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Zbigniew CIEKOT1

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY 
SPRZĘTU TECHNICZNEGO  

PRZED DZIAŁANIEM KOROZJI

Wprowadzenie

Korozja jako niepożądane zjawisko jest wszechogarniającym nas czynnikiem, 
nad którym trudno jest zapanować. Każdy z nas spotyka się co dzień z jej najpow-
szechniejszą formą, jaką jest rdzewienie metali. W literaturze korozja de"niowa-
na jest na różne sposoby i odnosi się przede wszystkim do niszczenia metali oraz 
wyrobów niemetalowych, do których można zaliczyć beton, ceramikę, tworzy-
wo sztuczne czy kompozyty. Proces ten to działania, które charakteryzują się po-
jęciami „atak” (otaczającego środowiska) i „niszczenie” (materiału). W zasadzie 
jest to proces nieodwracalny, gdyż raz zaatakowana powierzchnia materiału ule-
ga uszkodzeniu. Charakterystyczną cechą korozyjnego niszczenia jest to, że za-
czyna się ono zawsze na powierzchni materiału i rozprzestrzenia się zarówno po 
powierzchni, jak i w głąb. W artykule dywagacje w obszarze korozji będą się od-
nosić do metali, stąd zasadnym jest przytoczyć de"nicję ujętą w Polskiej normie 
PN-EN ISO 8044:1999, która stwierdza, że

korozja to oddziaływanie "zykochemiczne między metalem a środowiskiem, w wy-
niku którego powstają zmiany we właściwościach metalu, które mogą prowadzić 
do znacznego pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu technicznego, 
którego są częściami [12].

Dlatego też zabezpieczenie sprzętu technicznego przed zachodzącymi proce-
sami korozyjnymi ma istotne znaczenie w jego eksploatacji, która de"niowana 
jest przez Nizińskiego jako

ogół wszystkich zdarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w danym obiek-
cie od chwili zakończenia procesu jego wytwarzania do chwili likwidacji” [11, 
s. 184].

1 dr inż. Zbigniew Ciekot, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
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Działania te obejmują: ocenę techniczną, testowanie, obsługiwanie i klasy"-
kowanie (pod względem obsługowym, naprawczym, odtworzeniowym i rekla-
macyjnym). Upraszczając, w procesie eksploatacji, w określonych warunkach 
sprzęt techniczny może przebywać w dwóch stanach – użytkowania i obsługiwa-
nia [4, s. 7]. Z punktu widzenia eksploatacji sprzętu technicznego ważne miej-
sce zajmuje zagadnienie związane z jego konserwacją, czyli zabezpieczeniem 
przed korozją i w dalszej konsekwencji jego przechowywanie. Należy zauważyć, 
że użytkowanie jest to planowe działanie z obiektem technicznym w celu wyko-
nania zadania i wykorzystania funkcji użytkowych tego obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem i właściwościami funkcjonalnymi. Przyjmuje się, że zagadnie-
nie zabezpieczenia sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji zachodzi 
w sytuacji oczekiwania na użytkowanie. Oczekiwanie to może mieć charakter 
krótkookresowego wyłączenia w przedziale czasowym powyżej 30 dni do 12 
miesięcy lub długookresowego w przypadku, gdy okres wyłączenia przekracza 
12 miesięcy [3, s. 7]. W tym przypadku istotnym działaniem będzie zmniej-
szenie wpływu korozyjnego oddziaływania otoczenia (środowiska) na obiekty 
techniczne.

Ponadto należy przewidzieć szereg przedsięwzięć organizacyjnych związanych 
m.in. z doborem, a następnie zastosowaniem racjonalnych metod i sposobów ochro-
ny w celu zmniejszenia skutków procesów korozyjnych.

Czynniki wpływające na powstawanie korozji

Przystępując do wyznaczenia czynników, które wpływają na powstawanie koro-
zji metalu, należy zauważyć, że jest to zagadnienie złożone. W tym przypadku wy-
różnić można następujące grupy czynników:

1. materiał (ciało stałe);
2. atmosfera:

a) oddziaływanie chemiczne;
b) oddziaływanie elektrochemiczne.

