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PRZYSTOSOWANIE SPRZĘTU TECHNICZNEGO DO OCHRONY 

PRZED KOROZJĄ  

 

Streszczenie  

W artykule omówione zostały innowacyjne metody przystosowania sprzętu technicznego 

do ochrony przed korozją stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). 

W przedstawionych metodach zastosowane zostały osiągnięcia nauki w odniesieniu do 

lotnych inhibitorów korozji (VCI) czy poliuretanowych warstw ochronnych. Zaprezentowano  

aplikację istniejącego systemu opartego na dynamicznym osuszaniu na sprzęcie, jako 

integralny zespół konkretnego obiektu technicznego. Przedstawiono również wyniki badań 

prowadzonych w obszarze przechowywania sprzętu technicznego.   

 

 Słowa kluczowe: metody konserwacji sprzętu, czasowe wyłączenie z użytkowania, 

przechowywanie sprzętu technicznego,  

 

 

Wstęp 

Obszar tematyczny dotyczący ochrony sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji 

nie jest nowy, na co wskazuje bogata literatura. Z uwagi na wieloaspektowość oraz szerokie 

spektrum problemu  należy uznać, że jest to ważne zagadnienie, nad którym warto jest 

dyskutować. Z korozją i jej skutkami spotykamy się na co dzień, absorbuje naszą uwagę, 

wtedy, gdy dotyka bezpośrednio naszego obiektu technicznego (samochód, rower, itp.),  

gdy oszpeca lub jest przyczyną jego niesprawności. Jest to problem, z którym boryka się 

przemysł, transport i komunikacja, również armia. Przyjmuje się, że korozja jest zjawiskiem, 

którego się nie wyeliminuje, z którym po prostu trzeba żyć, ale jak wydaje się warto 

podejmować trud ograniczania jej skutków. W końcu korozja to straty finansowe, które 

występują jako dodatkowe obsługiwanie, nieplanowe naprawy lub przedwczesne 

wycofywanie z eksploatacji i złomowanie, które sięgają wielu milionów złotych. Obiektem 
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technicznym, który narażony jest na działanie korozji będzie to każdy obiekt wykonany  

z metalu. Istotnym parametrem określającym odporność obiektu na korozję będzie rodzaj 

zastosowanego materiału do budowy, dobór metody zabezpieczenia przed oddziaływaniem 

korozji, zastosowane materiały do konserwacji 

Należy zauważyć, że w decydującej mierze sprzęt wojsk lądowych (czołg, bwp, kto, 

artyleria samobieżna kołowa i gąsienicowa, itp.) jest sprzętem złożonym, w który partycypuje 

wiele służb. To również różnorodność zastosowanych materiałów, o różnym podejściu do ich 

użytkowania, obsługiwania i konserwacji. To w końcu objęcie szczególnym nadzorem 

zasadniczych zespołów, podzespołów (silnik, armata, wieża, transmisja, łączność, itp.). Stąd 

tak ważne jest podejście do zagadnienia użytkowania sprzętu, jego zabezpieczenia przed 

korozją już na początkowym etapie cyklu życia sprzętu. Kontynuując rozważania warto zadań 

pytanie: „Jak działania należy podjąć aby ograniczyć negatywne działanie korozji na sprzęt 

techniczny?”. W dalszej części wystąpienia spróbuję odpowiedzieć na tak postawione 

pytanie. 

Należy zwrócić uwagę, że dostępna literatura problemu dogłębnie traktuje zjawisko 

powstawania korozji i ochrony przed jej skutkami. W ten obszar wpisują się także dokumenty 

doktrynalne obowiązujące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) [1, 2].  

