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Dlaczego trzeba inwestowaæ
w ochronê katodow¹?
Ochrona katodowa jest szeroko stosowana do zabezpieczenia przeciwko-
rozyjnego ruroci¹gów i statków, ale w odniesieniu do zewnêtrznych powierzch-
ni kontaktuj¹cych siê z ziemi¹ podziemnych stalowych zbiorników w bazach 
i stacjach paliw - stanowi w Polsce ci¹gle pewn¹ innowacjê. Obowi¹zek jej
stosowania jednoznacznie wprowadzi³y Rozporz¹dzenia ministra gospodarki 
z 20 wrzeœnia 2000 r. (§39, §44 i §121) oraz z 18 wrzeœnia 2001 r. (§73).

Wojciech Sokólski

R ealizacja tych wymagañ jest k³o-
potliwa z kilku powodów:

loocchhrroonnaa  kkaattooddoowwaa  jjeesstt  tteecchhnnoollooggii¹¹
ssppeeccjjaalliissttyycczznn¹¹,, ma³o rozpowszech-
nion¹ i zdobycie oraz poszerzenie
wiedzy na ten temat nie jest proste
(brak podrêczników czy literatury facho-

wej) - nale¿y wiêc jej realizacjê powie-
rzaæ wiarygodnym firmom specjalisty-
cznym, a w przysz³oœci konieczna jest
organizacja szkoleñ i edukacji w tym
zakresie,
loocchhrroonnaa  kkaattooddoowwaa  jjeesstt  tteecchhnnoollooggii¹¹

ttrruuddnn¹¹,, wymaga ka¿dorazowo uwz-

glêdnienia szeregu czynników lokal-
nych, które decyduj¹ o sposobie jej
realizacji - a wiêc nie jest technologi¹
ca³kowicie powtarzaln¹, pomimo ¿e
sk³ada siê zazwyczaj z tych samych ele-
mentów,
loocchhrroonnaa  kkaattooddoowwaa  nniiee  jjeesstt  tteecchhnnoo--

llooggii¹¹  ttaannii¹¹,, w znacz¹cy sposób zale¿y
od stanu technicznego zabezpiecza-
nego obiektu (jakoœci pow³oki ochron-
nej), jego wielkoœci, uwarunkowañ zew-
nêtrznych, np. obecnoœci pr¹dów b³¹-
dz¹cych, - a wiêc rzeczywisty koszt
ochrony katodowej jest dla konkret-
nego obiektu uzale¿niony od przyjê-
tego (zaprojektowanego) sposobu jej
realizacji.

Do�æ ‡atwo mo¿na zbudowaæ insta-
lacjŒ ochrony katodowej, lecz znacznie

trudniej zbudowaæ j„ tak, aby
dzia‡a‡a w okre�lonych warunkach
skutecznie, tj. spe‡nia‡a okre�lone
kryteria ochrony i gwarantowa‡a

efektywne zabezpieczenie przeciwko-
rozyjne stalowych �cianek zbiornika.

Czynniki powy¿sze powoduj¹, ¿e
ochrona katodowa jest trudna w upow-
szechnianiu oraz obrocie handlowym. 

Nie ma innego sposobu ochrony przed korozj¹ stalowych œcianek zbiornika w miejscach
niedostêpnych w ziemi.

nr_2_2002_.qxd  2/11/02  3:48 PM  Page 38



www.paliwa.pl - PALIWA P£YNNE 2/2002 3399

ZZZZbbbbiiiioooorrrrnnnniiiikkkkiiiiZabezpieczenia antykorozyjne 

Z pozoru proste uk³ady czy po³¹czenia
elektryczne mog¹ w rzeczywistoœci
powodowaæ szereg k³opotów i niespo-
dzianek. Chronione obiekty (zbiorniki)
s¹ takie same lub podobne, jednak¿e
ich otoczenie jest zazwyczaj ró¿ne
(rodzaj i w³aœciwoœci fizykochemiczne
ziemi, obecnoœæ mikroorganizmów czy
pr¹dów b³¹dz¹cych). 

Nie chodzi przecie¿ o to, aby och-
rona katodowa by³a tylko na pokaz.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e inspektorzy UDT nie
bêd¹ siê zadowalaæ samym istnieniem
instalacji ochrony katodowej zbiorni-
ków, a z pewnoœci¹ bêd¹ przede wszy-
stkim oceniaæ skutecznoœæ jej funkcjo-
nowania.

Do czego zobowi¹zuj¹
nowe przepisy?

O ile przepisy wynikaj¹ce z rozpo-
rzadzenia budowlanego (Dz. U. nr 98,
2002 poz. 1067) wskazuj¹, ¿e zbiorniki
powinny byæ chronione przed korozj¹
za pomoc¹ ochrony katodowej, to
wskazówki zawarte w rozporz¹dzeniu
"dozorowym" (Dz. U. nr 113, poz. 1211)
podaj¹ tak¿e sposób jej realizacji. Nie-
w¹tpliwie przeznaczony do ochrony
katodowej zbiornik powinien posiadaæ
pow³okê ochronn¹.

