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Ochrona katodowa zbiornika                                         1133

Nowoœci w maksymalnych normach 

dopuszczalnych ubytków                                                 1177

Opiesza³oœæ w³adz - urzêdnicza codziennoœæ 

na Podkapaciu                                                                2222

Jeszcze kilka s³ów o zadbanym zbiorniku                            2244

Ograniczanie start paliwa - wartoœæ odmierzacza                2288

Czy warto "wchodziæ" w butle gazowe                             3300

Plusy kart lojalnoœciowych                                                 3322

Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego                          3344

OOcchhrroonniiææ  pprrzzeedd  kkoorroozzjj¹¹
W gor¹czce modernizacyjnych prac inwestorzy skupiaj¹ siê g³ównie na zbiornikach. Wymieniæ czy moderni-
zowaæ? To podstawowy dylemat w³aœciciela stacji paliw, który chce dostosowaæ swój obiekt do wymagañ tech-
nicznych Ministerstwa Gospodarki.

Inwestorów instaluj¹cych na swoim obiekcie

nowy zbiornik, po jego monta¿u i powtór-

nym uruchomieniu stacji (b¹dŸ uruchomie-

niu nowego obiektu) zalewa przyp³yw spo-

koju. Oto nic przez kolejne 20 lat ze zbior-

nikiem dziaæ siê nie powinno – dostawca da³

wszak na to gwarancjê. Niestety, usado-

wiony w ziemi zbiornik nara¿ony jest na

dzia³anie si³ ¿ywio³u, w jakim siê znajduje, 

a wiêc i procesy korozyjne. Tu z pomoc¹

mo¿e przyjœæ ochrona katodowa, najsku-

teczniejsza metoda ochrony przeciwko-

rozyjnej podziemnych konstrukcji metalo-

wych.

RRyyzzyykkoo  kkoorroozzjjii

Pierwsze próby wykorzystania elektrod do

ochrony przed korozj¹ statków podjêto ju¿

prawie 200 lat temu, ale dopiero poznanie

praw elektrolizy w pe³ni umo¿liwi³o opraco-

wanie zasad dzia³ania i sta³o siê podstaw¹ �
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EElleemmeennttyy  iinnssttaallaaccjjii  oocchhrroonnyy  kkaattooddoowweejj  ((aannooddyy,,  pprrzzeewwooddyy  eelleekkttrryycczznnee))  iinnssttaalloowwaannee  ww  wwyykkooppiiee  zzee
zzbbiioorrnniikkaammii  ppaalliiwwoowwyymmii  nnaa  ssttaaccjjii  ww  GGddyynnii..  AAnnooddyy,,  ttoo  bbiiaa³³ee  ""wwoorrkkii""  nnaa  ddnniiee  wwyykkooppuu..
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dla powszechnie dziœ stosowanej ochrony

katodowej.

Procesy korozyjne w ziemi znacznie ró¿ni¹

siê od tych, z jakimi mamy do czynienia po-

nad jej powierzchni¹. Tu korozja ma charak-

ter lokalny. Powstaj¹ce produkty korozji 

w niczym nie przypominaj¹ tradycyjnej czer-

wono–brunatnej rdzy. W miejscu korozji wys-

têpuje czarna warstwa, pod któr¹ znajduje siê

wytrawiona przez silne zakwaszenie stal. 

– Ryzyko korozji obiektów podziemnych uza-

le¿nione jest od agresywnoœci korozyjnej

œrodowiska. Ta z kolei, zale¿y od bardzo wie-

lu czynników: sk³adu chemicznego gruntu 

i wód gruntowych, struktury i tekstury grun-

tu, obecnoœci mikroorganizmów, oddzia³y-

wania pól elektrycznych (pr¹dów b³¹dz¹-

cych) ze Ÿróde³ pr¹du sta³ego i pr¹du przemi-

ennego – informuje WWoojjcciieecchh  SSookkóóllsskkii, prze-

wodnicz¹cy Polskiego Komitetu Elektroche-

micznej Ochrony przed Korozj¹ SEP.