W odniesieniu do każdego obiektu technicznego, także egzemplarza sprzętu wojskowego, 

istotnym zagadnieniem jest określenie sposobu jego zabezpieczenia przed korozją, metodę 

przechowywania czy dostosowanie sprzętu do już stosowanych metod przechowywania. Ten 

proces, zgodnie z cyklem życia sprzętu technicznego [3], obrazowo przedstawiony został na 

rysunku 1, powinien być zrealizowany już w fazie identyfikacyjnej, na etapie opracowywania 

wymagań operacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zauważyć, że jest to istotne w przypadku fazy realizacyjnej, a przede wszystkim fazy 

eksploatacyjnej, związanej bezpośrednio z eksploatacją (użytkowaniem i obsługiwaniem). 

faza 

identyfikacyjna:  
 

realizowana w ramach 

Przeglądu Potrzeb 

Operacyjnych 

ETAPY 

a) identyfikacja potrzeb dla 

zdolności operacyjnych, 

b) definiowanie wymagań 

operacyjnych 

faza 

analityczno‐ 
koncepcyjna:  

 
obejmująca 

określenie 

możliwości 

wykonania 

faza 

realizacyjna: 

ETAPY 
a) określenie założeń do 

projektowania, 

b) projektowanie i rozwój, 

c) produkcja i zakupy 

faza 

eksploatacyjna:  

ETAPY 

a) wprowadzenie SpW do SZ RP, 

b) eksploatacja SpW, 

c) wycofanie SpW z użytkowania 

(w tym dalsze jego 

zagospodarowanie 

Rys. 1 Cykl życia obiektu (sprzętu) technicznego [3] 
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Również przedstawiona charakterystyka cyklu życia sprzętu technicznego koreluje z zapisem 

ujętym w doktrynie logistycznej, który stanowi, że „Proces pozyskiwania SpW powinien 

względniać uwarunkowania przyjętych strategii eksploatacji oraz organizacji systemów 

eksploatacji” [4]. Kontynuując, należy przywołać Instrukcję o zasadach i organizacji 

przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 , w którym to 

dokumencie przechowywanie ujęte zostało, jako zespół przedsięwzięć organizacyjno-

technicznych służących do zapewnienia warunków umożliwiających utrzymanie właściwego 

stanu technicznego SpW w okresach jego wyłączenia z użytkowania. Uzupełnieniem 

dokumentów doktrynalnych są dokumenty, które można nazwać pomocnicze i odnoszą się 

one bezpośrednio do konkretnej marki pojazdu, np. KTO ROSOMAK, czołgu LEOPARD 

2A4, czy samochodu średniej ładowności powiększonej mobilności marki JELCZ.  

W dokumentach tych, szczegółowo opisane zostały czynności przewidziane do wykonania  

w zakresie przygotowania sprzętu do konserwacji krótko czy długookresowej oraz 

postępowanie ze sprzętem w trakcie przechowywania. Idealną sytuacją dla użytkownika 

byłoby, gdyby każdy nowo wprowadzany SpW został wyposażony w przepisy dotyczące 

przygotowania do przechowywania. Należy zauważyć, że istotą przechowywania jest 

utrzymanie SpW w sprawności technicznej.   

 

Stosowane metody ochrony sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji 

Wyłączony z użytkowania sprzęt techniczny może być w dwóch stanach, stan sprawności 

(zdatności) i stan niesprawności. Do dalszych rozważań przyjęty został stan pierwszy - 

sprawny sprzęt techniczny. Zauważyć należy, że pojazd niesprawny również powinien być 

zabezpieczony przed działaniem korozji. Priorytetowym założeniem przechowywania sprzętu 

technicznego jest utrzymanie jego w niepogorszonych własnościach i parametrach. Stan ten 

nie wynika z wymuszonej sytuacji np. politycznej czy ekonomicznej, ale wynika  

z racjonalnego podejścia do użytkowania konkretnej grupy sprzętu. Zgodnie  

z obowiązującymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) przepisami 

przechowywany sprzęt techniczny musi być sprawny technicznie, ukompletowany, po okresie 

gwarancyjnym, z odpowiednim zapasem resursu oraz normy docelowej eksploatacji [1, s. 23; 

2, s. 8]. Natomiast sposób przeprowadzenia konserwacji jest przedstawiony w dokumentach 

pomocniczych (instrukcjach i przewodnikach) dotyczących konkretnej grupy/marki sprzętu.   

