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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące 
przechowywania sprzętu technicznego o złożonej konstrukcji, jakimi są 
pojazdy kołowe i gąsienicowe. Omówiono wpływ zastosowanych 
metod ochrony sprzętu technicznego na skuteczność. 
Scharakteryzowano najważniejsze determinanty odnoszące się do 
sprzętu technicznego. Wykazano udział podstawowych czynności 
przygotowawczych w przygotowaniu sprzętu technicznego do 
przechowywania, w odniesieniu do zachowania jego sprawności 
technicznej, a tym samym skuteczności. 

 
Wstęp  

Z punktu widzenia eksploatacji sprzętu technicznego ważne 
miejsce zajmuje zagadnienie związane z jego przechowy-
waniem. Należy zauważyć, iż eksploatacja sprzętu 
technicznego nie odnosi tylko i wyłącznie do sfery sił zbrojnych, 
ma ona swoje miejsce także w sektorze poza militarnym. 

Zgodnie z obowiązującym w resorcie obrony narodowej 
nazewnictwem eksploatacja sprzętu technicznego obejmuje 
wszelkie działania podejmowane w celu utrzymania  
lub przywrócenia określonego stanu. Działania te obejmują: 
ocenę techniczną, testowanie, obsługiwanie i klasyfikowanie 
(pod względem obsługowym, naprawczym, odtworzeniowym  
i reklamacyjnym). Upraszczając, w procesie eksploatacji, 
określonych warunkach, sprzęt techniczny może przebywać  
w dwóch stanach - użytkowania i obsługiwania [7, 20],  
a przechowywanie stanowi integralną część tego procesu,  
co przedstawiono na  rys. 1. 

Zakłada się, że użytkowanie jest to planowe wykorzystanie 
obiektu technicznego w celu wykonania zadań i wykorzystania 
funkcji użytkowych tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i właściwościami funkcjonalnymi. Ocenia się, że zagadnienie 
konserwacji i przechowywania sprzętu wojskowego zachodzi  
w sytuacji oczekiwania na użytkowanie. Oczekiwanie może 

Rys. 1. Proces eksploatacji urządzenia [7] 
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mieć charakter krótkookresowego wyłączenia w przedziale 
czasowym powyżej 30 dni do 12 miesięcy lub długookresowego 
w przypadku, gdy okres wyłączenia przekracza 12 miesięcy [2]. 
W tym przypadku istotnym działaniem będzie zmniejszenie 
wpływu korozyjnego oddziaływania otoczenia (środowiska) na 
obiekty techniczne. W tym przypadku należy przewidzieć szereg 
przedsięwzięć organizacyjnych związanych z doborem,  
a następnie stosowanie racjonalnych metod i sposobów 
ochrony w celu zmniejszenia skutków procesów korozyjnych 
[9,10, 14,16, 20].  
 
1. Miejsce przechowywania sprzętu technicznego  

w procesie eksploatacji  
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 [2, 3, 20]. 
Natomiast sposób przeprowadzenia konserwacji jest 
przedstawiony w instrukcjach i przewodnikach dotyczących 
konkretnej grupy 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. 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 [3]: 
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    - OWD, 
- statyczne     - OWS; 

f) metoda  osuszania dynamicznego magazynów - OMD. 
Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP sprzęt wojskowy 
przechowywany jest przy zastosowaniu wymienionych metod. 
 
2. Skuteczność stosowanych metod przechowywania 

sprzętu technicznego  
Wydaje się, że zastosowanie idei przechowywania czasowo 

wyłączonego z użytkowania sprzętu technicznego powinien 
przynieść wymierne skutki. Zakłada się, iż  uzyskane efekty do 
poniesionych nakładów powinny dać obraz sprawności, 
skuteczności oraz efektywności działalności konkretnego 
organizmu (struktury), taki obraz przedstawia prakseologia. 
Kontynuując, 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) [8]. 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 [4].  

Również skuteczność może być rozumiana, jako 
podejmowanie właściwych decyzji i uzyskiwanie powodzenia  
w ich wprowadzaniu w życie. 

