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W artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty przechowywania 
sprzętu echnicznego czasowo wyłączonego z użytkowania.   
Przedstawiona została charakterystyka podstawowych metod ochrony 
sprzętu technicznego przedoddziaływaniem korozji, naprzykładzie 
metod stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto wskazane zostały najważniejsze determinanty odnoszące się 
do ochrony sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji. 
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Wstęp 

Korozja jest powszechnym zjawiskiem, który dotyka 
wszelkie obszary działania człowieka, zarówno szeroko pojęty 
obszar techniczny (maszynowy), jak i budownictwo.  Wydaje się 
wszechogarniającym nas czynnikiem, nad którym trudno jest 
zapanować. W literaturze problemu zjawisko korozji definiowane 
jest na wiele sposobów. w najszerszym ujęciu, korozja  
to niszczenie metali oraz wyrobów niemetalowych, takich jak 
beton, ceramika, tworzywa sztuczne i kompozyty. Definicje 
korozji kierują naszą uwagę na dwa aspekty: interakcję 
materiału z otaczającym środowiskiem oraz nieodwracalność 
zachodzących w wyniku oddziaływania zmian i uszkodzeń 
materiału. Polskanorma PN-EN-ISO 8044:1999 [15] stanowi,  
że korozja to oddziaływanie fizykochemiczne między metalem  
a środowiskiem, w wyniku którego powstają zmiany  
we właściwościach metalu, które mogą prowadzić do znacznego 
pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu 
technicznego, którego są częściami [11, s. 25]. Proces ten 
charakteryzuje się pojęciem „atak” otaczającego środowiska 
i „niszczenie” materiału. Charakterystyczną cechą korozyjnego 
niszczenia jest to, że zaczyna się ono zawsze na powierzchni 
materiału i rozprzestrzenia się zarówno po powierzchni, jak 
i w głąb. Przykłady typowych uszkodzeń korozyjnych 
powierzchni przedstawione zostały na rysunku 1.  

Dlatego też, zabezpieczenie sprzętu technicznego przed 
zachodzącymi procesami korozyjnymi ma istotne znaczenie  
w jego eksploatacji, która definiowana jest jako: „ogół 
wszystkich zdarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w danym 
obiekcie od chwili zakończenia procesu jego wytwarzania do 
chwili likwidacji” [15, s. 184]. Działania te obejmują: ocenę 
techniczną, testowanie, obsługiwanie i klasyfikowanie (pod 
względem obsługowym, naprawczym, odtworzeniowym  
i reklamacyjnym). Upraszczając, w procesie eksploatacji,  
w określonych warunkach, sprzęt techniczny może przebywać  
w dwóch stanach – użytkowania i obsługiwania [5s. 7]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z punktu widzenia eksploatacji sprzętu technicznego ważne 
miejsce zajmuje zagadnienie związane z jego konserwacją, czyli 
zabezpieczeniem przed korozją i w dalszej konsekwencji jego 
przechowywanie. Przyjmuje się, że zagadnienie 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  
[5 s. 7]. W tym przypadku istotnym działaniem będzie 
zmniejszenie wpływu korozyjnego oddziaływania otoczenia 
(środowiska) na obiekty techniczne, a tym samym pożądane 
ograniczenie jego uszkodzenia. W literaturze przedmiotu 
wyróżnia się następujące rodzaje uszkodzeń:   
- uszkodzenia „katastroficzne” (przypadkowe) powodujące nagłe 

i nieodwracalne zmiany cech sprzętu; ten obszar nie będzie 
podlegał rozważaniom - rys. 5 a; 

- uszkodzenia zanikające (przejściowe), wynikające  
z chwilowego przekroczenia parametrów pracy sprzętu; ten 
obszar nie będzie podlegał rozważaniom - rys. 5 b; 

- uszkodzenia starzeniowe, wynikające ze zmiany parametrów 
niektórych elementów sprzętu, związane z czasem 
użytkowania; ten obszar odpowiada rozważaniom dotyczącym 
przechowywania sprzętu technicznego - rys. 5 c.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 2 Rodzaje uszkodzeń sprzętu technicznego [5, s. 84] 

 