Rozporz¹dzenie "budowlane" zak³a-
da, ¿e pow³oka izolacyjna dla zbiorni-
ków powinna byæ poddana próbie
wykonanej zgodnie z Polskimi Norma-
mi na odpornoœæ przebicia przy napiê-
ciu co najmniej 14 kV (§121.2), zaœ wy-
magania "dozorowe", ¿e (§15) zewnê-
trzne pow³oki ochronne powinny byæ
wykonywane i badane w sposób okreœ-
lony w odrêbnych przepisach i doku-
mentacji technicznej zbiornika lub do-
kumentacji dotycz¹cej instalacji, a pon-
adto (§55) by producent zbiorników
przeprowadzi³ badanie szczelnoœci
zewnêtrznych pokryæ ochronnych przy
napiêciu probierczym, zale¿nym od ro-
dzaju i gruboœci pokrycia, okreœlonym
w dokumentacji technicznej na pod-
stawie Polskich Norm lub innych specy-
fikacji technicznych, uzgodnionych 
z organem w³aœciwej jednostki dozoru

technicznego. Pomimo powy¿szych
ró¿nic przepisy wymagaj¹ u¿ycia po-
w³ok ochronnych lepszych od stoso-
wanych w ubieg³ych latach pow³ok
bitumicznych - z podwójnym oplotem
welonem szklanym o ³¹cznej gruboœci
oko³o 3,2 mm (dla których stosowano
napiêcie probiercze przy badaniu szcze-
lnoœci 14 kV). 

Niestety nie s¹ to wymagania zbyt
precyzyjne. Dla porównania na gazo-
ci¹gach (rozporz¹dzenie ministra gos-
podarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ sieci gazowe - Dz. U. 
nr 97, poz. 1055, § 18) wolno stosowaæ
wy³¹cznie pow³oki z tworzyw sztucz-
nych wykonane fabrycznie, które pod-
daje siê badaniom szczelnoœci podczas
uk³adania obiektu, a nastêpnie ponow-

nie po jego przykryciu ziemi¹. Wyniki
badañ, okreœlone jednostkow¹ rezys-
tancj¹ przejœcia ruroci¹gu (pow³oki),
powinny byæ zgodne z wartoœci¹ okreœ-
lon¹ w  projekcie budowlanym. Pokry-
wanie taœmami z tworzyw sztucznych
jest niedopuszczalne, za wyj¹tkiem rur
o œrednicach mniejszych ni¿ DN 50.
Czy zatem gazoci¹g koroduje w ziemi
inaczej ni¿ stalowy zbiornik? Przecie¿
zagro¿enie korozyjne, a tak¿e ekolo-
giczne, jest analogiczne dla obu obiek-
tów...

Z przepisów wynika, ¿e ochrona ka-
todowa nie tylko powinna uzupe³niaæ
dzia³anie ochronne pow³oki na zbior-
niku, ale musi spe³niaæ okreœlone do-
datkowe, typowe w tej technologii za-
bezpieczeñ przeciwkorozyjnych, wa-
runki. Musi zapewniæ uzyskanie wyzna- Ü

Ta pionowa skrzyneczka obok zakopanego zbiornika gazowego to jedyna na powierzchni
ziemi widoczna czêœæ instalacji ochrony katodowej - s³u¿y do kontroli pracy systemu przeciw-
korozyjnego.
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czonego kryterium ochrony katodowej,
które powinno byæ bardziej rygorysty-
czne w obecnoœci beztlenowych bak-
terii redukuj¹cych siarczany, oraz uwz-
glêdniaæ ewentualne istnienie zwiêk-
szonego zagro¿enia korozyjnego wy-
wo³anego przez pr¹dy b³¹dz¹ce. Oz-
nacza to w praktyce, ¿e wytyczne do
realizacji ochrony katodowej (lub pro-
jekt instalacji) uzale¿nione s¹ od wa-
runków lokalnych - przed podjêciem
decyzji o konkretnych rozwi¹zaniach
technicznych niezbêdne jest zaznajo-
mienie siê z aktualnym zagro¿eniem
korozyjnym w miejscu lokalizacji zbior-
nika. Omówione wymagania, a tak¿e
in¿ynierskie podejœcie do optymalnego
projektowania i wykonania zabezpie-
czenia przeciwkorozyjnego zbiorników
podziemnych, wymagaj¹ wykonania
szeregu czynnoœci podanych ni¿ej.
l ZZaappoozznnaanniiee  ssiiêê  zz  ddookkuummeennttaaccjj¹¹

tteecchhnniicczznn¹¹  zzbbiioorrnniikkaa((óóww)) i przeprowa-

dzenie wizji lokalnej celem okreœlenia
mo¿liwych warunków i wariantów opty-
malnej realizacji ochrony katodowej, 
a tak¿e okreœlenia zakresu badañ i po-
miarów terenowych. 
lUUssttaalleenniiee  ww³³aaœœcciiwwooœœccii  kkoorroozzyyjjnnyycchh