Zasadne jest pogłębienie wiedzy o materiale i jego warstwie wierzchniej, które-
go podatność na korozję jest uzależniona od szeregu zależności, m.in. istotną rolę 
odgrywa skład chemiczny i stopień czystości, struktura (jednorodna, niejedno-
rodna, granulacja), ukształtowanie plastyczne (stopień przełomu, stopień zgniotu, 
wyciąganie), cechy powierzchni (szorstka, gładka), nierównomierność (powło-
ki, zadrapania), naprężenia wewnętrzne (na skutek obróbki na zimno, oziębia-
nie), zamontowanie różnych materiałów (montowanie różnych metali bez izolacji). 
Przykładowy schemat warstwy wierzchniej (przypowierzchniowej) ciała stałego 
przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Schemat warstwy wierzchniej ciała stałego [s. 76, 2; s. 155, 5]
gdzie: G – grubość warstwy wierzchniej, B – struktura warstwy wierzchniej, U – utwardzenie 

(umocnienie) strefy środkowej, Sw – skażenia warstwy wierzchniej, σ – naprężenie własne 
warstwy wierzchniej

1 – mikropęknięcia, 2 – szczelina, 3 – rzadzizna, 4 – pory, 5 – wyrwa, 6 – wtrącenie 

Zauważyć należy, jak podaje J. Łaskawiec, że:

przy rzeczywistej powierzchni zlokalizowane są: warstewka przypowierzchnio-
wa oraz warstwa wierzchnia. Warstewka przypowierzchniowa, znajdująca się pod 
powierzchnią stereometryczną, stanowi strefę zaabsorbowanych atomów lub bez-
pośrednio cząstek gazów, cieczy lub ciał stałych (np. cząsteczki powietrza, cząstki 
materiału narzędzia, zanieczyszczenia itd.). W jej skład wchodzą również tlenki 
i inne związki materiału obrabianego oraz wykruszone cząstki sieci krystalicz-
nej. […] Z tego powodu w literaturze naukowej warstewkę przypowierzchniową 
i warstwę wierzchnią bardzo często traktuje się łącznie [9, s. 8]. 

Wynika z tego, że:

Na obraz mikrostruktury warstwy wierzchniej, oprócz odkształceń plastycznych, 
wywołanych siłami mechanicznymi, może wpływać także usytuowana przy po-
wierzchni strefa wpływów cieplnych. Jest ona wynikiem wytwarzania się ciepła 
w procesie technologicznym obróbki materiału. W wyniku tego ciepła mogą za-
chodzić rozmaite przemiany w warstwie wierzchniej, jak hartowanie i odpusz-
czanie, przemiany fazowe, zmiany wielkości ziarna itd. [9. s. 9].

Na podkreślenie zasługuje, jak podaje Łaskawiec, że:

jednym z najczęściej stosowanych procesów technologicznych wytwarzania okre-
ślonych wyrobów jest obróbka mechaniczna. Może ona wprowadzić zmiany w mi-
krogeometrii powierzchni oraz "zykochemicznym stanie powierzchni, takie jak:

 – powstawanie naprężeń mechanicznych w warstwie powierzchniowej i pojawienie 
się dodatkowych, punktowych defektów sieciowych oraz wzrost gęstości dyslokacji,

 – zmiana składu fazowego mikroobszarów powierzchni wskutek wprowadzenia 
do niej materiału narzędzia, którym przeprowadza się obróbkę,
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 – wydzielanie się znacznych ilości ciepła w czasie obróbki, co przy bardziej ak-
tywnym stanie powierzchni może doprowadzić do powstania na niej warstew-
ki tlenkowej lub wodorotlenkowej [9, s. 77].

Oprócz obróbki mechanicznej często stosuje się obróbkę chemiczną. Zalicza się do 
niej m.in. procesy trawienia, polerowania chemicznego i elektrochemicznego, reduk-
cję katodową oraz redukcję w wysokich temperaturach w atmosferze wodoru. Podczas 
obróbki chemicznej mogą zajść następujące zmiany w stanie powierzchni ciała stałego:

 – selektywne wytrawienie, w wyniku którego zachodzi zmiana składu chemicz-
nego i fazowego powierzchni;

 – adsorpcja i absorpcja składników środowiska, w którym przeprowadza się ob-
róbkę (np. absorpcja wodoru);

 – tworzenie się na powierzchni ciała stałego cienkich warstw o odmiennej struk-
turze krystalicznej i składzie niż faza podłoża (np. powstanie cienkich warstw 
tlenkowych podczas polerowania elektrochemicznego);

 – zmiana mikrogeometrii powierzchni [9, s. 79].
Konstatując, z uwagi na to, że rzeczywista powierzchnia jest niedoskonała, dlate-

go też można wnioskować, że jest to potencjalne źródło powstawania korozji. Jako 
przykład mogą posłużyć przedstawione na rysunku 2 tuleje drążka reakcyjnego sto-
sowane w pojeździe Star 266. Nadmienić należy, że tuleje, choć prezentują się jako 
wypracowane, zużyte, zostały zakupione jako „nowe” do zamontowania w pojeździe.

