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Zbiorniki 

- namierzyæ

korozjê
Z ochron¹ katodow¹ jest trochê tak, jak ze sk³adk¹ na ubezpieczenie -

zap³aciæ ciê¿ko, ale lepiej wydaæ trochê pieniêdzy i mieæ œwiêty spokój

oraz pewnoœæ, ¿e nasza inwestycja jest dobrze zabezpieczona. Tym

bardziej, ¿e oznacza to wydatki rzêdu 1-3 procent kosztów bu-

dowy stacji. 

O
chrona antykorozyjna paliwo-  

wych zbiorników podziemnych 

to temat wzbudzaj¹cy gor¹ce 

dyskusje. Spór miêdzy minimalista-

mi, którzy uwa¿aj¹, ¿e wystarczy zabezpie-

czenie w postaci specjalistycznych pow³ok, 

a maksymalistami, dla których posadowienie

zbiorników bez ochrony katodowej jest b³ê-

dem inwestycyjnym, nara¿aj¹cym na spore

wydatki w niedalekiej przysz³oœci, toczy siê

ju¿ od ³adnych paru lat. 

W wypadku zbiorników paliwowych sto-

sowanych na stacjach benzynowych wydaje

siê, ¿e w³aœciwoœci pow³ok ochronnych nie

wp³ywaj¹ w decyduj¹cy sposób na ich jakoœæ

i d³ugoœæ okresu eksploatacji. W œrodowisku

silnie sprzyjaj¹cym procesowi korozji, bar-

dziej liczy siê, to, czy i kiedy pow³oka ta uleg-

nie uszkodzeniu. – W³aœciwoœci fizykoche-

miczne pow³ok nie maj¹ w wiêkszoœci przy-

padków szczególnego znaczenia – wyjaœnia

Wojciech Sokólski z firmy Corrpol. – Nie ko-

rozja ogólna stali, a w³aœnie korozja lokalna,

o charakterze w¿erowym, mo¿e w przypad-

ku wyst¹pienia pojedynczego nawet uszko-

dzenia zdyskwalifikowaæ mo¿liwoœæ dalszej

eksploatacji ca³ego obiektu. To, co nie ma pra-

wie ¿adnego znaczenia dla konstrukcji nad

ziemi¹, np. pojedyncza dziurka w przêœle

mostu, wywiera katastrofalny wp³yw na dno

zbiornika. Ta dziurka powstaje w nieszczel-

noœci, w miejscowym uszkodzeniu pow³oki

ochronnej. To uszkodzenie

w niewielkim stopniu

zale¿y od rodzaju materia³u,

z którego ta pow³oka zosta³a zrobiona. 

Tymczasem ka¿de takie uszkodzenie, na-

wet dla laika wydaj¹ce siê niegroŸne, powo-

duje przyspieszenie procesu korozji. Zbiorniki

montowane w ziemi nara¿one s¹ bowiem

na dzia³anie zjawiska przep³ywu pr¹dów

elektrycznych pomiêdzy powierzchni¹

stalow¹, a otaczaj¹cym œrodowiskiem elek-

trolitycznym (ziemi¹ czy wod¹). Najmniejsze

uszkodzenie pow³ok oznacza wiêc b³yskaw-

iczne pojawienie siê korozji lokalnej. – Pr¹d

ochrony katodowej, skierowany przeciwnie

w stosunku do powy¿szego pr¹du, ca³ko-

wicie go neutralizuje, a ponadto, zmieniaj¹c

w³aœciwoœci fizykochemiczne na powierzch-

ni metalu, umo¿liwia praktycznie ca³kowite

zahamowanie procesów korozyjnych – wy-

jaœnia Wojciech Sokólski. – Pr¹d ochrony ka-

todowej mo¿e p³yn¹æ wy³¹cznie w miejs-

cach, w których uszkodzona jest pow³oka,

czyli dok³adnie w tych samych miejscach, 

w których w³aœnie wystêpuje zagro¿enie ko-

rozj¹ lokaln¹. Ochrona katodowa jest zatem

metod¹ kompatybiln¹ z ochron¹ za pomoc¹

pow³ok.  

