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OCHRONA KATODOWA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH 
W ŚWIETLE PRZEPISÓW I NORM 

 

 

Streszczenie 
 

Omówiono podstawowe cechy systemów ochrony katodowej stosowane do podziemnych 
oraz podwodnych konstrukcji stalowych. Wskazano na zalety i niedogodności tej technologii 
zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Podano zarys zastosowania ochrony katodowej do 
zbiorników podziemnych i den naziemnych zbiorników paliwowych. Podkreślono znaczenie 
ochrony katodowej zbiorników paliwowych dla ochrony naturalnego środowiska. Na tym tle 
zaprezentowano niektóre zagraniczne i krajowe przepisy oraz normy regulujące stosownie 
ochrony katodowej do stalowych konstrukcji podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zbiorników paliwowych. 
 

1. Wprowadzenie 

 

Ochrona katodowa to jedna z najbardziej skutecznych metod ochrony przeciwkorozyjnej 

stali w naturalnych środowiskach elektrolitycznych. Stosowana jest do wszelkiego rodzaju 

konstrukcji stalowych podziemnych i podwodnych, zazwyczaj razem z dobranymi do takich 

warunków powłokami ochronnymi. Prąd ochrony katodowej dociera do miejsc w uszkodze-

niach warstwy oddzielającej od środowiska powierzchnię stali i uniemożliwia przebieg 

procesów korozyjnych. To kompatybilne współdziałanie ochrony katodowej i powłok 

ochronnych powoduje, że taki system zabezpieczenia przeciwkorozyjnego może zagwaranto-

wać długowieczną eksploatację konstrukcji stalowych 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 statków, konstrukcje hydrotechniczne, podpory 

wież wiertniczych) oraz pod ziemią (rurociągi, pancerze kabli, a także zbiorniki). 
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2. Technologia ochrony katodowej – podstawowe zalety i niedogodności 

 

Technologia ochrony katodowej urządzeń podziemnych znacząco rozwinęła się w Amery-

ce Północnej w latach trzydziestych bieżącego stulecia. Opracowane zostały 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 powojen-

nym. Wcześniej głównie dostrzegano zagrożenie korozyjne wywołane szkodliwym 

oddziaływaniem prądów błądzących upływających z elektrycznych trakcji tramwajowych 

w dużych miastach. Również w Polsce, po pracach realizowanych w zakresie walki z prądami 

błądzącymi w okresie międzywojennym, znaczący wzrost zainteresowania ochroną katodową 

nastąpił dopiero w latach 60-tych.  

Do realizacji 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 

rodzaju 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. Jednak metoda ma poważne ograniczenia, 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, głównie w wodzie morskiej, 

w ziemi, wewnątrz aparatury i urządzeń napełnionych mediami przewodzącymi prąd 

elektryczny, ostatnio także w betonie.  

Specyfiką 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 

hamował 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.  

Nie dość tego, technika ta, nieumiejętnie zastosowana, może spowodować przyspieszone 

uszkodzenie zabezpieczanego obiektu lub konstrukcji sąsiednich. Nic więc dziwnego, że 

zarówno wymagania oraz metody pomiarowe stosowane w tej technologii 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 zakopanych i podwodnych 

konstrukcji metalowych. Od kilku lat trwają prace nad ich ujednoliceniem w ramach Unii 

Europejskiej. Wśród nich znajdują się także przepisy związane z realizacją ochrony 

katodowej stalowych zbiorników podziemnych oraz den zbiorników naziemnych. 

 

3. Ochrona katodowa zbiorników paliwowych – uwagi ogólne 
 

Podziemne stalowe zbiorniki na paliwa doskonale nadają się do zabezpieczenia  przeciw-

korozyjnego za pomocą ochrony katodowej – mają stosunkowo proste i niewielkie wymiary, 

np. w porównaniu z wielokilometrowymi odcinkami rurociągów, istnieje prosty dostęp do 

energetycznej linii zasilającej. Podstawowym zadaniem projektanta systemu ochrony 

katodowej jest zapewnienie w miarę równomiernego rozpływu stałego prądu ochronnego do 

całej zabezpieczanej powierzchni zbiornika. Prąd płynie od odpowiednio zaprojektowanego 

systemu anod do zabezpieczanych elementów metalowych, które kontaktują się bezpośrednio 

z otaczającym środowiskiem elektrolitycznym. W zależności od rodzaju zbiornika i jego 

usytuowania względem powierzchni ziemi można wyróżnić trzy podstawowe przypadki, 

zilustrowane na rys.1. 

Rys.1.Schematy różnych rodzajów zbiorników paliwowych i sposobu ochrony katodowej: 
a) zbiornik podziemny, b) zbiornik naziemny przysypany, c) zbiornik naziemny wolnostojący. 

a) b) c)

 



W literaturze dotyczącej ochrony katodowej zbiorników zazwyczaj zawęża się ten podział 

tylko do dwóch kategorii wymagających nieco innych rozwiązań technicznych: zbiorników 

podziemnych (UST. – Underground Storage Tanks) i zbiorników naziemnych (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. 

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. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że najdogodniej realizuje się ochronę katodową zbiorników 

zabezpieczonych dobrymi powłokami ochronnymi i wyizolowanych elektrycznie od inny 

metalowych obiektów, rurociągów czy uziemień elektrycznych. W takich warunkach 

zadawalające efekty ochronne można uzyskać przy zastosowaniu jako źródła prądu anod 

galwanicznych. 

W końcu koniecznie należy dodać, że jeśli magazynowane medium przewodzi prąd 

elektryczny, również w takim przypadku wykorzystuje się z powodzeniem ochronę katodową.  

