
nieco ogóln¹ statystykê uszkodzeñ koro-
zyjnych zbiorników paliwowych. Mo¿-
na œmia³o za³o¿yæ, ¿e na stacjach pa-
liwowych uszkodzenia stalowych zbior-
ników od strony wewnêtrznej nie de-
cyduj¹ o ich szczelnoœci.

którego wykonana jest pow³oka i 
technologii jej nak³adania. Wszelkie 
uszkodzenia tej warstwy w czasie jej 
wytwarzania lub póŸniej podczas tran-
sportu i monta¿u zbiornika, czy w koñcu 
wskutek procesów starzenia, maj¹ bez-
poœredni zwi¹zek z mo¿liwoœci¹ izolacji 
stalowej œcianki zbiornika od otacza-
j¹cego j¹ agresywnego œrodowiska koro-
zyjnego. Zbiorniki stare posiadaj¹ po-
w³oki o niezwykle niskich walorach 
eksploatacyjnych  zalicza siê do nich 
wszystkie odmiany pow³ok bitumi-
cznych, tak¿e tych zbrojonych w³óknem 
szklanym. W niektórych przypadkach 
mo¿na je traktowaæ tak, jakby ich w 
ogóle nie by³o, a œcianka zbiornika kon-
taktowa³aby siê bezpoœrednio z otacza-
j¹c¹ ziemi¹. Takich zbiorników zako-
panych w ziemi jest najwiêcej. Techno-
logia zabezpieczania obiektów podziem-
nych pow³okami bitumicznymi, nak³a-
danymi na zimno i na gor¹co, w postaci 
jednej lub dwóch warstw z przek³adkami 
z w³ókniny praktykowana by³a przez 
wiele lat. Technologia ta zmieni³a siê 
niewiele lat temu, gdy pow³oki bitumi-
czne zaczê³y byæ zastêpowane przez 
pow³oki z tworzyw sztucznych. W œwie-
tle wspó³czesnych kryteriów ich w³aœci-
woœci barierowe (zdolnoœæ oddzielania 
powierzchni nara¿onej na korozj¹ od 
œrodowiska korozyjnego) s¹ niewys-
tarczaj¹ce.

Od czasu stworzenia silników 
spalinowych zaistnia³a oczywista po-
trzeba magazynowania i dystrybucji 
paliw p³ynnych. Bardzo ³atwo zapalna 
substancja wymaga³a szczególnych 
œrodków ostro¿noœci. Najlepszym na-
czyniem do przechowywania paliw 
wkrótce okaza³ siê stalowy zbiornik, 
ze wzglêdów bezpieczeñstwa czêœcio-
wo lub ca³kowicie zakopany w ziemi.

Pocz¹tkowo zbiorniki te by³y w 
specjalny sposób wykonywane, np. od 
strony wewnêtrznej emaliowane, potem 
jednak, gdy okaza³o siê, ¿e zagro¿enie 
korozyjne wywo³ywane przez paliwa 
jest znikome, szybko tego zaniechano. 
Równie¿ wspó³czesne zbiorniki nie 
posiadaj¹ od tej strony ochrony przeciw-
korozyjnej. Nawet kanistry na benzynê i 
zbiorniki w samochodach, wykonywane 
z bardzo cienkiej blachy stalowej, zaz-
wyczaj nie maj¹ od strony wewnêtrznej 
¿adnego zabezpieczenia przeciwko-
rozyjnego. Jednak, jak wykaza³a pra-
ktyka, obserwuje siê produkty korozji w 
dolnej i górnej czêœci zbiorników. Spo-
wodowane jest to obecnoœci¹ wody, wy-
kroplonej z paliwa w czêœci dolnej zbior-
nika i w formie oparów w jego czêœci 
górnej. Czy to one s¹ odpowiedzialne za 
wycieki paliwa?

