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Paliwowy ∏aƒcuch dostaw - zwrot ku konteneryzacji stacji paliw?
Wprowadzane dyrektywy Komisji
Europejskiej, idea ekorozwoju zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e uchwalone w 2001 r. prawo ochrony Êrodowiska [1], wyznaczajà kierunki, w których b´dzie rozwijaç
si´ nasza bran˝a paliwowa. Obecnie
stoi ona przed du˝ym wyzwaniem,
zwiàzanym z dostosowaniem stacji
paliw do surowych wymagaƒ w zakresie ochrony Êrodowiska, a granicznà
datà jest 31 grudnia 2005 r. – termin
dany w∏aÊcicielom stacji paliw na uzupe∏nienie braków w tym zakresie
przez Ustawodawc´ [2]. Zmiany te dotyczà równie˝ jednostek Wojska Polskiego, w których wi´kszoÊç istniejàcych stacji paliw nie spe∏nia nowych,
surowych wymogów (wi´kszoÊç zbiorników paliwowych podziemnych jest
wykonanych z „jednego p∏aszcza”, co
dyskwalifikuje ich dalszà eksploatacj´
po 31.12. 2005 r.). Sytuacja ta bez podj´cia radykalnych Êrodków zapobiegawczych mo˝e w konsekwencji doprowadziç do likwidacji wi´kszoÊci
z nich po up∏ywie w/w terminu.

Wymagania zwiàzane z bezpieczeƒstwem ekologicznym stacji paliw
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu baz
i stacji paliw oraz rurociàgów dalekosi´˝nych do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych wymaga sporzàdzenia ocen ich oddzia∏ywania na
Êrodowisko. Szereg wymogów dotyczy samego usytuowania tych obiektów, ich wyposa˝enia i rozmieszczenia
poszczególnych urzàdzeƒ. Zasadà
jest, ˝e zbiorniki naziemne, przeznaczone do magazynowania ropy i produktów naftowych, powinny byç zabezpieczone przed rozlaniem si´ tych
cieczy wa∏ami ziemnymi (obwa∏owaniami) lub Êcianami os∏onowymi. Dodatkowo zbiorniki naziemne o pojem1
2

noÊci 10 000 m3 i wi´kszej, przeznaczone do magazynowania produktów
naftowych I i II klasy, nale˝y indywidualnie otoczyç wa∏em ziemnym lub Êcianà os∏onowà, jednak w taki sposób, by
zapewniony by∏ dost´p dla jednostek
stra˝y po˝arnej przynajmniej z dwóch
stron. Miejsca i otoczenia zainstalowanych urzàdzeƒ prze∏adunkowych ropy
naftowej i produktów naftowych oraz
place postojowe cystern samochodowych powinny mieç szczelnà utwardzonà i zmywalnà nawierzchni´ ze
spadkami do kratek Êciekowych kanalizacji przemys∏owej. Nawierzchnie
wysepek, chodników i podjazdów stacji paliw powinny byç równe, wykonane z materia∏ów niepalnych, szczelne
i zmywalne, ze spadkiem do kratek
Êciekowych kanalizacji deszczowo –
przemys∏owej. Stacje paliw powinny
byç wyposa˝one w instalacje wodociàgowe, sanitarne, deszczowo – przemys∏owe oraz urzàdzenia oczyszczajàce.
Wody opadowe z dróg i placów oraz
stacji paliw, na których nie dokonuje
si´ przyjmowania i wydawania produktów naftowych, mogà byç kierowane
bezpoÊrednio na przyleg∏e tereny, ale
nale˝y pami´taç, i˝ uprzednio powinny
zostaç oczyszczone [3]. Surowe kryteria nale˝y stosowaç wobec zbiorników
przeznaczonych do magazynowania
ropy naftowej i produktów naftowych
(podlegajà one badaniom technicznym
i próbom szczelnoÊci). W przypadku
stwierdzenia nieszczelnoÊci lub awarii
zbiorników albo rurociàgów konieczne
jest przeprowadzenie badaƒ stanu ska-