Rys. 2. Przykład warstwy wierzchniej tulei drążka reakcyjnego Star 266
Źródło: Zbiory autora 2016

Z praktycznego punktu widzenia przedstawione na rysunku 2 elementy nie na-
dają się do dalszego wykorzystania. Przyjmuje się, że powierzchnia pomimo swojej 
niedoskonałości powinna być czysta, wolna od zanieczyszczeń oraz śladów wypraco-
wania. Swego rodzaju osobnym czynnikiem jest człowiek, który negatywnie oddzia-
łuje na otoczenie, w tym także na obiekty techniczne, w wyniku braku oddziaływania 
lub go zaniechania.

Sumując, poznanie czynników wpływających na ewentualne powstawanie korozji po-
winno spowodować przedsięwzięcie koniecznych i niezbędnych działań, które pozwolą 
wybrać i zastosować odpowiedni sposób konserwacji i właściwą metodę przechowywania.
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Miejsce przechowywania sprzętu technicznego 
w procesie eksploatacji

Wyłączony z użytkowania sprzęt techniczny może być w dwóch stanach: sprawno-
ści (zdatności) i niesprawności. Do dalszych rozważań przyjęty został stan pierwszy 
– sprzęt sprawny techniczny. Zauważyć należy, że pojazd niesprawny również powinien 
być zabezpieczony przed działaniem korozji. Priorytetowym założeniem przechowywa-
nia sprzętu technicznego jest utrzymanie jego w niepogorszonych własnościach i para-
metrach. Stan ten nie wynika z wymuszonej sytuacji, np. politycznej czy ekonomicznej, 
ale z racjonalnego podejścia do użytkowania konkretnej grupy sprzętu. Zgodnie z obo-
wiązującymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) przepisami przecho-
wywany sprzęt musi być sprawny technicznie, kompletny, po okresie gwarancyjnym, 
z odpowiednim zapasem resursu oraz normy docelowej eksploatacji [7, s. 8; 6, s. 23]. 
Sposób przeprowadzenia konserwacji jest przedstawiony w instrukcjach i przewodni-
kach dotyczących konkretnej grupy sprzętu.

Przyjmuje się, że konserwacja jest to operacja technologiczna polegająca na zastoso-
waniu środków (materiałów) konserwacyjnych, która ma na celu ograniczenie szkodli-
wego oddziaływania środowiska na obiekt techniczny podczas jego przechowywania. 
Natomiast samo przechowywanie obejmuje zespół przedsięwzięć organizacyjno-tech-
nicznych służących do zapewnienia warunków umożliwiających utrzymanie właści-
wego stanu technicznego danego obiektu w okresach jego wyłączenia z użytkowania. 
Przechowywanie obejmuje następujące przedsięwzięcia: składowanie, konserwację 
i kontrolę stanu technicznego oraz przegląd okresowy. Należy podkreślić zasługuje, że 
prawidłowe funkcjonowanie przechowywania uwarunkowane jest sprawnością powią-
zań z pozostałymi elementami procesu eksploatacji sprzętu technicznego. Wymaga to 
zastosowania różnorodnych metod przechowywania, tych niskonakładowych (metoda 
bezsmarowa i smarowa), jak i wysokonakładowych (metoda przechowywania dyna-
micznego) [1, s. 15]. Omawiając obszar przechowywania sprzętu technicznego war-
to jest przypomnieć obowiązujący w SZ RP podział metod przechowywania [6, s. 8]:
 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
 e) osuszanych statycznie – PJU-S;
 f) metoda osuszania wnętrza sprzętu:
  – dynamiczna (rys. 3) – OWD,
  – statyczna – OWS,
 g) metoda osuszania dynamicznego magazynów (rys. 4) – OMD.
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Rys. 3. Przechowywanie metodą dynamicz-
nego osuszania wnętrza sprzętu