Okazuje siê, ¿e nie! Procent 
uszkodzeñ zbiorników od strony paliwa 
jest niewielki. Zjawisko to jest znacz¹ce 
w zbiornikach ropy surowej i paliw 
ciê¿kich, to te przypadki zaciemniaj¹ 

Ale nowoczesne pow³oki och-
ronne nie posiadaj¹ takich wad. Czy ich 
dzia³anie barierowe nie jest wystarcza-
j¹ce do uzyskania zabezpieczenia prze-
ciwkorozyjnego zbiornika w ziemi? 
Niestety nie. Co innego cechy materia³u 
pow³okowego, a co innego pow³oka na 
gotowym wyrobie. Ka¿da pow³oka po-
siada wady. Prêdzej czy póŸniej siê one 
ujawniaj¹ w czasie eksploatacji. Nies-
tety im lepsza pow³oka, tym niebez-
pieczeñstwo lokalnego uszkodzenia 
œcianki zbiornika czy ruroci¹gu jest wiê-
ksze. Brzmi to paradoksalnie, ale jeœli 
uœwiadomiæ sobie, ¿e ca³y pr¹d elektry-
czny z makroogniwa korozyjnego lub 
pr¹d b³¹dz¹cy z zewn¹trz wyp³ynie lo-
kalnie do ziemi przez niewielkie uszko-
dzenie w pow³oce, to wtedy ubytek stali 
wskutek zachodz¹cych gwa³townych 
procesów utleniania mo¿e nastêpowaæ 
niezwykle szybko, znacznie szybciej ni¿ 
na du¿ych nieszczelnoœciach 

Co zatem decyduje o tym, ¿e 
zbiorniki przeciekaj¹? Jak do tego do-
chodzi, ¿e poprzez œciankê stalowego 
zbiornika s¹czy siê paliwo do ziemi? 
OdpowiedŸ jest tylko jedna  to korozja 
tej œcianki od strony ziemi! To tylko t¹ 
drog¹ w dostatecznym stopniu dochodzi 
odpowiedzialny za korozjê stali tlen z 
atmosfery, to têdy przep³ywaj¹ pr¹dy 
makroogniw korozyjnych i pr¹dów b³¹-
dz¹cych, to tu gnie¿d¿¹ siê kolonie ba-
kterii redukuj¹cych siarczany wywo³u-
j¹cych korozjê mikrobiologiczn¹. Te 
specyficzne rodzaje lokalnych zaata-
kowañ korozyjnych, wielokrotnie wiêk-
sze ni¿ korozja wywo³ana agresywnymi 
sk³adnikami obecnymi w ziemi, mog¹ w 
nieoczekiwanie krótkim czasie spowo-
dowaæ groŸne w skutkach ubytki koro-
zyjne w œciankach zbiorników. A jeœli 
zbiornik eksploatowany jest 10 lat i 
wiêcej...

No tak, ale przecie¿ zbiorniki 
zabezpieczone s¹ przed korozj¹ od stro-
ny zewnêtrznej pow³okami ochronny-
mi. Czy one nie dzia³aj¹? Dzia³aj¹, ale 
nie na ca³ej powierzchni. Ich skute-
cznoœæ zale¿y od rodzaju materia³u, z



w pow³okach z³ej jakoœci. Pr¹d o 
natê¿eniu 1 A w ci¹gu jednego roku 
roztwarza oko³o 10 kg ¿elaza  to z prawa 

dz¹cych, brak szkodliwych bakterii w 
ziemi), to mo¿na wtedy oczekiwaæ zgo-
dnej z projektem ¿ywotnoœci zbiornika. 

W ka¿dym innym 
przypadku to lote-
ria.