˝enia gruntu i wód gruntowych.
Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków
technicznych (Dz. U. Nr 98, poz. 1067
z póêniejszymi zmianami) – w sta∏ych
stacjach paliw mogà byç stosowane
wy∏àcznie zbiorniki:
1) dwup∏aszczowe
2) jednop∏aszczowe posadowione
w szczelnej wannie lub obudowie
3) jednop∏aszczowe zabezpieczone
od wewnàtrz wyk∏adzinà, laminatem lub kompozytem
4) jednop∏aszczowe z tworzyw
sztucznych.
Zbiorniki w stacjach paliw, przeznaczone do magazynowania produktów
naftowych I i II klasy, powinny byç
bezciÊnieniowe,
zabezpieczone
przed przedostaniem si´ ognia do ich
wn´trza oraz posiadaç urzàdzenia
spustowe, pomiarowe i oddechowe.
Nowo tworzone sta∏e stacje paliw
powinny posiadaç instalacje do monitorowania (pomiaru) stanu magazynowanych produktów oraz urzàdzenia zabezpieczajàce przed:
1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód gruntowych,
cieków, rzek i zbiorników wodnych
2) emisjà par produktów naftowych
I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach nape∏niania
zbiorników magazynowych stacji
paliw oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych.
Istniejàce stacje paliw powinny zostaç do 31.12.2005 r. wyposa˝one

Tab. 1. Klasyfikacja produktów naftowych ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo po˝arowe. èród∏o:
Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych (Dz. U. Nr 98, poz. 1067, zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 8).
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Urzàdzenie monitorujàce przestrzeƒ
mi´dzyp∏aszczowà w zbiorniku paliwowym
oraz sygnalizujàce ewentualne nieszczelnoÊci

stalowy p∏aszcz zbiornika
przestrzeƒ mi´dzyp∏aszczowa
wewn´trzny p∏aszcz zbiornika
wykonany w technologii
DWUP¸ASZCZ
Rys. 1. Przekrój zbiornika wykonanego w technologii „Dwup∏aszcz”.
èród∏o: www.tako.pl

w urzàdzenia:
1) kontrolno – pomiarowe sygnalizujàce wycieki silnikowych paliw p∏ynnych do gruntu i wód gruntowych
2) zabezpieczajàce przed emisjà par benzyn do powietrza
atmosferycznego przy nape∏nianiu zbiorników magazynowych stacji paliw
3) umo˝liwiajàce ograniczenie emisji par benzyn przy
tankowaniu pojazdów samochodowych.
Wymogi powy˝sze nie muszà byç spe∏nione w wypadku kontenerowych stacji paliw, wykorzystywanych wy∏àcznie na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub ustawianych w celu realizacji inwestycji.
Z kolei istniejàce bazy paliw muszà byç do koƒca 2005
r. dodatkowo wyposa˝one w urzàdzenia i instalacje zabezpieczajàce przed:
1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu oraz do
wód powierzchniowych i gruntowych
2) emisjà par benzyn do powietrza atmosferycznego
w procesach zasilania baz paliw oraz w procesach
prze∏adunku i wydawania benzyn do cystern samochodowych i kolejowych.

Remont starych zbiorników, czy wymiana na nowe
Decydujàc si´ na ca∏kowità wymian´ zbiorników na nowe, spe∏niajàce normy ekologiczne i konstrukcyjne (dwup∏aszczowe z odpowiednim systemem detekcji) musimy
uwzgl´dniç nast´pujàce okolicznoÊci:
1) koszt samej wymiany zbiorników, oprócz ceny nowych
zbiorników uwzgl´dniaç musi jeszcze projekt techniczny z uzyskaniem pozwolenia na budow´
2) szeroko zakrojone prace budowlane (wykopy, odwodnienie terenu, przystosowanie istniejàcego lub wykonanie nowego fundamentu pod zbiorniki itp.)
3) ewentualna koniecznoÊç utylizacji zanieczyszczonego
gruntu wokó∏ starych zbiorników
4) utylizacja starych zbiorników
5) stosunkowo d∏ugi czas trwania inwestycji (przestój
w funkcjonowaniu stacji paliw).