Przyjmuje się, że konserwacja jest to operacja technologiczna polegająca na zastosowaniu 

środków (materiałów) konserwacyjnych mająca na celu ograniczenie szkodliwego 

oddziaływania środowiska na obiekt techniczny podczas jego przechowywania [2, s. 99]. 
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Natomiast samo przechowywanie to zespół przedsięwzięć organizacyjno-technicznych 

służących do zapewnienia warunków umożliwiających utrzymanie sprzętu wojskowego  

w stanie wymaganej sprawności technicznej w okresie dłuższych przerw w użytkowaniu, 

poprzez realizację określonych czynności związanych z jego magazynowaniem oraz 

obsługiwaniami podczas przechowywania. Przechowywanie obejmuje następujące 

przedsięwzięcia: składowanie, konserwację i kontrolę stanu technicznego oraz przegląd 

okresowy [2, s. 100]. Na podkreślenie zasługuje, że prawidłowe funkcjonowanie 

przechowywania, inaczej magazynowania,  uwarunkowane jest sprawnością powiązań  

z pozostałymi elementami procesu eksploatacji sprzętu technicznego. Wymaga to 

zastosowania różnorodnych metod przechowywania, tych niskonakładowych (metoda 

bezsmarowa i smarowa), jak i wysokonakładowych (metoda przechowywania dynamicznego) 

[5, s. 15; 6, s. 215]. Omawiając obszar przechowywania sprzętu technicznego warto jest 

przypomnieć obowiązujący w SZ RP podział metod przechowywania [7, s. 215]: 

a) metoda smarowa        - S; 

b) metoda bezsmarowa        - BS; 

c) metoda pokrowców wielokrotnego użytku: 

- osuszanych dynamicznie      - PWU-D, 

- osuszanych statycznie       - PWU-S; 

d) metoda pokrowców jednorazowego użytku  

osuszanych statycznie       – PJU-S; 

e) metoda osuszania wnętrza sprzętu: 

- dynamiczne (rys. 3)       - OWD, 

- statyczne        - OWS; 

f) metoda osuszania dynamicznego magazynów (rys. 4)   - OMD. 

Dotychczas przeprowadzane badania w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej  

i Samochodowej wskazują, że przechowywany sprzęt, to przede wszystkim czołgi, bojowe 

wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone, ciągniki pancerne i ruchome warsztaty,  

co stanowi 40 ÷ 55% ogólnej liczby sprzętu eksploatowanego w wojsku. Nadmienić należy, 

że w jednostkach skadrowanych procentowy udział sprzętu będącego w przechowywaniu 

wynosi 100%. Natomiast osobnym zagadnieniem jest praktyczne zastosowanie rodzajów 

metod przechowywania w wojsku, wyniki badań przedstawione zostały na rysunku 2.  

Z badań wynika, że powszechnie stosowanymi metodami są metody smarowa i bezsmarowa, 

które razem stanowią 62% wykorzystania dostępnych metod. Kolejne 38% to metody 
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stosunkowo nowoczesne, które wykorzystują urządzenia osuszające oraz konieczność 

dostosowania infrastruktury magazynowej /garażowej/.    

 

 

Aktualnie można przyjąć, że skuteczną metodą przechowywania SpW jest metoda 

dynamicznego osuszania, dedykowana przede wszystkim dla sprzętu wielkogabarytowego 

[7]. Z obserwacji wynika, że tego rodzaju metoda przechowywania stosowana jest jedynie  

w wojsku. 

Natomiast w odniesieniu do technicznych środków materiałowych zastosowanie 

materiałów opartych na lotnych inhibitorach korozji (folia antykorozyjna VCI, papier 

antykorozyjny VCI). Warto zauważyć, że sprzęt techniczny przechowywany jest w różnych 

warunkach, m.in. na placu postoju - na wolnym powietrzu, pod wiatą; w garażu 

nieogrzewanym lub ogrzewanym; pokrowcu wielokrotnego użytku. W przypadku 

przechowywania sprzętu w garażu czy pokrowcu istotną rolę odgrywa przystosowanie 

infrastruktury technicznej, gdzie istotnymi czynnikami są: szczelność garaży, magazynów,  

w odniesieniu do drzwi i okien, sprawna instalacja elektryczna oraz osuszająca. Należy 

pamiętać też o właściwie dobranej metodzie konserwacji, jak również przygotowanie sprzętu 

do konserwacji i czynnościach obsługowych podczas przechowywania. Jako przykład może 

posłużyć przechowywanie pojazdów bez garażowo na wolnym powietrzu w zimie, wówczas 

należy oczyszczać je ze śniegu, nie dopuszczając do tworzenia się na nim skorupy lodu. 