Rys. 1 Typowe uszkodzenia korozyjne [4] 

a) korozja równomierna, b) korozja wżerowa,  

c) korozja selektywna, d) korozja międzykrystaliczna, 

e) pękanie korozyjne 
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Należy zauważyć, że wymienione przykłady uszkodzeń w różny 
sposób oddziaływają na sprzęt techniczny, ale jednoznacznie 
każdy z występujących w praktycznym działaniu przykładów, 
decyduje o sprawności (zdatności) technicznej sprzętu 
technicznego. Obszarem zainteresowania jest wymienione, jako 
trzecie uszkodzenie starzeniowe, które wynika ze zmiany 
parametrów niektórych elementów sprzętu, związane z czasem 
użytkowania, ale również w chwili jego nieużytkowania. 
Wstępna analiza literatury przedmiotu oraz poczynione 
obserwacje w ramach realizacji badań pozwalają na 
sformułowanie problemów badawczych, które zostały 
zdefiniowane w formie pytań następująco: 

W jaki sposób ograniczyć udział czynników wpływających 
na powstawanie korozji? 

Jakie należy zastosować metody przechowywania sprzętu 
technicznego, tak aby ograniczyć lub wyeliminować 
oddziaływanie korozji?  
Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania w formie 
problemów badawczych zasadne jest stwierdzenie, że 
koniecznym lub może decydującym determinantem 
warunkującym właściwą skuteczność przechowywania sprzętu 
technicznego jest poznanie czynników wpływających na 
powstawanie korozji oraz przygotowanie i organizacja 
konserwacji.  

 
1. Determinanty powstawania korozji 

Ocenia się, że wskazanie i opisanie czynników, które 
wpływają na powstawanie korozji metalu jest zagadnieniem 
złożonym. Występuje z jednej strony środowisko, a z drugiej 
materiał (metal). Poprzez rodzaj środowiska należy rozumieć 
medium, w którym znajduje się materiał (np. urządzenie).  
W zależności od warunków pracy mogą to być: wilgotne 
powietrze atmosferyczne, suche gazy przemysłowe, woda, 
woda morska, gleba, płyny eksploatacyjne, paliwa, gorące gazy 
spalinowe. Charakter środowiska bywa zmienny i zależny od 
jego dodatkowych składników i zanieczyszczeń. Należą do nich 
m.in. pyły, gazy, agresywne substancje chemiczne [11, s.25]. 
Wówczas występuje przypadek korozji atmosferycznej, który 
powstaje w wyniku oddziaływania metali z substancjami 
zawartymi w powietrzu (woda, para wodna, tlen, tlenki 
kwasowe-dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu), innymi 
zanieczyszczeniami (siarka, amoniak, sole, pyły), a także 
mikroorganizmy. Należy zauważyć, że mechanizm korozji 
danego materiału zależy od rodzaju środowiska oraz od rodzaju 
przewodności elektrycznej pomiędzy materiałem  
a środowiskiem [17, s.7]. Osobnym zagadnieniem, który ma 
wpływ na procesy korozyjne jest materiał i właściwości jego 
wartswy wierzchniej, którego podatność na korozję jest 
uzależniona od szeregu zależności. Do których można zaliczyć 
m.in. skład chemiczny i stopień czystości, struktura (jednorodna, 
niejednorodna, granulacja), ukształtowanie plastyczne (stopień 
przełomu, stopień zgniotu, wyciąganie), cechy powierzchni 
(szorstka, gładka), nierównomierność (powłoki, zadrapania), 
naprężenia wewnętrzne (na skutek obróbki na zimno, 
oziębianie), zamontowanie różnych materiałów (montowanie 
różnych metali bez izolacji). Przykładowy schemat warstwy 
wierzchniej (przypowierzchniowej) ciała stałego przedstawia 
rysunek 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podkreślenie zasługuje, jak podaje Łaskawiec, że: 
jednym z najczęściej stosowanych procesów technologicznych 
wytwarzania określonych wyrobów jest obróbka mechaniczna. 
Może ona wprowadzić zmiany w mikrogeometrii powierzchni 
oraz fizykochemicznym 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, 

- wydzielanie się znacznych ilości ciepła w czasie obróbki, co 
przy bardziej aktywnym stanie powierzchni może doprowadzić 
do powstania na niej warstewki tlenkowej lub wodorotlenkowej 
[10, s. 77]. 