Je˝eli natomiast zdecydujemy si´ na modernizacj´ istniejàcych zbiorników musimy zastanowiç si´ nad wyborem optymalnej metody naprawczej, a mianowicie:
1) wykonaniem wewnàtrz zbiornika drugiego p∏aszcza
stalowego
2) wykonaniem wewnàtrz zbiornika drugiego p∏aszcza
u˝ywajàc do tego odpowiedniej wytrzyma∏oÊci wyk∏adziny, laminatu lub kompozytu
3) wykonaniem wewnàtrz zbiornika wk∏adki z tworzywa
sztucznego (tzw. elastycznego p´cherza).
Ka˝da z tych metod ma swoje wady i zalety i trudno jednoznacznie wskazaç na jednà z nich jako najlepszà.
W odniesieniu do jednostek Wojska Polskiego, w wi´kszoÊci z nich w ostatnich latach ograniczono si´ jedynie do
wykonania niezb´dnej dokumentacji zbiorników oraz wykonania prób szczelnoÊci, pomiaru gruboÊci Êcianek, a tak˝e monta˝u tabliczek zbiorników celem obj´cia ich Wojskowym Dozorem Technicznym (WDT) – na samà modernizacj´
zabrak∏o niestety Êrodków finansowych.

Rozwiàzanie alternatywne
Z uwagi na znaczne koszty zwiàzane z modernizacjà zbiorników jednop∏aszczowych, nie mówiàc ju˝ o wymianie starych zbiorników na nowe – dwup∏aszczowe (wed∏ug ró˝nych
êróde∏ koszt modernizacji to oko∏o 80% kwoty jakà poch∏on´∏aby budowa nowej stacji, a chodzi tu o kwot´ rz´du nawet
do 1 mln z∏ i wi´cej), zasadne wydaje si´ poszukiwanie rozwiàzaƒ poÊrednich. Wszystko zale˝y od wielkoÊci stacji paliw
i pojemnoÊci jej zbiorników.
Rozwiàzaniem takim wydaje si´ byç zakup kontenerowej
stacji paliw – spe∏niajàcej wymogi cytowanych wczeÊniej
przepisów prawa. Przez kontenerowà stacj´ paliw (zgodnie
z Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeÊnia
2000 r. w sprawie warunków technicznych) rozumie si´
zbiorniki i urzàdzenia do wydawania paliw umieszczone naziemnie na konstrukcji umo˝liwiajàcej jej przemieszczanie.
PojemnoÊç zbiorników stacji kontenerowej nie powinna byç
wi´ksza ni˝ 30m3 (przepis ten nie dotyczy obiektów wykorzystywanych wy∏àcznie na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa) [4].
Stacje te, w zale˝noÊci od klasy przechowywanych produktów naftowych, sytuuje si´ z zachowaniem nast´pujàcych odleg∏oÊci:
Klasa I i II
1) 20 m – od budynków mieszkalnych i budynków u˝ytecznoÊci publicznej
2) 15 m – od innych obiektów budowlanych
Klasa III
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków u˝ytecznoÊci publicznej
2) 5 m – od innych obiektów budowlanych.
Przyk∏adem takiej stacji mo˝e byç produkowana przez
Wojskowe Zak∏ady In˝ynieryjne w D´blinie kontenerowa
stacja paliw o symbolu KSP – 20.
Stacja ta zbudowana jest z nast´pujàcych modu∏ów [5]:
1) Modu∏ zbiornikowy z pomieszczeniem socjalnym
(zbiornik stalowy dwup∏aszczowy o pojemnoÊci 20m3
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Fot. 1. KSP-20 (WZIN˚ w D´blinie)