Czy  za tem 
dopiero zbiorniki z 
podwójnym p³asz-
czem stalowym za-
pewniaj¹ bezpie-
czeñstwo eksploata-
cji? To problem bar-
dziej z³o¿ony. Jest 
zrozumia³e, ¿e natu-
ralnym odruchem, 
np. w kuchni, jest 
pod³o¿enie pod cie-
kn¹cy garnek dru-
giego naczynia tak, 
aby nie nast¹pi³o 
wylanie zawartoœci 
na stó³ czy pod³ogê. 
Takie samo rozumo-
wanie zosta³o pew-
nie przyjête przy sta-
wianiu podobnego 
wymagania celem 
zabezpieczenia zbio-
rnika przed przecie-
kami paliwa. Po-
nadto, aby mieæ pe-
wnoœæ, ¿e ka¿dy 

przeciek bêdzie odpowiednio wczeœniej 
zauwa¿ony wprowadzono kontrolê 
szczelnoœci (monitorowanie) przestrze-
ni pomiêdzy dwoma p³aszczami 
zbiornika. I mo¿e wszystko by³oby 
dobrze i ten pomys³ nie by³by z³y, gdyby 
nie to, ¿e nie ma odniesienia do rzeczy-
wistoœci. Bo jeœli ju¿ zbiornik cieknie, 
albo istnieje podejrzenie, ¿e bêdzie ciek³ 
wskutek korozji œcianki lub dna, to 
przecie¿ nie ma fizycznej mo¿liwoœci 
wstawienia go do drugiego zbiornika!! 
Nie mo¿na „owin¹æ” istniej¹cego zbior-
nika w ziemi „drugim p³aszczem”. Ale¿ 
tej techniki nie stosuje siê tak do zbior-
ników starych, tylko wytwarza siê zbior-
niki nowe z podwójnym p³aszczem sta-
lowym! Owszem, ale równie¿ i w tym 
przypadku koncepcja ta wydaje siê ma³o 
zasadna. Przecie¿ w takim zbiorniku ze 
œrodowiskiem korozyjnym kontaktuje 
siê zewnêtrzny p³aszcz zbiornika i to on 
bêdzie nara¿ony na korozjê, a nie 
p³aszcz wewnêtrzny. Zatem do przecie-
ków paliwa przez p³aszcz wewnêtrzny 
praktycznie w ogóle nie bêdzie do-
chodziæ. Bêdzie on chroniony przed ko-
rozj¹. System monitoringu wykrywaæ 
bêdzie nie przecieki paliwa - a uszko-
dzenia zewnêtrznego p³aszcza zbiornika 
wskutek korozji. Patrz¹c zatem na ten 

Ca³y uk³ad z punktu widzenia ochro
ny przeciwkorozyjnej zbiornika drugi 
p³aszcz spe³nia rolê pow³oki ochronnej 
wykonanej ze stali, zaœ system moni-
toringu s³u¿y do oceny jej szczelnoœci i 
tym samym skutecznoœci zabezpie-
czenia przeciwkorozyjnego p³aszcza 
wewnêtrznego. Czy taka „pow³oka” jest 
ekonomiczna? Czy ma jakiœ sens tech-
niczny? Jedno jest pewne, nikt nigdzie w 
¿adnym podrêczniku ochrony przeciw-
korozyjnej takiej metody zabezpie-
czenia przed korozj¹ na pewno nie 
znajdzie. 

Ale przecie¿ ta „pow³oka” sta-
lowa kontaktuj¹ca siê z ziemi¹ te¿ musi 
byæ chroniona przed korozj¹! Ale¿ to 
oczywiste. Zewnêtrzny p³aszcz zbior-
nika musi byæ bardzo skutecznie chro-
niony przed korozj¹ i to z dwóch po-
wodów: utrzymania w sprawnoœci sys-
temu monitoringu (bo jeœli bêdzie 
niesprawny, to uniemo¿liwi jego dalsz¹ 
eksploatacjê) oraz przeciwdzia³ania 
przypadkowi dostania siê w przestrzeñ 
miêdzy p³aszczami œrodowiska koro-
zyjnego (wody). Jak z powy¿szego 
wynika podziemne zbiorniki stalowe z 
pojedynczym i z podwójnym p³aszczem 
musz¹ w jednakowym stopniu posiadaæ 
bardzo skuteczne zabezpieczenie prze-
ciwkorozyjne od strony ziemi.