Źródło: Zbiory własne 

Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP sprzęt wojskowy przechowywany jest przy 
zastosowaniu wymienionych metod. W wyniku prowadzonych rozmów i dysku-
sji z przedstawicielami różnych instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej można 
wywnioskować, że należy dążyć do takiego stanu, gdzie sprzęt techniczny wysoce 
złożony będzie przechowywany z zastosowaniem metod, które przynoszą pożąda-
ne efekty, np. metoda osuszania wnętrza sprzętu dynamiczne czy metoda osuszania 
dynamicznego magazynów.

Skuteczność stosowanych metod przechowywania sprzętu technicznego

Wydaje się, że zastosowanie idei przechowywania czasowo wyłączonego z użyt-
kowania sprzętu technicznego powinno przynieść wymierne skutki. Zakłada się, 
że uzyskane efekty w odniesieniu do poniesionych nakładów powinny dać obraz 
sprawności, skuteczności oraz efektywności działalności konkretnego organizmu 
(struktury), taki obraz przedstawia prakseologia. Podaje ona najbardziej uniwersalną 
de"nicję efektywności, wyróżniając jej podstawowe elementy, takie jak: skuteczność, 
czyli stopień osiągnięcia zamierzonego celu oraz ekonomiczność, interpretowa-
ną jako koszt osiągnięcia celu (nakład pracy, środków "nansowych, ilości czasu) 
[8, s. 10]. W dalszych rozważaniach zostanie omówione zagadnienie skuteczności.

Pojęcie skuteczności, dość powszechnie stosowane jako synonim efektywności, 
oprócz przedstawionego powyżej, to także dający pozytywne, pożądane wyniki, 
oczekiwany skutek; pożyteczny, wydajny, efektywny: lek, sposób, środek [10, s. 854].

Również skuteczność może być rozumiana jako podejmowanie właściwych de-
cyzji i uzyskiwanie powodzenia w ich wprowadzaniu w życie.

Zdaniem autora, przywołana powyżej formuła (trzecia) jest adekwatna do zamie-
rzenia jakim jest przechowywanie sprzętu wojskowego. Należy mieć na uwadze, że 
skuteczność działania w obszarze przechowywania zależy w dużej mierze od czło-
wieka, adekwatnie od obiektu (sprzętu) technicznego i odpowiednio od otoczenia, 

Rys. 4. Przechowywanie metodą osuszania 
dynamicznego magazynu

Źródło: Zbiory własne
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gra"cznie te zależności przedstawia rysunek 5. Do rozważań o skuteczności koniecz-
ne i zasadne jest włączenie równie ważnego czynnika, jakim jest sposób konserwa-
cji i rodzaj zastosowanej metody przechowywania.

Rys. 5. Skuteczność metod przechowywania sprzętu technicznego
Źródło: Opracowanie na podstawie badań, Sulejówek 2014–2015

W opisywanym przypadku skuteczność w odniesieniu do człowieka będzie uza-
leżniona przede wszystkim od jego wyszkolenia, predyspozycji, możliwości i jakości 
realizacji zadania. Zależność ta została przedstawiona na rysunku 6.

Rys. 6. Skuteczność metod przechowywania sprzętu technicznego
Źródło: Opracowanie na podstawie badań, Sulejówek 2014–2015

Wspólną cechą analizowanych przebiegów jest odstąpienie od badania zależno-
ści przyjętych dla stanu 1 i 0,1. Wynika z tego, że stan 1 jest stanem wysoce pożąda-
nym, lecz trudnym do osiągnięcia, a stan 0,1 absolutnie nie powinien mieć miejsca. 
Jest to stan wysoce negatywny. Ponadto, aby ułatwić odczytanie przebiegu pojedyn-
czych wykresów dla założonych sytuacji w obszarze przechowywania sprzętu tech-
nicznego, w tabeli 1 przedstawione zostały założenia.
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Tabela 1.