Ponadto należy oczyszczać ze śniegu miejsce postoju pojazdów, dojazdy i dojścia. Schemat 

procesu przygotowania sprzętu technicznego do konserwacji i przechowywania na 

przykładzie bojowego wozu piechoty, przedstawiony został na rysunku 3. 

 

S

BS

UPWU

OWS

OMD

Rys. 2 Rozkład zastosowanych metod przechowywania w wojsku 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań, Sulejówek 2014-2015 
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34% 
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Należy zauważyć, że sprzęt techniczny czasowo wyłączony z użytkowania, przeznaczony do 

konserwacji powinien być sprawny technicznie oraz w pełni ukompletowany. Natomiast 

przygotowanie sprzętu technicznego do konserwacji jest bardzo istotnym elementem całego 

procesu konserwacji i przechowywania. Zasadnicze elementy podlegające zabezpieczeniu na 

przykładzie BWP przedstawione zostały na rysunku 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagnostyka, 

próba drogowa 

czyszczenie,  

mycie,  

suszenie 

obsługiwanie 

wymiana paliwa, 

oleju, smarów  

i płynów 

eksploatacyjnych 

naprawa 

bieżąca 

renowacja powłok 

malarskich 

demontaż elementów  

i podzespołów 

przewidzianych  

do konserwacji na 

oddzielnych stanowiskach 

Rys. 3 Przygotowanie sprzętu technicznego do przechowywania [8, s. 14] 

Uwaga! nie nalać wody w 

miejsca, z których będzie ją 

trudno usunąć  

oględziny zewnętrzne 

(kontrola kompletności, 

stanu mocowania, itp. 

obsługiwanie okresowe nr 2, 

naprawa bieżąca - jeśli jest potrzeba, 

wymiana elementów gumowych  
produkty MPS zalewane do pojazdu, 

powinny być wyprodukowane w 

okresie nie dłuższym niż ½ roku od 

daty użycia 

uzbrojenie, np.: karabin 

maszynowy i klin zamkowy 
armaty; 

osłony i płyty 

Rys. 4. Miejsca wymagające doszczelnienia w BWP [8, s. 14] 

1. płyta nad przedziałem 

napędowym 

2.właz mechanika-kierowcy 

3.przyrządy obserwacyjne 

4.właz dowódcy 

5.lufa armaty 

6.pokrywa otworu PPK 

7.pokrywa włazu działonowego-

operatora 

8.pokrywy przedziału desantowego 

9.tylne drzwi 

10. otwory do prowadzenia ognia 

11. korek wlewu oleju skrzyni 

przekładniowej 

12. pokrywa nad silnikiem 

13. wylot spalin 

14. szczelina karabinu maszynowego 

15. pokrywa otworu pompy wodnej 

(przedział bojowy) 

16. korki i luki w dnie kadłuba 

17. żaluzje nad silnikiem 
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Przyjmuje się, że powinno być przeprowadzone metodą indywidualną tak, aby była 

zapewniona imienna odpowiedzialność wykonawców. Jako przykład może posłużyć 

konserwacja armaty i silnika. W odniesieniu do armaty, przewód lufy należy zakonserwować 

„Multakorem WD”, a przez całą długość przewodu lufy należy przeciągnąć pasek papieru 

LIK odmiany 7
2
 o szerokości 10 cm. Pasek papieru powinien być zmięty, aby nie  przykleił 

się do mokrej gładzi lufy. Ponadto wylot lufy należy owinąć czarną folią, okleić taśmą 

samoprzylepną i nałożyć etatowy pokrowiec brezentowy. Natomiast zamek armaty należy 

zanurzyć w „Multakorze WD” i po obcieknięciu roztworu zamontować do armaty, 

zostawiając go w położeniu otwartym. Nie malowane elementy półautomatycznego 

mechanizmu ładowania armaty należy zakonserwować „Multakorem WD”. Natomiast  

w przypadku silnika, przykład konserwacji  przedstawiony został na rysunku 5, silnik 

konserwuje się według ustalonych metod, po ustawieniu pojazdu w miejscu ostatecznego 

postoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserwacja silnika dotyczy głównie pojazdów hermetyzowanych (czołg, BWP, 2S1 

„Goździk”, itp.), gdyż trudno jest w sposób jednoznaczny, niezawodny odseparować silnik  

od atmosfery poprzez układ ssący i wydechowy. W sytuacjach braku możliwości 

zastosowania osuszania dynamicznego można wykorzystać osuszanie statyczne. W tym 

przypadku czynnikiem osuszającym jest np. pakiet (patron) osuszający wypełniony 

silikażelem. Przykład pakietu silikażelowego przedstawiony został na rysunku 6.     