Jeœli zatem zabezpieczenie prze-
ciwkorozyjne zewnêtrznego p³aszcza 
zbiornika dwup³aszczowego musi byæ 
równie skuteczne jak na zbiorniku z po-
jedynczym p³aszczem, to po co w ogóle 
ten drugi p³aszcz? Jak wspomniano 
wy¿ej, drugi p³aszcz w nowych 
zbiornikach nie s³u¿y do ograniczania 
wycieków paliwa, a monitoring prze-
strzeni pomiêdzy p³aszczami oczywiœcie 
te¿ takich przecieków nie wykrywa. 
Pewne jest to, ¿e zasadniczym powodem 
wycieków paliwa do ziemi jest perfo-
racja stalowej œcianki zbiornika spo-
wodowana przebiegiem procesów koro-
zyjnych stali w ziemi. A zatem to korozja 
jest praprzyczyn¹ wycieków i zanie-
czyszczenia œrodowiska. Tu jest tak, jak 
w medycynie nie mo¿na wyleczyæ 
choroby, jeœli nie postawi siê prawid-
³owej diagnozy i nie podejmie siê dzia-
³añ usuwaj¹cych jej przyczynê. A drugi 
p³aszcz jako remedium na ciekn¹ce zbio-
rniki, to chyba nieprzemyœlany do koñca 
odruch wstawienia jednego dziurawego 
garnka do drugiego, szczelnego. To 
próba usuniêcia jedynie skutków wspo-
mnianej choroby. A pokazany wy¿ej 
przyk³ad zbiornika dwup³aszczowego 
wyraŸnie uwidacznia, ¿e rozwi¹zanie 
problemu przecieków paliwa ze zbior-
ników polega wy³¹cznie 

Faraday'a. Ka¿dy in¿ynier wyliczy ile 
czasu potrzeba, aby pr¹d z makroogniwa 
korozyjnego o natê¿eniu zaledwie 1 mA 
„wy¿ar³” dziurkê o masie 1 g, tj. mniej 
wiêcej otwór o œrednicy oko³o 5 mm w 
œciance stalowej o gruboœci 6 mm. To 
proste, to tylko 1/10 roku, tj. mniej ni¿ 
pó³tora miesi¹ca nieprawdopodobne, ale 
prawdziwe. A mo¿e to siê zdarzyæ w 
ka¿dym zadrapaniu pow³oki ochronnej 
najwy¿szej jakoœci!! Mo¿e spowodowaæ 
to nawet niewielki kamyk spadaj¹cy na 
zbiornik podczas jego zasypywania. 

Czy to oznacza, ¿e nowe zbio-
rniki z nowoczesn¹ pow³ok¹ tak¿e na-
ra¿one s¹ na takie uszkodzenia koro-
zyjne? Oczywiœcie, ¿e tak. Z wszystkimi 
konsekwencjami, o jakich by³a mowa 
wy¿ej. Przecie¿ niewiele wiemy o rze-
czywistej szczelnoœci pow³oki na zbior-
niku jak jest ju¿ w ziemi. Gdyby by³a 
absolutna pewnoœæ, ¿e odpowiedniej 
gruboœci pow³oka epoksydowa czy po-
liuretanowa na stalowym p³aszczu nie 
posiada wad, a potwierdziæ by to mog³y 
dopiero badania po zakopaniu zbiornika, 
a tak¿e gdyby prawdopodobieñstwo 
wyst¹pienia zagro¿eñ korozj¹ w ziemi 
by³oby niewielkie (brak pr¹dów b³¹-



na korozjê), nie wydaje siê w ogóle 
celowe tworzenie drugiego p³aszcza z 

tworzywa sztu-
cznego wewn¹trz 
zbiornika stalowe-
go.