Pierwsze takie zastosowania do zabezpieczenia zewnętrznej jak i wewnętrznej strony den 

dużych zbiorników magazynowych surowej ropy naftowej (wykroplona woda przy dnie 

zbiornika) [1,2] oraz dużych zbiorników na wodę [3] rozpoczęły się w latach 50-tych. Przy 

realizacji ochrony katodowej od strony wewnętrznej zazwyczaj na dnie zbiornika mocuje się 

odpowiednią ilość anod galwanicznych. 

 

4. Ochrona katodowa zbiorników a ochrona środowiska 

 

Zbiornik paliwowy jest naczyniem, w którym przechowywana jest niebezpieczna dla 

środowiska ciecz. Nieprzewidziane przedostanie się jej do środowiska, 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 zazwyczaj wskutek zaniedbań ze strony obsługi.  



Uszkodzenia korozyjne zbiorników zazwyczaj 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 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 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 [4,5]. Zgodnie z nim wszystkie stare 

podziemne zbiorniki paliwowe zainstalowane przed 22 grudniem 1988 r., traktowane jako 

obiekty istniejące, powinny w ciągu 10 lat mieć wykonane zabezpieczenie przed rozlewaniem 

i przelaniem paliwa oraz zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Po tym okresie czasu pod 

rygorem zamknięcia 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 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 niżej 

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: 

• wykonać ochronę katodową zbiornika, 

• wykonać wewnątrz zbiornika wykładzinę odporną na działanie paliwa, 

• wykonać łącznie ochronę katodową i wykładzinę wewnątrz zbiornika. 

Omawiany dokument dobitnie pokazuje pierwszoplanową pozycję technologii ochrony 

katodowej zbiorników paliwowych w przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia awarii 

korozyjnej ścianki lub dna zbiornika. Warto zwrócić uwagę na to, że powłoka przeciw-

korozyjna (a bitumiczna nie jest w ogóle uważana za powłokę przeciwkorozyjną) nie może 

stanowić zabezpieczenia zbiornika bez jednoczesnego zastosowania ochrony katodowej! 

Technikę tę proponuje się także w przestrzeni pomiędzy dnami w remontowanych 

zbiornikach magazynowych. 

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do samej techniki ochrony katodowej zbiorników 

zawarte są w normach opracowanych przez NACE International [6-10] oraz API [11]. W tej 

ostatniej można znaleźć stwierdzenie odzwierciedlające podejście do technologii ochrony 

katodowej stalowych konstrukcji podziemnych w krajach wysoko uprzemysłowionych: 

„ochronę przeciwkorozyjną za pomocą ochrony katodowej AST należy zapewnić na etapie 

projektowania obiektu i należy utrzymywać podczas całego okresu użytkowania systemu, 

chyba że specjalne badania wykażą brak potrzeby stosowania ochrony katodowej”. 

Koniecznie należy o tym pamiętać ze względu na zacieśniające się obecnie stosunki z NATO. 

 

5. Ochrona katodowa zbiorników – aktualny stan w Polsce 

 

Ochrona katodowa zbiorników nie jest w Polsce powszechnie stosowana. Bez wątpienia 

jednym z pierwszych zastosowań tej technologii w odniesieniu do zbiorników było zabezpie-

czenie na początku lat siedemdziesiątych dna zbiornika gazowego na terenie Gdańskiego 

Okręgowego Zakładu Gazowniczego [12], na którym studenci Politechniki Gdańskiej 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 Gdańskiej. Nieliczne próby ochrony katodowej den zbiorników 

magazynowych przeprowadził również PERN. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz rurociągi 

dalekosiężne do transportu ropy i produktów naftowych [13] 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 

zastosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej, 

uziemione...”(§121.1). Nie przewidziano w ogóle w stacjach paliw zbiorników z ochroną 

katodową (§115). Na potrzebę stworzenia możliwości stosowania ochrony katodowej autor 

referatu zwracał uwagę w odniesieniu do poprzedniego i aktualnego wydania rozporządze-

nia [14,15].  

W konsekwencji ochrona katodowa, jako pominięta w przepisach, chętnie eliminowana 

jest przez inwestorów nowych stacji paliw. Zagraniczni inwestorzy często nie stosują także tej 

techniki na terenie Polski argumentując to brakiem wymagań. Nie wiadomo dlaczego, ale 

powszechnie zakłada się brak potrzeby stosowania ochrony katodowej zbiorników 

dwupłaszczowych. Przecież korozja i perforacja zewnętrznego płaszcza i tak wyeliminuje taki 

zbiornik z użytku! Oznacza to, że w zgodzie z omawianym rozporządzeniem, można 

prowadzić eksploatację obiektu tak długo, aż pojawi się perforacja ścianki zewnętrznej 

zbiornika, co jest oczywiste, ponieważ korozja wewnętrznej ścianki od strony paliwa będzie 

niewielka. Okres użyteczności 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 

zrealizowana ochrona katodowa tego zbiornika. 

Na ten 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 [16].  
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CATHODIC PROTECTION OF FUEL TANKS 
ON THE BASIS OF REGULATIONS AND STANDARDS 

 

Summary 
 

Basic characteristics have been described of cathodic protection systems used for 
underground and underwater steel structures. Advantages and disadvantages have been 
indicated of this anticorrosion protection technology. The scope of application has been given 
of cathodic protection of underground tanks and the bottoms of ground fuel tanks. The 
importance has been emphasised of cathodic protection of fuel tanks for protection of the 
natural environment. Some international and Polish regulations and standards regulating 
application of cathodic protection for steel underground structures have been presented, with 
special emphasis on fuel tanks. 