  

                                                           
2
 Papier LIK odmiany 7, zawiera lotny inhibitor korozji.   

Rys. 5 Przykład konserwacji silnika  
Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2015 
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Należy zauważyć, że liczba zastosowanych pakietów silikażelowych zależy od gabarytów 

ochranianego obiektu. Przykład liczby i miejsca rozmieszczenia pakietów osuszających na 

wybranych obiektach przedstawiony został w tabeli 1. 

Tabela 1 

Przykład rozmieszczenia pakietów osuszających na wybranych obiektach 

Lp. Miejsce rozmieszczenia 
Masa  

[w kg] 

Liczba 

pakietów  

[w szt.] 

 Pojazdy z uszczelnionym nadwoziem:   

 

- we wnętrzu lufy armatniej od jej wylotu i komory 

nabojowej umieścić po jednym pakiecie owiniętym w 

papier LIK odmiany 7 lub folię polietylenową, tak aby 

troczki woreczków były widoczne   

1,0 2 

 
- we wnętrzu przedziału napędowego na papierze LIK 

odmiany 7 lub na folii polietylenowej 
7,5 15 

 
- we wnętrzu przedziału bojowego i przedziału kierowania 

przez właz dowódcy lub działonowego  
22,5 45 

 
- skrzynie z wyposażeniem indywidualnym pojazdu (po 

jednym patronie na skrzynię) 
0,5 1 

 

Pakiety osuszające należy stosować, jako uzupełnienie w metodach innych niż metoda 

dynamicznego osuszania. 

Osobnym zagadnieniem związanym z przechowywaniem jest konserwacja technicznych 

środków materiałowych (tśm), istotna w procesie przechowywania tśm przez dłuższy okres 

czasu, przy założeniu, że nie zmienią się parametry funkcjonalne zakonserwowanych 

elementów. Proces konserwacji polega na przygotowaniu metalowej  powierzchni oraz 

zabezpieczeniu jej z wykorzystaniem specjalnych materiałów, do których można zaliczyć: 

a) folia PE, rys. 7, 

Rys. 6 Przykład pakietu osuszającego  
Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2016 
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b) papier woskowany, rys. 8, 

c) papier nasycony lotnymi inhibitorami korozji odmiany 7 (LIK odmiany 7), rys. 9, 

d) papier smołowany, rys. 10.     

 

 

 

 
  

Rys. 7. Folia PE Rys. 8. Papier woskowany  Rys. 9. Papier LIK 7 Rys. 10. Papier smołowany 

Źródło: Materiały WITPiS, 2016 

Na podkreślenie zasługuje, że przedstawione materiały zabezpieczające, używane w procesie 

konserwacji sprawiają, że proces konserwacji technicznych środków materiałowych jest 

pracochłonny, absorbuje wiele osób, tym samym jest kosztowny i nieekonomiczny.  

Alternatywne metody ochrony sprzętu technicznego przed korozją 

Rozwój inżynierii materiałowej i technologii wpłynął na poszukiwanie nowych rozwiązań 

również w obszarze ochrony sprzętu technicznego przed korozją. Aktualnie w tym obszarze 

dostępnych jest szereg rozwiązań, warto wymienić kilka m.in.: lotne inhibitory VCI, pokrycie 

poliuretanowe, zastosowanie wbudowanego w urządzenie systemu osuszającego.  

Lotny inhibitor korozji (ang. Volatile Corrosion Inhibitor), to każda substancja chemiczna, 

która dodana do środowiska w małej ilości poprawia odporność korozyjną materiału [9, 32]. 