œœrrooddoowwiisskkaa  zziieemmnneeggoo  ww  mmiieejjssccuu  ppoossaa--
ddoowwiieenniiaa  zzbbiioorrnniikkaa((óóww)) poprzez wyko-
nanie odpowiednich pomiarów elek-
trycznych - zebranie danych do wyboru
koncepcji ochrony katodowej. Pob-
ranie próbek gruntu i wykonanie bada-
nia obecnoœci bakterii redukuj¹cych
siarczany, poniewa¿ ma to istotny
wp³yw na kryteria ochrony katodowej
(Dz. U. nr 113, poz. 1211, §73 p.2). 
Z badañ tych powinien byæ sporz¹-
dzony protokó³, poniewa¿ jest on nas-
têpnie podstaw¹ do wyboru odpowied-
niej koncepcji i kryterium ochrony
katodowej.
l UUssttaalleenniiee  oobbeeccnnooœœccii  ww  rreejjoonniiee

zzbbiioorrnniikkaa((óóww))  pprr¹¹ddóóww  bb³³¹¹ddzz¹¹ccyycchh -
przeprowadzenie
stosownych pomia-
rów w terenie oraz
ustalenie potrzeby
stosowania (lub nie
stosowania) spec-
jalnych technik
ochrony przeciwko-
rozyjnej w przypad-
ku obecnoœci tych
pr¹dów (Dz. U. nr
113, poz. 1211, §73
p.3). Tu te¿ pomiary
zakoñczone powin-
ny byæ stosownym
protokó³em.
l OOpprraaccoowwaanniiee

wwyyttyycczznnyycchh  ((kkoonnccee--
ppccjjii))  wwyykkoonnaanniiaa  iinnss--
ttaallaaccjjii  oocchhrroonnyy  kkaa--
ttooddoowweejj  zzbbiioorrnniikkaa,
ewentualnie na ¿y-
czenie inwestora,
odpowiedniej doku-
mentacji technicz-
nej. W przypadku
stosowania ochro-
ny katodowej z zew-
nêtrznym Ÿród³em
pr¹du wykonanie
takiej dokumentacji
jest konieczne ze

wzglêdu na uzgodnienia poboru ener-
gii elektrycznej z sieci zasilaj¹cej. 
lWWyykkoonnaanniiee  iinnssttaallaaccjjii  oocchhrroonnyy  kkaattoo--

ddoowweejj  ww  wwyykkooppiiee (jeœli zbiornik nie jest
zaopatrzony w elementy takiej instala-
cji) lub instalacja anod w/lub poza rejo-
nem wykopu. 
lWWyykkoonnaanniiee  bbaaddaaññ  jjaakkooœœccii  ppooww³³ookkii

oocchhrroonnnneejj  nnaa  zzbbiioorrnniikkuu (szczelnoœci),
dokonanie niezbêdnych napraw, spo-
rz¹dzenie protokó³u. 
l SSpprraawwddzzeenniiee  oobbwwooddóóww  eelleekkttrryy--

cczznnyycchh.. Uruchomienie instalacji och-
rony katodowej po zakopaniu zbiorni-
ka. Wykonanie pomiarów elektrycz-
nych zwi¹zanych z obecnoœci¹ innych
obiektów podziemnych, ruroci¹gów 
i uziemieñ. Wykonanie wstêpnego sza-
cunku polaryzacji katodowej zbiorni-
ka(ów). 
l WWyykkoonnaanniiee  ddookkuummeennttaaccjjii  ppoowwyy--

kkoonnaawwcczzeejj, naniesienie na rysunkach
elementów instalacji ochrony katodo-
wej, opisanie tras przewodów elektry-
cznych i ich oznaczeñ, podanie spe-
cyfikacji podzespo³ów ochrony kato-
dowej. 
lPPrrzzeepprroowwaaddzzeenniiee  rreegguullaaccjjii  ii  ookkrreeœœ--

lleenniiee  zzaassaadd  ookkrreessoowweejj  oobbss³³uuggii  iinnssttaallaaccjjii
oocchhrroonnyy  kkaattooddoowweejj..  
lWWyykkoonnaanniiee  sseerrwwiissóóww  kkoonnttrroollnnyycchh

ii  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh przez specjalistów 
z zakresu ochrony katodowej w okre-
sach zgodnych z normami przedmio-
towymi lub wg uzgodnieñ z inwesto-
rem. 

***
Zakres niezbêdnych czynnoœci, które

nale¿y przeprowadziæ, by mieæ pew-
noœæ, ¿e zbiorniki od strony ziemi s¹
skutecznie zabezpieczone przed ko-
rozj¹ i spe³niaj¹ postawione w prze-
pisach wymagania, jest niestety bardzo
du¿y, zaœ ochrona katodowa jawi siê
dla laików jako gigantyczne przedsiê-
wziêcie. Na szczêœcie tak nie jest. Nie
stanowi ona dla inwestora specjalnego
k³opotu (poza finansowym), poniewa¿ 
i tak i tak prace te musz¹ byæ wykonane
przez w¹skiej klasy fachowców oraz
wyspecjalizowane firmy wykonawcze.

WWoojjcciieecchh  SSookkóóllsskkii

Ü
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