W œwietle 
powy¿szych roz-
wa¿añ wydaje siê, 
¿e korozja zbior-
ników w ziemi jest 
nieuchronna, a ¿a-
den z opisanych 
zabiegów nie gwa-
rantuje prawid-
³owej i d³ugole-
tniej ich eksplo-
atacji. Rzeczywi-
œcie tak mo¿na 
s¹dziæ, jeœli nie 
pamiêta siê o po-
wszechnie zna-
nych specjalistom 

technologiach ochrony przed korozj¹ 
konstrukcji metalowych w ziemi. Od 
wielu lat wiadomo, ¿e jedynym 
skutecznym zabezpieczeniem przed 
korozj¹ stali w takich warunkach jest 
ochrona katodowa, metoda oddzia-
³ywuj¹ca bezpoœrednio na przebieg 
elektrochemicznych procesów koro-
zyjnych na pomoc¹ sta³ego pr¹du 
elektrycznego. Na nic wszystkie zabiegi, 
o których wspomniano powy¿ej, jeœli 
kontaktuj¹ca siê z ziemi¹ stal nie bêdzie 
zabezpieczona za pomoc¹ ochrony 
katodowej. Wp³ywaj¹cy od strony ziemi 
pr¹d elektryczny we wszelkiego rodzaju 
ma³ych i wiêkszych nieszczelnoœciach 
pow³oki ochronnej wywo³uje na granicy 
faz pomiêdzy ziemi¹ a metalem 
zjawisko polaryzacji elektrochemicznej, 
która uniemo¿liwia przebieg procesu 
korozyjnego. Jedynie poprzez równo-
czesne wykorzystanie w³aœciwoœci 
pow³ok ochronnych i ochrony kato-
dowej mo¿liwe jest ca³kowite zabez-
pieczenie zbiornika przed korozja i 
przed ewentualnymi przeciekami, a tym 
samym przed przenikaniem produktów 
naftowych do gruntu oraz wód powierz-
chniowych i gruntowych. 

A sk¹d wiadomo, ¿e ochrona 
katodowa dzia³a? Tak, tego przecie¿ nie 
widaæ, bo chronione powierzchnie s¹ 
pod ziemi¹. Zasadnicz¹ zalet¹ tej tech-
nologii jest kontrola zjawisk zacho-
dz¹cych pod ziemi¹ za pomoc¹ para-
metrów elektrycznych ochrony kato-
dowej, które odpowiednio reguluje siê. 
„Dozuj¹c” w odpowiedniej iloœci pr¹d 
elektryczny do zabezpieczanego uk³adu 
i wykonuj¹c specjalistyczne pomiary 
elektryczne mo¿na zorientowaæ siê bez 

odkopywania zbiornika o stanie techni-
cznym zewnêtrznej pow³oki ochronnej 
oraz oceniæ skutecznoœæ zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego zbiornika. 

Czy ochron¹ katodow¹ stosuje 
siê tyko do zbiorników nowych? Dla 
zbiorników nowych technika ta jest 
bardzo ekonomiczna, poniewa¿ sto-
sowane obecnie dobrej jakoœci pow³oki 
ochronne powoduj¹, ¿e do uzyskania 
oczekiwanego efektu ochronnego wy-
magane jest niewielkie natê¿enie pr¹du 
elektrycznego. Ale przede wszystkim 
technologia ochrony katodowej powin-
na byæ powszechnie wdro¿ona do za-
bezpieczenia przed korozj¹ obiektów 
istniej¹cych. Jeœli stan mechaniczny 
zbiorników jest zadawalaj¹cy, to ochro-
na katodowa mog³aby byæ jedyn¹ form¹ 
modernizacji satysfakcjonuj¹c¹ wyma-
gania ochrony œrodowiska. Jeœli ich stan
nie by³by najlepszy, to po³¹czenie ochro-
ny katodowej z prostym laminatem od 
strony wewnêtrznej zbiornika tak¿e 
spe³ni³oby to zadanie. 
    Czy ochrona katodowa gwara-
ntowa³aby przed³u¿enie ¿ywotnoœci 
zbiorników? Oczywiœcie, przecie¿ pr¹d 
ochrony katodowej niejako „zamra¿a” 
istniej¹cy stan i nie dopuszcza do 
dalszego postêpu korozji. Po obni¿eniu 
w sposób kontrolowany potencja³u 
zbiornika do okreœlonej wartoœci korozja 
jest ca³kowicie zahamowana. Obrazowo 
mówi¹c, obni¿enie potencja³u stali 
dzia³a na zbiornik tak samo jak obni-
¿enie temperatury na produkty spo¿y-
wcze w lodówce. Nic wiêc dziwnego, ¿e 
ochrona katodowa zbiorników uzna-
wana jest w wielu krajach jako zasa-
dnicza technika umo¿liwiaj¹ca zabez-
pieczenie przed przenikaniem produ-
któw naftowych do gruntu oraz wód 
powierzchniowych i gruntowych powo-
dowanych przez korozjê zbiorników.