W praktyce występują następujące rodzaje lotnych inhibitorów korozji: etanolaminy, 

amyloaminy, mosfoliny, hydrazyna, sole dicykloheksalaminy, (azotany), cykloheksylaminy, 

heksametyloaminy. Cechą charakterystyczną jest parowanie, co powoduje wypełnianie 

otaczającej atmosfery lotnymi cząsteczkami o właściwościach ochronnych. Powstałe opary 

inhibitora dyfundują (rozprzestrzeniają się samorzutnie) do wszystkich, nawet 

najdrobniejszych i trudno dostępnych miejsc powierzchni metalu (samonakładalność). 

Cząsteczki VCI automatycznie tworzą niewidzialną dla ludzkiego oka warstewkę ochronną na 

powierzchni elementu metalowego i „hamują korozję na trzy sposoby: pasywują przepływ 

elektronów pomiędzy anodowymi a katodowymi obszarami na powierzchni metalu, tworzą 

fizyczną, hydrofobową warstwę zapobiegającą bezpośredniemu kontaktowi wody czy też 

wilgoci z metalem i powstawaniu elektrolitu oraz regulują wartość pH elektrolitu”  

[10, s. 142-143]. Sposób działania przedstawiony został na rysunku 11 [11]. 
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Ponadto istotnym jest, że warstewka ochronna VCI sama naprawia się i odtwarza dzięki 

kolejnym skraplającym się parom inhibitora. Cząsteczki VCI działają na odległość do 30 cm 

zaś prężność pary zawiera się na poziomie nie mniej niż 10
-6

 mmHg. Należy zauważyć,  

że warunkiem skutecznego działania VCI jest zastosowanie zamkniętego układu, w którym 

rozchodzą się pary inhibitora. Osadzona warstwa inhibitora nie zmienia własności 

powierzchni. Można ją usunąć dopuszczając przepływ powietrza atmosferycznego [9, s. 32]. 

Jako środek ochronny, antykorozyjny można zastosować m.in.: folię antykorozyjną VCI, 

przykład zastosowania przedstawiony został na rysunku 12, pręty antykorozyjne VCI, które są  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Działanie lotnych inhibitorów korozji (VCI) 
Źródło: Materiały informacyjne ENVELOP Protective Covers  

Rys. 12 Przykład zastosowania folii antykorozyjnej VCI 

1. zakonserwowany pojazd z JW. DGW; 2. zakonserwowane tśm z ZN nr 1 Star 266  

Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2016 

1 2 



 

204 
 

emiterami o podłużnym kształcie i mogą mieć zastosowanie tam, gdzie niemożliwe lub 

niepożądane jest zastosowanie innego sposobu, np. lufy, rury, tuby, itp. Pręt jest umieszczany 

w środku lufy, tuby lub rury o średnicy powyżej 3mm. Długość pręta powinna być równa 

długości lufy itp. W przeciągu kilku godzin opary inhibitorów z pręta nasycają otaczające 

powietrze wewnątrz rury, zapewniając efektywną ochronę przed korozją [12]. Innym 

rozwiązaniem o podobnym działaniu jest zastosowanie kapsuł VCI. Przykład kapsuły VCI 

przedstawiony został na rysunku 13.  

 

 

 

 

 

Kolejnym rozwiązaniem stosowanym w ochronie sprzętu przed oddziaływaniem korozji jest 

zastosowanie powłok poliuretanowych, których przykład przedstawiony został na rysunku 14. 

Poliuretany (PUR lub PU) to polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji, 

wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliuretanowe warstwy ochronne stanowią skuteczne zabezpieczenie przed działaniem 

szkodliwych czynników środowiskowych. Ze względu na fakt, że nakładanie warstwy 

odbywa się pod ciśnieniem, stąd każde miejsce, niezależnie od posiadanego kształtu jest 

szczelnie powlekane ochronnym poliuretanem. Warstwa ta zapewnia zabezpieczenie przed 

Rys. 13. Przykład kapsuły VCI 
Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2016  

Rys. 14. Zastosowanie powłok lakierniczych z poliuretanu 
Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2016  
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wilgocią i powietrzem, dzięki czemu zapobiega się niezwykle istotnemu problemowi, jakim 

jest korozja. Powłoka ochronna charakteryzuje się również tym, że dopasowuje się do każdej 

powierzchni i w krótkim czasie wysycha (3 ÷ 5 s). Tego rodzaju zabezpieczenie jest możliwe 

do zastosowania przy sprzęcie, który nie będzie wykorzystywany na pierwszej linii 

bezpośrednio w walce, np. sprzęt logistyczny, wojsk łączności, itp.   