– Ochrona katodowa pr¹dem z zewnêtrz-

nego Ÿród³a, którym jest stacja katodowa,

jest niezbêdna dla rozleg³ych obiektów o du-

¿ej powierzchni, np. dalekosiê¿nych ruroci¹-

gów, lub obiektów nie posiadaj¹cych po-

w³ok izolacyjnych – uwa¿a z kolei Ewa Ra-

buszko z firmy Koreko. – Podziemne zbiorni-

ki paliwowe s¹ obiektami niewielkimi, pon-

adto nowe zbiorniki posiadaj¹ z regu³y wyso-

kiej jakoœci zewnêtrzne pow³oki ochronne.

Ze wzglêdów zarówno technicznych, jak 

i ekonomicznych, dla zapewnienia skutecz-

nej ochrony przed korozj¹ zewnêtrznych

powierzchni takich zbiorników dobrze jest

skorzystaæ z magnezowych anod galwanicz-

nych. S¹ one w stanie dostarczyæ wymagany

pr¹d polaryzacji katodowej, w wyniku czego

potencja³y elektrochemiczne zbiorników

obni¿aj¹ siê do poziomu, przy którym praca

elektrochemicznych ogniw korozyjnych

zostaje zahamowana. Instalacja ochrony ka-

todowej za pomoc¹ anod galwanicznych nie

wymaga zasilania elektrycznego. Jest to

instalacja samoreguluj¹ca siê, czyli w razie

np. pogorszenia siê pow³oki izolacyjnej

zbiorników z biegiem lat, anody galwanicz-

ne samoczynnie zwiêksz¹ pr¹d ochrony

katodowej. 

�� PPooww³³ookkii  nnaa  wwaarruunnkkuu

Aktualne jest te¿ pytanie, czy mo¿liwe jest

zastosowanie samych pow³ok do skutecznej

ochrony antykorozyjnej zbiorników. Specja-

liœci odpowiadaj¹, ¿e tak, pod jednym

Kiedy pow³oka ochronna zbiornika mo¿e ulec

uszkodzeniu?

– podczas nak³adania pow³oki u producenta,

– w czasie transportu,

– w czasie uk³adania,

– podczas zasypywania,

– w wyniku starzenia siê pow³oki.
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wszak¿e warunkiem – ¿e szczelnoœæ pow³ok

ochronnych bêdzie w czasie eksploatacji

obiektu kontrolowana. – S¹ takie zbiorniki,

które posiadaj¹ zewnêtrzn¹ pow³okê z lami-

natu, której szczelnoœæ kontrolowana jest

przez system monitorowania przestrzeni

pomiêdzy laminatem a powierzchni¹ stalo-

w¹ – mówi Wojciech Sokólski. – Nie ma mo-

wy o korozji stalowego p³aszcza dopóki

szczelny bêdzie laminat, co kontroluje sys-

tem monitorowania, a wiêc ochrona kato-

dowa do takiego zbiornika po prostu nie ma

zastosowania. Znane s¹ tak¿e w USA zbior-

niki z bardzo grub¹ warstw¹ laminatu lub

grub¹ pow³ok¹ z ¿ywicy syntetycznej rzêdu

3–4 mm, wykonywane w technologii, która

zapewnia ich pe³n¹ szczelnoœæ, niestety 

w Europie jeszcze niedostêpne.

Wybór zastosowanej ochrony katodowej

zale¿y od rodzaju zagro¿enia, oddzia³ywuj¹-

cego na zbiornik. – Gdy wystêpuj¹ pr¹dy

b³¹dz¹ce, ochrona katodowa musi elimi-

nowaæ to zagro¿enie z zastosowaniem spec-

jalnych technik, czêsto za pomoc¹ tzw. dre-

na¿y elektrycznych – wyjaœnia Wojciech So-

kólski. – Jeœli wystêpuje zagro¿enie korozj¹

wywo³an¹ obecnoœci¹ bakterii redukuj¹cych

siarczany, ochrona katodowa musi praco-

waæ przy kryteriach pr¹dowych zapewniaj¹-

cych ich zniszczenie. I w skrajnie odmiennych

warunkach, jeœli obiekt eksploatowany jest

w suchym piasku, Ÿle przewodz¹cym pr¹d

elektryczny, ochrona katodowa powinna

pracowaæ przy z³agodzonych kryteriach. 

