodowej.  

Im bardziej złożona jest konfiguracja przestrzenna chronionych wspólnie konstrukcji 
podziemnych, tym bardziej złożonym problemem technicznym jest ich ochrona katodowa, 
również tym większe środki należy przewidzieć na jej realizację. Niezbędne są wtedy 
odpowiednie pomiary specjalistyczne, przeprowadzenie prób na istniejących obiektach, 
wykonanie obliczeń i projektu technicznego. Sieć uziemień obniża efektywność ochrony 
katodowej płaszcza zbiornika, ponieważ część prądu ochronnego wpływa do uziemienia 
(i chroni je w ten sposób przed korozją). Efekt ten może być zamierzony (np. przy ochronie 
zbiorników ciśnieniowych gazu płynnego) lub nie, co nie ogranicza możliwości ochrony 
katodowej i nie wyklucza celowości jej zastosowania w odniesieniu do zbiornika, ale 
komplikuje sam system ochrony i go podraża. Powinien tę świadomość posiadać inwestor.  

Im bardziej odizolowany jest płaszcz zbiornika podziemnego od rurociągów metalowych 
i uziemień, tym ochrona katodowa jest łatwiejsza w realizacji i tańsza. Należy pamiętać 
o tym, że względy bezpieczeństwa przy przechowywaniu paliw powinny mieć priorytet przed 
wymogami ochrony katodowej, ta zaś powinna być tak projektowana i wykonywana, aby 
przy zachowaniu wymaganej skuteczności przeciwkorozyjnej nie naruszała istniejących 
przepisów przeciwpożarowych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. Spełnienie 
takich wymagań częstokroć jest bardzo trudne i wtedy rozwiązanie piętrzących się proble-
mów może być z sukcesem osiągnięte jedynie przez doświadczony zespół specjalistyczny. 
Niestety takie rozwiązania skojarzonej lub globalnej ochrony katodowej są zazwyczaj droższe 
i czasami rozdzielenie galwaniczne obiektów podziemnych może być bardziej opłacalne. 

Ochronę katodową nie tylko należy zainstalować na zbiornikach, ale trzeba ją następnie 
eksploatować. Tak jak wszystkie mniej lub bardziej złożone obiekty techniczne, również 
ochrona katodowa, wymaga określonego nadzoru i serwisowania. Niezbędna jest okresowa, 
a czasami nawet ciągła kontrola pracy systemu ochrony katodowej zbiornika(ów). 
Uzależnione to jest od stopnia komplikacji systemu ochronnego i znaczenia technicznego 
zabezpieczanego obiektu. Podstawowym elementem  jest bez wątpienia ciągłość pracy – aby 
występował efekt ochrony katodowej, musi następować przepływ prądu elektrycznego przez 
granicę faz metal/ziemia, jeśli więc obwód ten jest przerwany – ochrona nie działa. 
Oczywiście niezbyt długie przerwy w pracy instalacji ochrony katodowej nie są dla jej 
skuteczności szkodliwe, ale trwałe uszkodzenia obwodów elektrycznych instalacji 
pozbawionej odpowiedniego serwisu, mogą stać się przyczyną niepowodzenia i zaniku efektu 
ochronnego polaryzacji katodowej. Z tego względu wszystkie systemy ochrony katodowej 
powinny być eksploatowane pod nadzorem specjalistycznym. Można przypuszczać, że 
w miarę rozwoju, a przede wszystkim zakresu zastosowania systemów ochrony katodowej 
zbiorników, zostaną wypracowane udoskonalone formy tej technologii, nowe lepsze 
urządzenia i rozwiązania techniczne.  
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