Specjalista podkreœla równie¿, ¿e zagro¿enie

korozyjne wynika nie tylko z kontaktu ze œro-

dowiskiem, ale tak¿e z po³¹czeñ elektrycz-

nych obiektu z innymi metalowymi elemen-

tami znajduj¹cymi siê w ziemi, np. innymi

ruroci¹gami, zbiornikami, uziemieniami,

zbrojeniem ¿elbetu itp.

W takich uk³adach tworz¹ siê makroogniwa

korozyjne wywo³uj¹ce przep³yw pr¹du

miêdzy rozmaitymi elementami metalowymi

znajduj¹cymi siê w ziemi. Przy uszkodzonej

pow³oce izolacyjnej zbiornika, ogniwa staj¹

siê przyczyn¹ nadmiernej korozji œcianek

zbiorników. Taki sam efekt wywo³uj¹ obce

pr¹dy b³¹dz¹ce.

– Warto sobie uœwiadomiæ, ¿e szybkoœæ ko-

rozji stali w ziemi w normalnych warunkach

kszta³tuje siê na poziomie 0,1 do 0,2 mm/rok,

podczas gdy w obecnoœci makroogniw ko-

rozyjnych wzrastaæ mo¿e dziesiêciokrotnie, 

a w obecnoœci pr¹dów b³¹dz¹cych lub mikro-

organizmów redukuj¹cych siarczany osi¹ga

szybkoœæ 5 mm/rok i wiêksz¹ – informuje

Wojciech Sokólski i dodaje: – A ma³o kto

uœwiadamia sobie fakt, ¿e zbiorniki dwu-

p³aszczowe produkowane wg normy EN

12285*), posiadaj¹ zewnêtrzn¹ œciankê, 

a wiêc tê nara¿on¹ na korozjê od strony zie-

mi, mniej wiêcej dwa razy cieñsz¹ od œcianki

wewnêtrznej, która praktycznie w ogóle nie

ulega korozji w paliwie. Czy po perforacji tej

cienkiej zewnêtrznej œcianki wskutek korozji

zbiornik dwup³aszczowy bêdzie nadawa³  siê

do wyrzucenia?

EElleekkttrroocchheemmiicczznnaa  oocchhrroonnaa  kkaattooddoowwaa  

Do zabezpieczenia przed korozj¹ stalowych

œcianek zbiorników podziemnych s³u¿y och-

rona katodowa (patrz ramka), która nieza-

le¿nie od stopnia zagro¿enia korozyjnego,

wymuszaj¹c przep³yw pr¹du katodowego 

w nieszczelnoœciach pow³oki, przeciwdzia³a

opisanym wczeœniej czynnikom. 

Specjalista zauwa¿a: – Sposób realizacji za-

bezpieczenia przeciwkorozyjnego powinien

byæ uzale¿niony od wielkoœci  tego zagro¿e-

nia, poniewa¿ od niego zale¿y iloœæ energii,

któr¹ musi dysponowaæ instalacja ochrony

katodowej, np. inn¹ w obecnoœci pr¹dów

b³¹dz¹cych czy mikroorganizmów, inn¹ gdy

ich nie ma. 

Agresywnoœæ korozyjna œrodowiska jest

unikalna dla miejsca posadowienia konkret-

nego zbiornika. Aby osi¹ga³y wysok¹ sku-

tecznoœæ, systemy ochrony katodowej, nie

mog¹ byæ powielane i identyczne. Nie ma

jednakowych systemów, tak jak nie ma jed-

nakowych obiektów, lokalnych warunków

terenowych i w³aœciwoœci fizykochemicznych

œrodowiska. Dlatego instalacje te powinny

byæ wykonywane przez specjalistów, których

kompetencje œciœle okreœla nowa norma

PN–EN 15257:2007 – Ochrona katodowa.

Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu

ochrony katodowej. 