Zdaniem autorów, przywołana powyżej formuła (trzecia), 
jest adekwatna do zamierzenia jakim jest przechowywanie 
sprzętu wojskowego. Należy mieć na uwadze, że skuteczność 
działania w obszarze przechowywania zależy w dużej mierze  
od człowieka, adekwatnie od obiektu (sprzętu) technicznego  
i odpowiednio od otoczenia, graficznie te zależności 
przedstawiono na rys. 2.  

 

 
 
W opisywanym przypadku, skuteczność w odniesieniu do 

człowieka będzie uzależniona od jego wyszkolenia, 
predyspozycji, możliwości i jakości realizacji zadania.  
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Rys. 2. Relacje zachodzące pomiędzy elementami 
Źródło: Opracowanie własne 
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Natomiast w przypadku obiektu (sprzętu) technicznego, 
skuteczność będzie uwarunkowana podatnością na wykonanie 
przewidzianych zabiegów konserwacyjnych. W tym przypadku 
nie ma wpływu przebieg w latach czy kilometrach 
(motogodzinach).  

Istotne miejsce w opisywaniu skuteczności zajmuje 
otoczenie, które tutaj ma szerokie ujęcie, przywołać można np.: 
struktury funkcjonalne, poziom nowoczesności (dostosowania) 
infrastruktury technicznej  [9,11-13,15,17-19], zabezpieczenie  
w niezbędne części i materiały eksploatacyjne [20], warunki 
atmosferyczne i klimatyczne, itp. 

Zauważyć należy, iż sprzęt techniczny w trakcie eksploatacji 
może ulec uszkodzeniu. Wyróżnia się następujące rodzaje 
uszkodzeń wpływające na ich zdatność techniczną w czasie: 

− uszkodzenia „katastroficzne” (przypadkowe) powodujące 
nagłe i nieodwracalne zmiany cech sprzętu; ten obszar jest 

− wyłączony i nie będzie podlegał rozważaniom - rys. 3 a; 
− uszkodzenia zanikające (przejściowe), wynikające  

z chwilowego przekroczenia parametrów pracy sprzętu; ten 
obszar jest wyłączony i nie będzie podlegał rozważaniom - 
rys. 3 b; 

− uszkodzenia starzeniowe, wynikające ze zmiany 
parametrów niektórych elementów sprzętu, związane  
z czasem, 

− użytkowania; ten obszar odpowiada rozważaniom 
dotyczącym przechowywana sprzętu technicznego - rys. 3c.  

 

 

 

 
 

Rys. 3. Rodzaje uszkodzeń sprzętu technicznego [6] 
 

Wstępna analiza literatury przedmiotu oraz poczynione 
obserwacje w ramach realizacji badań pozwalają  
na sformułowanie problemów badawczych, które zostały 
zdefiniowane następująco: 

Czy przyjęte i stosowane metody konserwacji sprzętu 
technicznego są skuteczne?  

oraz Czy zachodzi konieczność dokonania zmiany  
w przyjętej filozofii konserwacji i przechowywania sprzętu 
technicznego? 

Aby odpowiedzieć na postawione pytania w formie 
problemów badawczych zasadne jest stwierdzenie, że ważnym, 
a może decydującym etapem warunkującym właściwą 
skuteczność procesu konserwacji i przechowywania jest 
przygotowanie sprzętu technicznego do konserwacji. Wydaje 
się, że na czynności przygotowawcze przeznacza się zbyt mało 
czasu, a oddziaływanie decydentów jest zbyt wyrozumiałe. 
Proces konserwacji i przechowywania w znacznej mierze 
koncentruje się na czynnościach obsługowych w trakcie 
samego przechowywania, czynności przedstawiono w  tabeli 1. 

 
Tabela 1. 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 własne na podstawie obserwacji 

Stąd zasadnym jest dokonanie weryfikacji  
i przedstawienie propozycji zmiany wysiłku w tym obszarze, tak 
aby skupić go na czynnościach przygotowawczych. 
Przewidywany zakres prac związanych z przystosowaniem 
obiektu technicznego do przechowywania w ramach 
konserwacji długookresowej powinien obejmować:  
Etap 1. Przygotowanie: 

− oględziny, 
− 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/przewodnikiem  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 zauważyć oczekiwany zakres 
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przedsięwzięć do wykonania na etapie przygotowania obiektu 
technicznego do przechowywania. 