Oprócz obróbki mechanicznej często stosuje się obróbkę 
chemiczną. Zalicza się do niej m.in. procesy trawienia, 
polerowania chemicznego i elektrochemicznego, redukcję 
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 chemicznego i fazowego powierzchni, 
- adsorpcja i absorpcja składników środowiska, w którym 

przeprowadza się obróbkę (np. absorpcja wodoru), 
- tworzenie się na powierzchni ciała stałego cienkich warstw  

o odmiennej strukturze krystalicznej i składzie niż faza 
podłoża (np. powstanie cienkich warstw tlenkowych podczas 
polerowania elektrochemicznego), 

- zmiana mikrogeometrii powierzchni [10, s. 79]. 
Konstatując, z uwagi na to, że rzeczywista powierzchnia jest 
niedoskonała, dlatego też można wnioskować, że jest to 
potencjalne źródło powstawania korozji. Dlatego też, w procesie 
konserwacji sprzętu technicznego należy dążyć, aby 
powierzchnia była czysta, wolna od zanieczyszczeń [1, s. 214]. 
Swego rodzaju osobnym czynnikiem jest człowiek, czyli „MY”, 
który również negatywnie oddziałuje na otoczenie, w tym także 
na obiekty techniczne. Oddziaływanie to będzie się przejawiało 
m.in. brakiem oddziaływania, niewłaściwym oddziaływaniem lub 
jego zaniechaniem. Sumując, poznanie czynników 
wpływających na ewentualne powstawanie korozji powinno 

Rys. 3 Schemat warstwy wierzchniej ciała stałego  

[6, s. 155; 10, s. 76] 

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   
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spowodować przedsięwzięcie koniecznych i niezbędnych 
działań, które pozwolą wybrać i zastosować odpowiedni sposób 
konserwacji i właściwą metodę przechowywania.  
 
2. Istota przechowywania sprzętu technicznego w 
procesie eksploatacji 

Mając na uwadze przedstawione dywagacje dotyczące 
środowiska, jako czynnika powstawania korozji oraz materiału z 
jego niedoskonałą powierzchnią, to zasadnym jest podjąć 
rozważania związane z przechowywaniem sprzętu technicznego 
czasowo nieużytkowanego. Zauważyć należy, że model 
procesu zmian stanów eksploatacyjnych sprzętu technicznego 
(rys. 4) zakłada następujące kryteria, w których może znaleźć 
się sprzęt [12 s. 54], : 
  użytkowanie czynne, gdzie sprzęt powinien być w stanie 

pełnej lub częściowej sprawności (zdatności) technicznej, 
umożliwiającej wykonanie przydzielonego zadania lub 
zadań; 

 
Rys. 4 Model procesu zmian stanów eksploatacyjnych 

sprzętu technicznego [12, s. 56] 
1-użytkowanie czynne, 2-odnowa, 3-wyczekiwanie/postój,  
4-konserwacja lub rozkonserwowanie, 5-wyczekiwanie 
/przechowywanie 
 
 odnowa sprzętu, oznacza realizację czynności obsługiwania 

lub naprawie bieżącej, do tego stanu sprzęt przechodzi ze 
stanu użytkowania czynnego lub wyczekiwania w wyniku 
utraty pełnej lub częściowej sprawności (zdatności) 
technicznej, która uniemożliwia wykonywanie bieżącego lub 
podjęcie nowego zadania; 

  wyczekiwanie (postój) na zadanie, w tym stanie sprzęt 
techniczny powinien być w stanie pełnej lub częściowej 
sprawności (zdatności) technicznej, umożliwiającej 
wykonanie przydzielonego zadania lub zadań; 

  odnowa wtórna lub naprawa, w tym stanie sprzęt podlega 
procesowi konserwacji (rozkonserwowania) lub naprawie, 
do tego stanu (konserwowania) sprzęt przechodzi ze stanu 
użytkowania lub stanu odnowy-obsługiwania; 

  wyczekiwanie długotrwałe, odnosi się do nieużytkowania 
ponad 30 dni (przechowywanie krótkookresowe do 1. roku) 
lub nieużytkowania powyżej 1. roku do 4 lat 
(przechowywanie długookresowe). 

Dalsze rozważania będą obejmować stan wyczekiwania 
długotrwałego, ale należy pamiętać, że w pozostałych stanach, 
nieużytkowany sprzęt techniczny powinien być zabezpieczony 
przed oddziaływaniem korozyjnym środowiska. 