KKoosszzttyy

– Na pytanie czy ochrona katodowa powin-

na byæ stosowana na ka¿dym zbiorniku pod-

�

Ochrona katodowa jest jedn¹ z technologii
ochrony przeciwkorozyjnej metali. Ma zas-
tosowanie w sytuacjach, w których zabez-
pieczany obiekt znajduje siê w kontakcie ze
œrodowiskiem elektrolitycznym, takim jak
woda czy ziemia. Znajduje wiêc powszechne
zastosowanie do ochrony przed korozj¹ kon-
strukcji stalowych takich jak ruroci¹gi 
i zbiorniki podziemne oraz podwodne,
studnie g³êbinowe, jednostki p³ywaj¹ce,
stalowe konstrukcje hydrotechniczne, kon-
strukcje ¿elbetowe. 
Ochrona elektrochemiczna polega na
hamowaniu procesów korozyjnych przy
pomocy sta³ego pr¹du elektrycznego. Jeœli
pr¹d przep³ywa od elektrolitu (np. ziemi) do
powierzchni metalowej, wywo³uje zjawisko
polaryzacji katodowej, hamuje proces utlenia-
nia metalu (korozji), alkalizuje przy powierzch-
ni metalu œrodowisko, zmniejszaj¹c jego
agresywnoœæ korozyjn¹. T¹ drog¹ mo¿na
ca³kowicie zahamowaæ proces korozji. Aby
pr¹d ochrony katodowej by³ odpowiednio
ma³y, chronione konstrukcje metalowe
powinny byæ pokryte odpowiednimi
pow³okami izolacyjnymi. Wtedy ochrona
katodowa zabezpiecza przed korozj¹
powierzchnie metalowe znajduj¹ce siê we
wszelkiego rodzaju szczelinach, uszkodzeni-
ach i nieci¹g³oœciach pow³oki. Ta wspó³praca
ochrony katodowej z pow³okami jest idealna,
im lepsza pow³oka, tym mniej potrzeba
pr¹du do ochrony, i odwrotnie – stare, d³ugo
eksploatowane pod ziemi¹ konstrukcje
stalowe, posiadaj¹ce zniszczon¹ pow³okê
ochronn¹ wymagaj¹ odpowiednio wiêkszego
pr¹du ochronnego. Ochrona katodowa
zapewnia zabezpieczenie przeciwkorozyjne,
np. stalowej œcianki zbiornika podziemnego
w miejscach uszkodzeñ pow³oki, które pow-
staj¹ podczas nak³adania pow³ok, transportu,
zakopywania obiektu zbiornika oraz w czasie
jego eksploatacji wskutek procesów starzenia.
Pr¹d do ochrony katodowej uzyskuje siê 
z instalacji ochrony katodowej, obwodu elek-
trycznego, który zapewnia przep³yw pr¹du
pomiêdzy umieszczonymi w ziemi elektroda-
mi (anodami) a chronionym obiektem
stalowym. Jeœli potrzebna iloœæ energii elek-
trycznej jest niewielka, jak to ma miejsce 
w przypadku obiektów stalowych zbiorników
nowych z bardzo dobrej jakoœci pow³ok¹ 
izolacyjn¹, w instalacji u¿ywa siê anody 
galwaniczne (zwykle magnezowe), gdy jed-
nak dla starego zbiornika wymagany jest
wiêkszy pr¹d – stosuje siê zewnêtrzne Ÿród³a
pr¹du sta³ego (ró¿nego rodzaju
przekszta³tniki pr¹du przemiennego 
– stacje ochrony katodowej).

Jak dzia³a ochrona katodowa?
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OOttwwaarrttaa  ssttaaccyyjjkkaa  oocchhrroonnyy  kkaattooddoowweejj  ((eelleemmeenntt  ppoo
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ppookkaazzuujjee  ""ttaajjnniikkii""  oobbwwoodduu  eekklleekkttyycczznneeggoo  ii  mmiieejjssccaa  ddoo
ppoommiiaarruu  ((zzaacciisskkii))..  NNaakk³³aaddaannaa  zz  ggóórryy  oobbuuddoowwaa  oodd--
ppoorrnnaa  jjeesstt  nnaa  nnaajjcciiêê¿¿sszzee  wwaarruunnkkii  aattmmoossffeerryycczznnee..
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ziemnym odpowiedŸ jest prosta – tak, nieza-

le¿nie od zagro¿enia korozyjnego, ale w spo-

sób do niego adekwatny. Ochrona katodo-

wa niejako kontroluje szczelnoœæ pow³oki

izolacyjnej na zbiorniku – dodaje Wojciech

Sokólski.