Wyszczególnienie Charakterystyka Wartości liczbowe

1
Personel realizujący zamierzenie:
– przygotowanie, szkolenie, doskonale-

nie, doświadczenie
1 0,5 0,1

2

Odpowiedzialność za sprzęt 
techniczny:
– stanowisko techniczne;
– stanowisko dowódcze;
– stanowisko inne

1
0,5

0,1

3

Sprzęt techniczny:
– bez wbudowanego systemu zabezpie-

czenia przed korozją;
– z wbudowanymi elementami systemu 

zabezpieczenia przed korozją
0,5

0,1

4

Zastosowana metoda przechowywania 
sprzętu:
– smarowa;
– bezsmarowa;
– dynamicznego osuszania:

pokrowcowa;
OWD;
OMD 1

0,6
0,8

0,1
0,3

5
Czas przechowywania sprzętu:
– 1 rok (12 miesięcy);
– 5 lat (60 miesięcy) 1

0,1

6

Infrastruktura:
– na wolnym powietrzu;
– pod wiatą;
– garaż nieogrzewany;
– garaż ogrzewany 1

0,7

0,1
0,3

Źródło: Opracowanie własne

Z  zapisów ujętych w  tabeli 1 wynika, że do analizy przyjęte zostały różne 
i możliwe w bieżącym działaniu warianty związane z przechowywaniem sprzętu 
technicznego. Zauważyć można, że do każdej pozycji liczbowej, podanej jako „wy-
szczególnienie”, przypisana została „charakterystyka” (wyrazy pogrubione). Nato-
miast wartości liczbowe ujęte w kolumnach po prawej stronie mają swoje odniesienie 
w szczegółowych zapisach charakterystyki. Tak skonstruowana tabela z ujętymi in-
formacjami wyjściowymi (kryteriami) stwarza możliwość dokonania odpowied-
niej liczby wariantów (9).
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Przedstawienie wymienionych kryteriów w formie gra"cznej pozwala na ustale-
nie, po zagregowaniu liczb wynikających z cząstkowych przebiegów wykresu, oceny 
skuteczności przechowywania sprzętu technicznego. Dokonane uogólnienia po-
zwalają na kategoryzację podejmowanych działań w obszarze przechowywania, co 
przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Kategorie skuteczności przechowywania sprzętu technicznego

1
wartości liczbowe 

0,28–0,45

sytuacja niepożądana, wymaga poniesienia dodatko-
wych (znacznych) nakładów pracy i środków "nanso-
wych na odtworzenie sprawności technicznej

2
wartości liczbowe 

0,46,0,6

sytuacja optymalna, nakład pracy i środków "nanso-
wych na odtworzenie sprawności technicznej jest pro-
porcjonalny do potrzeb

3
wartości liczbowe 

0,61–0,81

sytuacja pożądana, efekt (sprawność sprzętu tech-
nicznego) jest zgodny z oczekiwanym; nakład pracy 
i środków "nansowych na odtworzenie sprawności tech-
nicznej jest zgodny z przyjętymi normami

Źródło: Opracowanie własne

Badania potwierdziły, że skuteczność przechowywania sprzętu technicznego, 
ujęta jako kategoria 1 (kolor czerwony) jest sytuacją niepożądaną. Wymaga skie-
rowania odpowiednio dużych środków "nansowych na odtworzenie sprawności 
technicznej sprzętu –naprawa średnia, naprawa główna, zakup (dodatkowy) ma-
teriałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych. Zakłada się, że utrzymanie sytuacji 
niepożądanej w konsekwencji będzie generowało środki "nansowe w sposób cią-
gły i nieekonomiczny.

Pozytywną sytuacją jest kategoria 3 (kolor zielony), w której nie jest wy-
magane ponoszenie dodatkowych nakładów "nansowych. W tym przypadku 
skuteczność zastosowanej metody jest adekwatna do poniesionych nakładów. 
W praktycznym działaniu organizacyjnym i kierowniczym powinno się dążyć 
do tego rodzaju ideału.

Natomiast kategoria 2 (kolor pomarańczowy) przedstawia poziom optymalny, 
który uwzględnia zrównoważone podejście do przechowywania sprzętu technicz-
nego. Zagadnienie dotyczy zarówno kwestii personelu technicznego, który jest ele-
mentem zmiennym, jak i zmieniających się nakładów na infrastrukturę i rozwój 
sposobów i metod konserwacji.

