
 
 

Uziemienie otokowe i ochrona katodowa zbiorników  
na stacjach paliwowych 

 
Na terenie stacji paliwowych obowiązują szczególne zasady ochrony odgromowej 
urządzeń, instalacji i obiektów budowlanych. Z tego powodu oprócz instalacji 
uziemiającej energetycznej stosuje się uziemienia otokowe m. in. podziemnych 
zbiorników stalowych. 
 
Na podstawie przepisów i praktyki technicznej w tym względzie, w odniesieniu do 
instalacji uziemienia otokowego wokół zbiorników podziemnych, które jednocześnie 
chronione są przed korozją za pomocą ochrony katodowej, stosuje się następujące 
wymagania, zawarte w normach przedmiotowych, w tym w zakresie ochrony 
katodowej zbiorników: 
 
- Każdy zbiornik musi mieć indywidualny uziom otokowy. 

 
- Uziomy zbiorników mogą być ze sobą łączone, natomiast niedopuszczalne 

jest łączenie uziomu otokowego z uziemieniem energetycznym stacji lub 
jakimikolwiek innymi elementami metalowymi w ziemi, w szczególności ze 
zbrojeniem konstrukcji żelbetowych czy uziomami z prętów miedzianych lub 
stalowych pomiedziowanych. 

 
- Do wykonania uziomów otokowych wolno stosować jedynie bednarkę stalową 

ocynkowaną i – jeśli jest taka potrzeba - pręty stalowe ocynkowane. 
 
- Uziom otokowy powinien być podłączony do zbiornika w dwóch miejscach (lub 

kilku dla zbiorników dłuższych). Podłączenia elektryczne pod ziemią należy 
wykonać metodą spawania lub inną, zapewniającą pewne i nierozłączne 
połączenie elektryczne.  

 
- Połączenie zbiornika z uziomem otokowym powinno być zaopatrzone w złącze 

kontrolne (śrubowe), umieszczone zazwyczaj w studzience na powierzchni 
ziemi. Podłączenie do zbiornika może być wykonane za pomocą przewodu 
miedzianego o przekroju 16 mm2. Wszystkie przewody elektryczne powinny 
mieć minimalną długość. 

 
- Jeśli zbiornik posiada ochronę katodową, to w miejscu złącza kontrolnego 

w obwód połączenia uziomu otokowego i zbiornika powinien być włączony 
ogranicznik napięcia (iskiernik) lub odgranicznik prądu stałego. Ze względu na 
swoją konstrukcję i przeznaczenie ograniczniki przewodzą prąd po 

przekroczeniu stosunkowo wysokiego progowego napięcia (od 50÷70 V 

wzwyż), odgraniczniki prądu stałego – powyżej 2÷3 V. Z tego względu 
instalacja uziemiająca zaopatrzona w odgranicznik prądu stałego może 
stanowić także element zabezpieczenia przeciwporażeniowego. 

 
Dotychczasowa dobra praktyka inżynierska pozwoliła na wypracowanie przez SPZP 
CORRPOL, jako wykonawcę instalacji ochrony katodowej zbiorników podziemnych, 
zasadę podziału prac (nie jest ona niestety procedurą ogólnie uzgodnioną), w której: 



- wykonawca instalacji ochrony katodowej dokonuje 2-ch stałych połączeń 
elektrycznych do zbiornika za pomocą izolowanego przewodu miedzianego 
16 mm2, jeden wyprowadzony do szafki ochrony katodowej do odgranicznika 
prądu stałego, drugi do podłączenia w złączu kontrolnym, 

- wykonawca uziemienia otokowego wyprowadza w jednym miejscu 
bednarkę do studzienki, w której wykonuje złącze kontrolne z przewodem 
miedzianym do zbiornika i włącza w nie ogranicznik napięcia, natomiast drugie 
wyprowadzenie bednarki doprowadza do stacji ochrony katodowej, gdzie 
zostanie podłączone do odgranicznika prądu stałego.  

 
Podział pomiędzy zespołem elektryków wykonujących prace elektryczne na terenie 
stacji, w tym uziemienie otokowe zbiorników, a zespołem realizującym ochronę 
katodowa jest przedstawiony na poniższym rysunku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejność wykonywanych czynności jest następująca: 
 
1. Wykonanie podłączeń do zbiornika przewodu miedzianego o przekroju 16 mm2, 

ułożenie podczas zasypywania zbiornika anod galwanicznych oraz elektrod 
pomiarowych i kabli elektrycznych, wyprowadzenie przewodów na powierzchnię 
ziemi 

2. Wykonanie uziomu otokowego, sprawdzenie obwodu uziemienia, montaż 
studzienki, wyprowadzenie bednarki do studzienki i szafki ochrony katodowej, 
instalacja ogranicznika napięcia 

3. Po wyrównaniu terenu wykonanie połączeń w szafce ochrony katodowej, 
uruchomienie instalacji, wykonanie badań kontrolnych 

 
Uwaga: powyższe czynności są rozłączne w czasie i dlatego wykonanie instalacji 

ochrony katodowej i uziemienia zbiorników przez jednego wykonawcę musi 
być z oczywistych względów droższe 
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