Zdaniem Wojciecha Sokólskiego, rezygnac-

ja z ochrony katodowej mo¿e nast¹piæ co

najwy¿ej po wykazaniu specjalnymi bada-

niami, ¿e jest ona zbêdna. 

�� DDwwuupp³³aasszzcczz  wwsszzyyssttkkiieeggoo  nniiee  zzaa³³aattwwii

W praktyce na nowych stacjach benzyno-

wych znajduj¹ zastosowanie wy³¹cznie dwu-

p³aszczowe zbiorniki paliwowe. W zwi¹zku 

z tym panuje przekonanie o braku koniecz-

noœci zastosowania dodatkowej ochrony

przeciwkorozyjnej. Czy jest to jednak pogl¹d

s³uszny? – Nie – zdecydowanie mówi

Wojciech Sokólski. –  Drugi p³aszcz nie jest

odporny na dzia³anie korozyjne otaczaj¹cej

ziemi, a bêdzie jedynie wtedy, gdy oprócz

pow³oki bêdzie posiada³ system ochrony

katodowej. Prawd¹ jest, ¿e zbiorniki dwu-

p³aszczowe, przy sprawnie funkcjonuj¹cym

monitorowaniu przestrzeni miêdzyp³asz-

czowej nie bêd¹ Ÿród³em przecieków paliwa

do ziemi. Ale nie dlatego, ¿e jest drugi

p³aszcz na drodze ewentualnych przecie-

ków, tylko dlatego, ¿e ten wewnêtrzny zos-

taje w ten sposób zabezpieczony przed

korozj¹ od strony ziemi za pomoc¹ szczelnej

pow³oki stalowej i dodatkowo jego szczel-

noœæ jest kontrolowana. Zbiorniki dwup³asz-

czowe nigdy nie bêd¹ mia³y przecieków pali-

wa! Œcianka wewnêtrzna od strony paliwa

praktycznie nie koroduje, nie ulegnie korozji

te¿ œcianka od strony drugiego p³aszcza.

Przyczyn¹ niesprawnoœci i w tym przypadku

bêdzie korozja œcianki zewnêtrznej od strony

ziemi. 

Tym bardziej, ¿e zewnêtrzne œcianki 

w zbiornikach dwup³aszczowych przewa¿-

nie s¹ cieñsze, ni¿ w zbiornikach jednop³asz-

czowych. Tak wiêc, wczeœniej, czy póŸniej

mo¿e wyst¹piæ nieszczelnoœæ zewnêtrznego �

Koszt systemów ochrony katodowej

to rz¹d 1-3% kosztów inwestycji 

w stacjê paliwow¹ 

!!
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p³aszcza od strony ziemi. – Zbiorniki dwu-

p³aszczowe powinny byæ wiêc równie sta-

rannie zabezpieczone przed korozj¹ od

strony ziemi jak zbiorniki jednop³aszczowe, 

a wiêc za pomoc¹ odpowiednich pow³ok 

i ochrony katodowej – uwa¿a Wojciech

Sokólski. – Warto dodaæ, ¿e nie jest to ¿adna

"dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna",

poniewa¿ bez ochrony katodowej zbiorniki

nie s¹ zabezpieczone skutecznie przed

korozj¹ ziemn¹.

�� KKoonnttrroowweerrssyyjjnnee  ppaarraaggrraaffyy

Najbardziej kontrowersyjn¹ kwesti¹ doty-

cz¹c¹ ochrony katodowej zbiorników jest

interpretacja stanu prawnego – jak zwykle,

ilu analityków, tyle opinii. 

– Jeœli obecne przepisy odczytywaæ w spo-

sób pozytywny, to narzucaj¹ one stosowanie

ochrony katodowej w sposób obligatoryjny

– uwa¿a Wojciech Sokólski. –  Wyt³umaczy³

mi to mój znajomy projektant, który po-

wiedzia³ tak: skoro jeden przepis mówi, ¿e

coœ "mo¿e byæ" robione, zaœ drugi dotycz¹cy

tej samej kwestii, ¿e "powinno byæ", to

rasowy projektant zawsze uwzglêdni ostrzej-

sze wymaganie. A wiêc – ochrona katodowa

jest obligatoryjnie wymagana. Niestety,

stosowanie ochrony katodowej traktuje siê

jak kulê u nogi i dlatego poszukuje siê wszys-

tkich mo¿liwych dróg, aby jej unikaæ.