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. Natomiast samo 
przechowywanie obejmuje zespół przedsięwzięć organizacyjno-
technicznych służących do zapewnienia warunków 
umożliwiających utrzymanie właściwego stanu technicznego 
danego obiektu w okresach jego wyłączenia z użytkowania. 
Przechowywanie obejmuje następujące przedsięwzięcia: 
składowanie, konserwację i kontrolę stanu technicznego oraz 
przegląd okresowy. Na podkreślenie zasługuje, że prawidłowe 
funkcjonowanie przechowywania 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]. Omawiając 
obszar przechowywania sprzętu technicznego warto jest 
przypomnieć obowiązujący w SZ RP podział metod 
przechowywania [1, s. 8]: 
a) metoda smarowa     - S; 
b) metoda bezsmarowa    - BS; 
c) metoda pokrowców wielokrotnego użytku (rys. 5): 

- osuszanych dynamicznie - PWU-D, 
- osuszanych statycznie    - PWU-S; 

d) metoda pokrowców jednorazowego użytku osuszanych 
statycznie      - PJU-S; 

e) metoda osuszania wnętrza sprzętu: 
- dynamiczne (rys. 6)     - OWD, 
- statyczne     - OWS; 

f) metoda osuszania dynamicznego magazynów (rys. 7)  
                                        - OMD [1 s. 215]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5 Osuszanie dynamiczne metodą pokrowców 
wielokrotnego użytku 

Źródło: Materiały DWLąd. 

Rys. 7 Osuszanie dynamiczne wnętrza sprzętu 

Źródło: Materiały DWLąd. 
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Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP sprzęt wojskowy 
przechowywany jest przy zastosowaniu wymienionych metod. 
W odniesieniu do metod smarowej i bezsmarowej stosuje się  
je w odniesieniu do sprzętu o niskim stopniu złożoności, prostej 
w miarę jednorodnej budowie, nie posiadający rozbudowanych 
układów elektrycznych i elektronicznych oraz na etapie 
produkcji w przypadku zabezpieczania przed wpływem 
agresywnych czynników atmosferycznych, jak również  
w sytuacji braku możliwości zastosowania innych metod.  
Z prowadzonych badań w WITPiS, w jednostkach wojskowych 
(ankietowanie) oraz doświadczenia własnego wynika, że 
optymalną metodą przechowywania sprzętu technicznego jest 
metoda osuszania dynamicznego.   

Metoda pokrowców wielokrotnego użytku (rys. 5) stosowana 
jest dla sprzętu znajdującego się na otwartych placach postoju  
i polega na umieszczeniu przygotowanego sprzętu 
wielkogabarytowego w pokrowcu wielokrotnego użytku (PWU). 
We wnętrzu pokrowca utrzymuje się, przy pomocy różnego typu 
urządzeń technicznych (osuszanie dynamiczne) lub innych 
środków osuszających (osuszanie statyczne), atmosferę o 
wilgotności względnej w granicach 40-50 %. W przypadku 
osuszania dynamicznego, mechanizm polega na pobieraniu 
powietrza z otaczającej atmosfery przez osuszacz i następnie 
wprowadzane jest ono do pokrowca w otwartym systemie 
dystrybucji. Nadmiar powietrza wydostaje się przez specjalny 
zawór utrzymujący w pokrowcu. Do sterowania pracą 
osuszacza powietrza wykorzystywany jest sterownik. Natomiast 
monitorowanie parametrów wewnątrz pokrowca odbywa się 
poprzez czujnik pomiarowy sterownika umieszczony na 
zewnątrz przechowywanego sprzętu, w pobliżu zaworu 
wylotowego powietrza z pokrowca. Zasada działania układu 
otwartego osuszania polega na tym, że powietrze procesowe 
pobierane jest z otoczenia urządzenia osuszającego  
i kanałami dystrybucji, wtłaczane jest do wnętrza przestrzeni 
osuszanej. Powietrze wilgotne z osuszanej przestrzeni 
wypychane jest na zewnątrz. 

Kolejna metoda osuszania wnętrza sprzętu (OWD), 
przedstawiona na rysunku 6, stosowana jest dla sprzętu 
podatnego na uszczelnienie, magazynowanego w obiektach 
zamkniętych lub na placach postoju chronionych przed opadami 
atmosferycznymi. Osuszone powietrze tłoczone jest do wnętrza 
sprzętu bojowego (ochrona tylko wnętrza pojazdów). Metoda 
osuszania wnętrza sprzętu w sposób właściwy zabezpiecza 
przed wpływem agresywnych czynników atmosferycznych tylko 
zespoły i układy znajdujące się wewnątrz. Z tego względu 
należy wrażliwe na wilgoć wyposażenie zewnętrzne 
zdemontować i ułożyć wewnątrz sprzętu. W przypadku braku 
miejsca, wyposażenie zewnętrzne należy zdemontować  
i zdeponować do magazynu lub umieścić w specjalnie 

przygotowanym szczelnym pojemniku osuszanym dynamicznie 
lub statycznie. 