Innym rozwiązaniem przystosowania sprzętu technicznego do ochrony przed korozją jest 

zastosowanie systemu osuszania dynamicznego zabudowanego w obiekt techniczny. 

Przykładem tego rodzaju jest przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy „OSA” czy 

kontenerowa elektrownia polowa (KEP), w którym to sprzęcie system dynamicznego 

osuszania jest zaprojektowany tak, aby nie było kolizji z funkcjonowaniem zasadniczych 

systemów, przykłady sprzętu przedstawione zostały na rysunku 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System osuszania dynamicznego jest odzwierciedleniem stacjonarnego systemu 

wykorzystywanego w uniwersalnych pokrowcach wielokrotnego użytku czy osuszaniu 

dynamicznym magazynów. Schemat działania urządzenia osuszającego wraz z elementami 

składowymi został przedstawiony na rysunku 16.    

 

 

 

PRWB-OSA KEP 

Rys. 15. Przykłady wbudowanego systemu dynamicznego osuszania 

1.- przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy -„OSA”; 2.-kontenerowa elektrownia polowa 

Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2016  

1 2 
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Należy zwrócić uwagę, że ten rodzaj systemu osuszania funkcjonuje w układzie zamkniętym 

osuszania i stosowany jest wówczas, gdy osuszana przestrzeń jest stosunkowo szczelna. 

Wówczas wilgotne powietrze procesowe pobierane jest przez urządzenie osuszające  

z wnętrza osuszanej przestrzeni kanałami powietrznymi dystrybucji oraz częściowo  

z otoczenia i po osuszeniu zostaje ponownie wtłaczane do przestrzeni osuszanej. Z punktu 

widzenia organizacji i logistycznego zabezpieczenia jest to na pewno optymalne rozwiązanie 

pozwalające efektywnie wpływać na sprzęt czasowo wyłączony z użytkowania. 

 

Zakończenie 

Z punktu widzenia użytkownika sprzętu technicznego, istotnym zagadnieniem jest 

maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania korozji na powierzchnie metalowe. 

Należy mieć świadomość, że korozja atakuje w każdym momencie, na każdym etapie jego 

cyklu życia - produkcja, eksploatacja (użytkowanie, obsługiwanie, przechowywanie)  

i wycofywanie. Jest to cichy, niewidoczny na etapie początkowym niszczyciel wytworu 

ludzkich rąk, powoduje straty materialne oraz finansowe.  Niestety jest to trudny przeciwnik 

do wyeliminowania z gry. Jednak można, jeśli nie wyeliminować to choćby ograniczyć jego 

oddziaływanie. Należy stwierdzić, że przedsięwzięcia związane z ochroną sprzętu 

technicznego przed korozją powinny się cechować determinantami, do których można 

zaliczyć m.in.: 

Rys. 16 Schemat działania urządzenia osuszającego 

Źródło: Materiały WITPiS, Sulejówek 2014  
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- uniwersalność - dostępne metody i sposoby konserwacji powinny mieć odniesienie  

do różnorodnego sprzętu technicznego; 

- aktualność  – odnosi się do monitorowania zmian zachodzących w obszarze ochrony 

przed korozją i dostosowywanie metod i sposobów do zmieniających się 

warunków; 

- przewidywalność – posiadana wiedza i doświadczenie powinno ułatwić prognozowanie 

skutków zastosowanych metod w odniesieniu do zabezpieczanego sprzętu 

technicznego; 

- użyteczność – w odniesieniu do personelu odpowiedzialnego i obsługującego 

przechowywany sprzęt techniczny oznacza łatwość obsługi systemu 

urządzeń; 

- bhp i ppoż. - dotyczy przestrzegania obowiązujących w konkretnej sytuacji przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.  

Konkludując, należy założyć w oparciu o istniejący w SZ RP system konserwacji  

i przechowywania sprzętu wojskowego rozszerzenie możliwości przechowywania  

o wykorzystanie innowacyjnych środków i materiałów. W końcu priorytetem jest 

utrzymywanie sprzętu technicznego czasowo wyłączonego z użytkowania w sprawności 

technicznej.  
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