W przypadku obiektu (sprzętu) technicznego skuteczność będzie uwarun-
kowana podatnością na wykonanie przewidzianych zabiegów konserwacyj-
nych. W tym przypadku nie ma wpływu przebieg w latach czy kilometrach 
(motogodzinach).
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Istotne miejsce w opisywaniu skuteczności zajmuje otoczenie, które w tym 
przypadku ma szerokie ujęcie, przywołać można np.: struktury funkcjonalne, 
poziom nowoczesności (dostosowania) infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie w niezbędne części i materiały eksploatacyjne, warunki atmosferyczne i kli-
matyczne itp.

Zauważyć należy, że sprzęt techniczny w trakcie eksploatacji może ulec uszko-
dzeniu. Wyróżnia się następujące rodzaje uszkodzeń wpływające na zdatność tech-
niczną urządzenia w czasie:

 � uszkodzenia „katastro"czne” (przypadkowe) powodujące nagłe i nieodwra-
calne zmiany cech sprzętu; ten obszar jest wyłączony i nie będzie podlegał 
rozważaniom – rys. 7a;

 � uszkodzenia zanikające (przejściowe), wynikające z chwilowego przekro-
czenia parametrów pracy sprzętu; ten obszar jest wyłączony i nie będzie 
podlegał rozważaniom – rys. 7b;

 � uszkodzenia starzeniowe, wynikające ze zmiany parametrów niektórych 
elementów sprzętu, związane z czasem użytkowania; ten obszar odpo-
wiada rozważaniom dotyczącym przechowywana sprzętu techniczne-
go – rys. 7c.

Rys. 7. Rodzaje uszkodzeń sprzętu technicznego [8, s. 84]

Wstępna analiza literatury przedmiotu oraz poczynione obserwacje w ramach 
realizacji badań pozwalają na sformułowanie problemów badawczych, które zosta-
ły zde"niowane następująco: Czy przyjęte i stosowane metody konserwacji sprzę-
tu technicznego są skuteczne? oraz Czy zachodzi konieczność dokonania zmiany 
w przyjętej "lozo"i konserwacji i przechowywania sprzętu technicznego?

Aby odpowiedzieć na postawione pytania w formie problemów badawczych za-
sadne jest stwierdzenie, że ważnym, a może decydującym etapem warunkującym 
właściwą skuteczność procesu konserwacji i przechowywania jest przygotowanie 
sprzętu technicznego. Wydaje się, że na czynności przygotowawcze przeznacza się 
zbyt mało czasu, a oddziaływanie decydentów jest zbyt wyrozumiałe. Proces kon-
serwacji i przechowywania w znacznej mierze koncentruje się na czynnościach ob-
sługowych w trakcie samego przechowywania, co przedstawia tabela 3.
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Tablica 3. Procentowy udział czynności w procesie konserwacji i przechowywaniu

Aktualnie Przedsięwzięcie Propozycja

10 przygotowanie 50

20 konserwacja 25

50
obsługiwanie

(w trakcie przechowywania)
15

20
rozkonserwowanie 

i przygotowanie do użytkowania
10

Źródło: Opracowanie na podstawie badań, Sulejówek 2015

Należy dokonać wery"kacji i przedstawić propozycje zmiany wysiłku w tym ob-
szarze, tak aby skupić go na czynnościach przygotowawczych. Przewidywany zakres 
prac związanych z przystosowaniem obiektu technicznego do przechowywania w ra-
mach konserwacji długookresowej powinien obejmować:

Etap 1. Przygotowanie

 � wizualny ogląd;
 � mycie i czyszczenie z błota, kurzu, olejów, smarów, łuszczącej się powłoki 

malarskiej i produktów korozji;
 � zabezpieczenie miejsc, ognisk korozji;
 � sprawdzenie stanu i ukompletowania wyposażenia indywidualnego sprzętu,
 � badania diagnostyczne (według potrzeb);
 � zgromadzenie materiałów konserwacyjnych (zgodnie z kartą/przewodni-

kiem technologicznym).

Etap 2. Konserwacja

 � wykonanie kolejnego obsługiwania okresowego;
 � wykonanie czynności zgodnie z kartą/przewodnikiem technologicznym.

Przedstawiony zakres czynności jest o pewnym stopniu ogólności, ale można za-
uważyć oczekiwany zakres przedsięwzięć do wykonania na etapie przygotowania 
obiektu technicznego do przechowywania.