Dlaczego wobec tylu zalet ochro-
na katodowa nie jest powszechnie stoso-
wana na zbiornikach w Polsce? Decy-
duje o tym chyba brak ugruntowanej 
wiedzy na ten temat wœród kadry 
in¿ynierskiej. Ma³o kto wie, ¿e nauka o 
korozji i ochronie przeciwkorozyjnej 
jest we wspó³czesnym œwiecie szerok¹ 
interdyscyplinarn¹ dziedzin¹ wiedzy. 
Trzeba tylko z niej umiejêtnie skorzy-
staæ.

           
             dr in¿. Wojciech Sokólski
              Zak³ad Korozji Morskiej
               Instytut Morski Gdañsk

na skutecznym zabezpieczeniu przeciw-
korozyjnym jego stalowej œcianki w 

ziemi, które w konsekwencji unie-
mo¿liwia przenikanie produktów nafto-
wych do gruntu oraz wód powierz-
chniowych i gruntowych.

A gdyby do wnêtrza starego 
zbiornika w³o¿yæ drugi p³aszcz stalowy? 
Czy to nie zapobiegnie przeciekom? 
Niestety modernizacja ta posiada zwie-
lokrotnion¹ wadê g³ówn¹ zbiornika z 
p³aszczem podwójnym  problem korozji 
stalowego p³aszcza zewnêtrznego od 
strony ziemi. A wada ta jest zwielo-
krotniona, poniewa¿ zewnêtrzny p³aszcz 
zbiornika wczeœniej eksploatowanego w 
ziemi, naruszony jest „zêbem czasu” i ze 
wzglêdu na ograniczon¹ ¿ywotnoœæ 
mo¿e w stosunkowo krótkim czasie 
utraciæ szczelnoœæ, co oznaczaæ mo¿e 
wycofanie takiego zbiornika z eksplo-
atacji, pomimo doskona³ego stanu tech-
nicznego p³aszcza wewnêtrznego. A na-
prawa tak uszkodzonego zbiornika od 
strony wewnêtrznej jest przecie¿ niemo-
¿liwa. 

Czy zatem koncepcja zewnê-
trznego p³aszcza jest nietrafiona? Ale¿ 
nie, jednak pod warunkiem, ¿e ten 
zewnêtrzny p³aszcz zbiornika wykonany 
bêdzie z wytrzyma³ego mechanicznie 
tworzywa odpornego na korozjê w 
ziemi. 

A drugi p³aszcz z laminatu od 
wnêtrza zbiornika? Jeœli zak³adaæ, ¿e 
stosowanie drugiego p³aszcza ma na celu 
eliminowanie przecieków paliwa, to 
rozwi¹zanie to zupe³nie nie spe³nia 
takiego zadania. Wobec dopuszczenia do 
stosowania zbiorników wykonanych 
wy³¹cznie ze zbrojonych tworzyw 
sztucznych (a wiêc materia³u odpornego 
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