A sposoby te polegaj¹ na niejednoznacznej

interpretacji prawa. – W zesz³ym roku wpro-

wadzono tak¿e poprawki w przepisach wy-

konawczych prawa budowlanego, które

ponownie nieco z³agodzi³y wymóg stosowa-

nia ochrony katodowej – informuje Woj-

ciech Sokólski. – Zaproponowano równie¿

zmiany, które w sposób jeszcze bardziej

widoczny id¹ w tym samym kierunku, np.

zrezygnowano z wymagania ochrony ka-

todowej ruroci¹gów na bazach paliw. Jest to

dla mnie zupe³nie niezrozumia³y trend. 

JJKKMM

�

�

Dla ¿elaza pr¹d o natê¿eniu 1 A w ci¹gu roku

roztwarza oko³o 10 kg metalu. Jeœli powierzchnia

wyp³ywu jest ma³a, to uszkodzenie w g³¹b metalu

mo¿e byæ niewyobra¿alnie szybkie - przekraczaæ

kilka mm/rok. 

Ÿród³o: Corrpol

Jak to robi¹ inni?
Instalacje ruroci¹gowe w Niemczech musz¹ byæ tak wykonane i eksploa-

towane w taki sposób, aby substancje niebezpieczne nie mog³y wydostaæ siê

na zewn¹trz. To najbardziej ogólne stwierdzenie le¿y u podstaw szeregu

aktów prawnych wyznaczaj¹c w efekcie konkretne rozwi¹zania techniczne,

w tym dotycz¹ce podziemnych ruroci¹gów na stacjach paliw.

�� PPrraawwoo  wwooddnnee

Podstawowe wymagania prawne zwi¹za-

ne z wykonywaniem podziemnych instalacji

ruroci¹gowych w Niemczech okreœla usta-

wa dotycz¹ca ochrony wód WHG ("Wasser-

haushaltsgesetz"). Zajmuje siê ona w pier-

wszej linii problematyk¹ ochrony wód przed

zanieczyszczeniami. Przepisy zawarte 

w WHG spe³niaj¹ wymagania ustawy wod-

nej krajów federalnych LWG ("Wasser-

gesetze der Bundeslaender"). Ponadto

uwzglêdnione zosta³y zarz¹dzenia krajowe

dotycz¹ce urz¹dzeñ do przechowywania,

nape³niania i prze³adunku substancji nie-

bezpiecznych (Anlagenverordnung – VAwS)

i przepisy wykonawcze do VAwS, czyli

VVAwS. Prawo wodne zawarte w VAwS, 

a w szczególnoœci w VVAwS, w praktyce

stanowi zestaw rozwi¹zañ technicznych 

i przepisów, które nale¿y uwzglêdniæ przy

realizacji przedsiêwziêæ z wykorzystaniem

substancji niebezpiecznych.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e prawo wodne

ukierunkowane jest na przestrzeganie kon-

kretnych rozwi¹zañ technicznych. I tak dla

zapewnienia bezpoœredniego bezpie-

czeñstwa funkcjonowania urz¹dzeñ mo¿-

na m. in. przywo³aæ nastêpuj¹ce regulacje:

– Rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce sub-

stancji palnych – TRbF,

– Rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce sub-

stancji zagra¿aj¹cym wodom – TRwS,

– Normy DIN,

– Rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce ruro-

ci¹gów – TRR,

– Odnoœne postanowienia i przepisy tech-

niczne Unii Europejskiej.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e równie¿ dla ruroci¹-

gów obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce najbardziej

ogólne podstawowe wymagania:

••  Ruroci¹gi – instalacje musz¹ byæ tak wy-

konane i eksploatowane w taki sposób, aby

substancje niebezpieczne nie mog³y wy-

dostaæ siê na ich zewn¹trz. Musz¹ byæ

szczelne, byæ w dobrym stanie technicznym

i zabezpieczone przed uszkodzeniem 

w wyniku spodziewanych oddzia³ywañ

mechanicznych, termicznych i chemicz-

nych.

••  Ewentualne nieszczelnoœci musz¹ byæ

szybko i niezawodnie wykrywane.
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