Fot. 2. KSP-20 (WZIN˚ w D´blinie)

tekcji przecieków – tym samym spe∏nia wymagaƒ cytowanych wczeÊniej przepisów prawa.
Powa˝nym atutem kontenerowych stacji paliw (oferowanych na rynku) jest równie˝ ich cena. Wed∏ug wiedzy
autorów, koszt realizacji inwestycji polegajàcej na zakupie i instalacji wymienionej wy˝ej stacji wynosi oko∏o 400
tys. z∏. Ponadto (w nawiàzaniu do przechodzenia wojska
na kontenerowy system dowozu zaopatrzenia, czego
przyk∏adem mogà byç znaczne iloÊci pozyskiwanych
przez Wojsko Polskie kontenerów uniwersalnych oraz
specjalnych: ∏aênie polowe, pralnie, kontenery mieszkalne, magazynowe itd.), warto wspomnieç o tzw. tankkontenerach do przewozu produktów naftowych, których
wprawdzie w wojsku jeszcze nie ma, ale niewykluczone,
˝e znajdà si´ one równie˝ w przysz∏oÊci w zasi´gu zainteresowaƒ wojskowych logistyków. Wa˝ne, by by∏y to
kontenery szeregu ISO – 20” (1C), z uwagi na mo˝liwoÊç
transportu wszystkimi Êrodkami transportu (morski, lotniczy, kolejowy i drogowy) oraz mo˝liwoÊci transportowe
i prze∏adunkowe z wykorzystaniem pojazdów i urzàdzeƒ
wojskowych.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e z uwagi na olbrzymie nak∏ady
finansowe oraz faktyczne potrzeby, modernizacja nastàpi
jedynie w tych jednostkach, gdzie zu˝ycie mps jest najwi´ksze. JednoczeÊnie wzroÊnie zainteresowanie kontenerowymi stacjami paliw, które trafiajà ju˝, bàdê nied∏ugo dotrà na miejsce stacji likwidowanych. Kierunek ten
potwierdza wypowiedê Szefa Logistyki Dowództwa
Wojsk Làdowych w artykule „Co dalej z logistykà?” [6],
w której podsumowujàc dokonania s∏u˝b logistycznych
w 2004 r. wyznaczy∏ cele na rok bie˝àcy stwierdzajàc m.
in., ˝e „Kolejnym wyzwaniem dla s∏u˝b materia∏owych
jest dostosowanie wojskowej infrastruktury paliwowej
do wymagaƒ zwiàzanych z ustawà o ochronie Êrodowiska. Planujemy w miejsce starych, wyeksploatowanych
stacjonarnych stacji paliwowych zainstalowaç mobilne
stacje nowej generacji. Do koƒca 2005 r. zostanà wprowadzone kontenerowe stacje paliw w oko∏o 40% jednostek
wojskowych”.

Fot. 3. Tankkontenery

podzielony na dwie komory o pojemnoÊci 15m3 dla
oleju nap´dowego i 5m3 dla benzyny samochodowej).
2) Modu∏ dystrybucyjny (dwa dystrybutory o wydajnoÊci
90 l/min – dla oleju nap´dowego i 50 l/min dla benzyny samochodowej z liczyd∏ami, w´˝e wydawcze o d∏ugoÊci 9 m).
3) Modu∏ socjalno - bytowy z toaletà.
Standardowo kontenerowa stacja paliw wyposa˝ona
jest w instalacj´ elektrycznà 3x380/230V wykonanà zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami bhp i ppo˝. Instalacja
wykonana jest w wersji przeciwwybuchowej. Stacja taka
posiada instalacj´ uziemiajàcà i odgromowà. W dachu
kontenera zamontowane sà klapy umo˝liwiajàce dost´p
do w∏azów komór zbiornika oraz dokonywania pomiaru
stanu paliw za pomocà listwy pomiarowej. Wszystkie pomieszczenia stacji posiadajà zamkni´cia zabezpieczajàce
przed nieupowa˝nionym dost´pem osób postronnych.
Posiada ona system monitorowania stanu paliw oraz de-
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