Zauważyć należy, że sposób przechowywania sprzętu technicznego powinien za-
pewnić stałą jego użyteczność i gotowość techniczną. Na podstawie dostępnych ma-
teriałów, na dzień 01.01.1994 r. w grupie konserwacyjnej, w zależności od rodzaju, 
znajdowało się od 49 do 72% sprzętu technicznego, a istniejąca baza magazynowa 
zaspokajała potrzeby na poziomie od 50 do 80% rzeczywistych potrzeb. Wspomnieć 
wypada szeroko zakrojone prace prowadzone w Wojskowym Instytucie Techni-
ki Pancernej i Samochodowej w obszarze przechowywania sprzętu technicznego 
metodą dynamicznego osuszania, co przedstawia rysunek 6. Natomiast zagadnie-
nia konserwacji i przechowywania sprzętu z różnych względów były podejmowane 
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i regulowane wycinkowo przez poszczególne centralne organy logistyczne2. Ten stan 
powodował, że brak było jednoznacznych i kompleksowych zasad regulujących po-
wyższą tematykę. 

Wydaje się, że tempo zmian nie odpowiada potrzebom. Słuszność wskazanych 
rozwiązań potwierdza analiza opracowywanych (do 2010 r.) zestawień przechowy-
wanego sprzętu3. Choć od tamtego czasu minęło już kilka lat, stan ten jest co naj-
mniej zadowalający. 

Warto wymienić kilka spostrzeżeń, które pomogą zobrazować zagadnienie prze-
chowywania sprzętu technicznego, są to m.in.:

 – przygotowanie stanu osobowego do wykonywania prac konserwacyjnych;
 – różne usytuowanie osoby odpowiedzialnej za przechowywanie sprzętu;
 – zaopatrzenie w urządzenia i materiały konserwacyjne, uniwersalne pokrowce 
z racji długotrwałego użytkowania nie spełniają nakazanych wymagań;

 – swobodne stosowanie zapisów zastosowanej metody konserwacji (ten zapis od-
nosi się do metody „smarowej” i „bezsmarowej”);

 – nieracjonalne wykorzystanie urządzeń osuszających;
 – niewykonanie podstawowego zakresu czynności obsługowych na sprzęcie.

Nie miejsce, ani rola artykułu aby wymieniać listę niedomagań. Kilka przyto-
czonych przykładów powinno być przyczynkiem do pogłębionej analizy przedmio-
tu dociekań. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że i w tym obszarze występują 
pozytywne działania, gdzie dobro wyższe łamie szarość dnia codziennego.

Podsumowanie

Mając na uwadze ogólne problemy w obszarze przechowywania sprzętu tech-
nicznego, warto powtórzyć wcześniej cytowane stwierdzenie, że celowym jest doko-
nanie wery"kacji struktur odpowiedzialnych za przechowywanie sprzętu w Siłach 
Zbrojnych RP. Wydaje się, że usytuowanie Szefostwa Infrastruktury IWsp SZ, jako 
gestora i centralny organ logistyczny w odniesieniu do „instalacji systemów zabez-
pieczających przechowywanie sprzętu wojskowego metodami dynamicznego osusza-
nia powietrza”, odnosi się tylko i wyłącznie do instalacji usytuowanej w konkretnym 
budynku (magazynie). Natomiast nie występuje w SZ RP organizator systemu prze-
chowywania czy dokładniej systemu ochrony czasowej sprzętu wojskowego. Stąd wy-
daje się, że wskazane jest podjęcie konkretnej decyzji już dzisiaj, aby jutro nie było 
za późno [1, s. 23]. Zauważyć należy, że skuteczność przechowywania sprzętu tech-
nicznego zależy od szeregu czynników, ale najważniejszym i decydującym jest czło-
wiek. Istotne znaczenie ma również powierzchnia, jej jakość i stan, która przy opisie 

2 Centralny Organ Logistyczny (COL) to komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony naro-
dowej, a także komórka wewnętrzna odpowiedzialna za organizację procesów eksploatacji oraz szko-
lenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów sprzętu wojskowego (SpW) [12].
3 Materiały źródłowe pozostają w dyspozycji Inspektoratu Wsparcia SZ.
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korozji, a tym bardziej przechowywania jest pomijana. Wydaje się, że od stanu po-
wierzchni, jej przygotowania oraz pozostałych czynników wymienionych w treści 
artykułu zaczyna się problem korozji.
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