Zauważyć należy, że sposób przechowywania sprzętu 
technicznego powinien zapewnić stałą jego użyteczność  
i gotowość techniczną. Na podstawie dostępnych materiałów, 
na dzień 01.01.1994 r. w grupie konserwacyjnej, w zależności 
od rodzaju, znajdowało się od 49 ÷ 72% sprzętu technicznego, 
a istniejąca baza magazynowa zaspokajała potrzeby  
na poziomie od 50 ÷ 80%  rzeczywistych potrzeb. Wspomnieć 
wypada szeroko zakrojone prace prowadzone w Wojskowym 
Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w obszarze 
przechowywania sprzętu technicznego metodą dynamicznego 
osuszania, co przedstawiono na rys. 4. Natomiast zagadnienia 
konserwacji i przechowywania sprzętu z różnych względów były 
podejmowane i regulowane wycinkowo przez poszczególne 
centralne organy logistyczne1. Ten stan powodował, że brak 
było jednoznacznych i kompleksowych zasad regulujących 
powyższą tematykę. Jak ta sytuacja wygląda obecnie.     

 

 
 

Rys. 4.Dynamiczne osuszanie sprzętu technicznego 
Źródło: WITPiS, Sulejówek 1995 

 
Jednak wydaje się, że tempo zmian nie odpowiada 

potrzebom. Słuszność wskazanych rozwiązań potwierdza 
analiza opracowywanych (do 2010 r.) zestawień 
przechowywanego sprzętu2. Choć od tamtego czasu minęło już 
kilka lat, stan ten jest co najmniej zadowalający.  

Warto jest wymienić kilka spostrzeżeń, które pomogą 
zobrazować zagadnienie przechowywania sprzętu 
technicznego, są to m.in. [9,10]: 

− przygotowanie stanu osobowego do wykonywania prac 
konserwacyjnych, 

                                                            
1 Centralny organ logistyczny (COL), to komórka lub jednostka 

organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka 
wewnętrzna, odpowiedzialna za organizację procesów eksploatacji 
oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów 
sprzętu wojskowego (SpW) [1]. 

2 Materiały źródłowe przechowywane są w Inspektoracie Wsparcia SZ.  

− różne usytuowanie osoby odpowiedzialnej za przechowy-
wanie 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 odnosi się do metody „smarowej”  
i „bezsmarowej”), 

− nieracjonalne wykorzystanie urządzeń osuszających,  
− nie wykonanie podstawowego zakresu czynności 

obsługowych na sprzęcie. 
Nie miejsce, ani rola artykułu aby wymieniać listę 

niedomagań. Kilka przytoczonych przykładów powinno być 
przyczynkiem do pogłębionej analizy przedmiotu 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 technicznego, warto jest powtórzyć 
wcześniej cytowane stwierdzenie, że celowym jest dokonanie 
weryfikacji struktur odpowiedzialnych za przechowywanie 
sprzętu w Siłach Zbrojnych RP. Wydaje się, iż usytuowanie 
Szefostwa Infrastruktury IWsp  SZ, jako gestora i centralny 
organ logistyczny w odniesieniu do „instalacji systemów 
zabezpieczających przechowywanie sprzętu wojskowego 
metodami dynamicznego osuszania powietrza”, odnosi się tylko 
i wyłącznie do instalacji usytuowanej w konkretnym budynku 
(magazynie). Natomiast nie występuje w SZ RP organizator 
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 [5]. 
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The efficiency of methods used to protect technical 
equipment against corrosion 

The article describes selected aspects of technical hardware store 
complex structures, such as wheeled vehicles and tracked. Discusses 
the impact of methods to protect the effectiveness of the technical 
equipment. Are the most important determinants of relating to technical 
equipment. Has been shown to share essential preparatory steps in the 
preparation of technical equipment for storage, in relation to the 
preservation of its technical prowess, and thus effectiveness. 
 
Key words: maintenance, corrosion, corrosion protection, 
technical equipment. 
 
 
 
 