Ochrona katodowa nie nale¿y do metod

tanich, ale jej koszt w relacji do ceny zabez-

pieczanego obiektu i ewentualnych skutków

korozji jest rzeczywiœcie ma³y. Zazwyczaj jest

zreszt¹ tak, ¿e to co dobre kosztuje, a có¿

mo¿e byæ lepsze od œwiêtego spokoju i bra-

ku ryzyka uszkodzenia zbiorników na stacji?

I choæ niektórym wyda siê to chuchaniem na

zimne, przy braku chêci inwestowania w za-

bezpieczenia przed korozj¹ nale¿y liczyæ siê z

jeszcze wiêkszymi wydatkami w przysz³oœci. 

– Koszt ochrony katodowej zbiorników na

nowobudowanej stacji paliw to zaledwie

jeden lub najwy¿ej kilka procent ca³oœci wy-

datków inwestora, a wiêc na poziomie b³ê-

du w kalkulacji kosztów takiej inwestycji. Czy

warto w³aœnie na tym oszczêdzaæ? – pyta

rozmówca Paliw P³ynnych i dodaje, ¿e kosz-

ty zale¿¹ zawsze od tego samego – poziomu

technicznego rozwi¹zania, jakoœci materia-

³ów i podzespo³ów, wk³adu pracy specjalis-

tów i organizacji dzia³añ na placu budowy.

Im lepsze materia³y i bardziej profesjonalny

sposób wykonania systemu ochrony kato-

dowej, tym jest on dro¿szy.

Dobrze wykonana instalacja powinna funk-

cjonowaæ w sposób bezobs³ugowy przez

ca³y okres ¿ywotnoœci zbiornika. – W takich

warunkach udzielenie gwarancji nie tylko na

zabudowane elementy, ale tak¿e na skutecz-

noœæ ochrony przeciwkorozyjnej, dla specja-

listycznej firmy nie stanowi ¿adnego proble-

mu – konkluduje Wojciech Sokólski.

((zzoo))

*) PN–EN 12285–1:2003(U) Zbiorniki stalowe. Czêœæ 1: Pod-

ziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub

podwójnych œciankach do magazynowania palnych i niepal-

nych zanieczyszczeñ wody.

Techniczne normy stosowania ochrony
katodowej podane s¹ w normach europejskich: 
• PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa kon-
strukcji metalowych w gruntach lub w wodach -
Zasady ogólne i zastosowania dotycz¹ce
ruroci¹gów,
• a te szczegó³owe, dotycz¹ce stalowych
zbiorników podziemnych, w normie PN-EN
13636:2006 Ochrona katodowa metalowych
zbiorników podziemnych i zwi¹zanych z nimi
ruroci¹gów.
Dokumenty te przeznaczone s¹ dla specjalistów
ochrony katodowej.
Przepisy obowi¹zuj¹ce w Polsce:
• tzw. przepisy "dozorowe" - (Dz. U. Nr 113, 
poz. 1211/2001 i Dz. U. Nr 162, poz. 701/2004) 
• oraz przepisy tzw. "budowlane" - (Dz. U. nr
243, poz. 2063/2005), 
Niestety, w zale¿noœci od tego czy stalowa œcian-
ka oddzielaj¹ca paliwo od ziemi znajduje siê 
w zbiorniku na terenie bazy paliw, w starym lub
nowym zbiorniku, czy w s¹siaduj¹cym ze
zbiornikiem ruroci¹gu, czy w zbiorniku lub 
ruroci¹gu na terenie stacji paliw, czy poza ni¹ -
wymagania w przepisach co do sposobu jej
ochrony przeciwkorozyjnej w kontakcie z ziemi¹,
w tym w kwestii stosowania ochrony katodowej,
stanowi¹ ka¿dorazowo inaczej.

Przepisy i normy
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