Natomiast metoda dynamicznego osuszania magazynu 
(OMD), przedstawiona na rysunku 7, polega na magazynowaniu 
sprzętu w pomieszczeniach zamkniętych (szczelnych)  
i utrzymywaniu wilgotności względnej powietrza na poziomie 40-
50 %. Osuszanie atmosfery wewnątrz magazynu realizowane 
jest za pomocą stacjonarnych osuszaczy powietrza. Metoda ta 
może być stosowana praktycznie dla wszystkich typów sprzętu 
technicznego niezależnie od ich konstrukcji. W pierwszej 
kolejności jednak należy ją stosować dla sprzętu o budowie 
otwartej. 

Należy zauważyć, że w bieżącej działalności należy dążyć 
do takiego stanu, gdzie sprzęt techniczny, wysoce złożony 
technicznologicznie lub prosty w konstrukcji, ale niezwykle 
potrzebny, będzie przechowywany z zastosowaniem metod, 
które przynoszą pożądane efekty wymierne (ekonomiczne) i te 
niewymierne (absorbowanie ludzkiej uwagi). Wydaje się, że taką 
metodą jest opisana metoda osuszania dynamicznego, 
ewentualnie osuszania statycznego (przy użyciu czynnika 
higroskopijnego np. żelu krzemionkowego). Zakłada się, iż  
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 
definicję efektywności, wyróżniając jej podstawowe elementy, 
takie jak: skuteczność, czyli stopień osiągnięcia zamierzonego 
celu oraz ekonomiczność, interpretowaną jako koszt osiągnięcia 
celu (nakład pracy, środków finansowych, ilości czasu).  
Odwołując się do skuteczności, dość powszechnie stosowanej 
jako synonim efektywności, w tym przypadku będzie oznaczał 
dający pozytywne, pożądane wyniki, oczekiwany skutek; 
pożyteczny, wydajny, efektywny: lek, sposób, środek [5, s. 854]. 
Również skuteczność może być rozumiana, jako podejmowanie 
właściwych decyzji i uzyskiwanie powodzenia w ich 
wprowadzaniu w życie. 

W obszarze przechowywania sprzętu technicznego powinno 
się dążyć do wyboru właściwego sposobu konserwacji i rodzaju 
zastosowanej metody konserwacji, jak również utrzymywania 
świadomego i przeszkolonego personelu. 
 
Wnioski 

Z przeprowadzonej oceny stosowanych w Siłach zbrojnych 
RP metod ochrony sprzetu technicznego przed oddziaływaniem 
korozji daje się zauważyć, że jest to wielce skomplikowany 
problem, który absorbuje również sektor cywilny. Znając zasady 
i mechanizmy działania czynników powodujacych korozję 
poszukiwane są różnorodne rozwiązania, np. ochrona 
katodowa. Jednak sprzęt techniczny o dużym skomplikowaniu i 
nasyceniu urzadzeniami elektronicznymi, optyką, wymaga 
stworzenia specyficznych warunków, powodujacych obniżenie 
wilgotności. Brak dostępu do jaskiń lodowych, jakie są w 
Norwegii (idealne warunki do przechowywania), 
rekompensowane są zastosowaniem specjalnego wyposażenia 
technicznego (osuszanie dynamiczne). Wydaje się, że 
połączenie różnych metod wymienionych w artykule, wsparte 
zastosowaniem lotnych inhibitorów korozji (VCI) powinno 
przynieść oczekiwany efekt. Istotne są również rozwiązania 
organizacyjne i strukturalne w SZ RP związane z powołaniem  
organizatora systemu przechowywania czy dokładniej systemu 
ochrony czasowej sprzętu wojskowego. Stąd wydaje się, iż 
wskazane jest podjęcie konkretnej decyzji już dzisiaj, aby jutro 
nie było za późno [2, s. 23]. Przedstawione powyżej 
zagadnienia wymagają dalszych badań. 

 
 
 
 

Rys. 6 Osuszanie dynamiczne wnętrza magazynu 

Źródło: Materiały DWLąd.  
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Protection of technical equipment temporarily disabled 
from use against corrosion 

In the article presented were selected aspects of the hardware store 
echnicznego temporarily disabled.   Shows the characteristics of the 
basic methods of protecting technical equipment przedoddziaływaniem, 
naprzykładzie methods used in the armed forces of the Republic of 
Poland. In addition, indicated are the most important determinants of 
relating to the protection of technical equipment from the effects of 
corrosion. 

Key words: use of equipment, corrosion protection, corrosion, 
technical equipment 

 


