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Laminat poliestrowo-szklany jako materia³ w budowie jednostek p³ywaj¹cych

Streszczenie. W referacie przedstawiono zakres stosowania kompozytów polimerowych w budownictwie okrêto-
wym (statki, okrêty) oraz mo¿liwe teoretyczne sposoby ich recyklingu.

FIBER-REINFORCED LAMINATE DESIGNED FOR SHIP BUILDING
Summary. The paper presents the scope of polymer composites in shipbuilding (ships, vessels) and the theoretical
possible ways of recycling.

1. WSTÊP

W ostatnich latach dwudziestego wieku szybko wzra-
sta³o stosowanie polimerów w budowie i remoncie okrê-
tów, g³ównie jako polimeru wi¹¿¹cego wzmocnienie war-
stwowe (mata, tkanina szklana) w kompozyty polimero-
we, wi¹¿¹cego pigmenty, plastyfikatory, rozpuszczalniki,
sykatywy i dodatki tiksotropuj¹ce w okrêtowe farby poli-
merowe, stanowi¹cego pow³oki lub os³ony ochronne oraz
materia³ elementów wyposa¿enia kad³uba okrêtu lub
ustalaj¹cego wzajemne po³o¿enie elementów metalo-
wych wyposa¿enia kad³uba okrêtu.

Kompozyty polimerowe okaza³y siê szczególnie
przydatne do budowy kad³ubów specjalnych okrêtów
ma³omagnetycznych. Korzystne technologicznie okaza³o
siê stosowanie jako zbrojenia kompozytów quasi-dzia-
nin, gdy¿ ³atwo je przesycaæ polimerem i odpowietrzyæ.
Z kompozytów polimerowych tworzy siê te¿ pow³oki
ochronne na kad³ubach okrêtów specjalnych z drewna, co
znacznie zwiêksza ¿ywotnoœæ kad³uba okrêtu.

Zastosowanie polimerów (¿ywice epoksydowe, wi-
nylowe, poliuretanowe, silikonowe) jako spoiwa, pozwo-
li³o uzyskaæ okrêtowe farby polimerowe, wprawdzie
dro¿sze od tradycyjnych farb olejno-¿ywicznych, lecz
znacznie d³u¿ej chroni¹ce konstrukcje okrêtowe przed
korozj¹ i dobrze wspó³pracuj¹ce z ochron¹ katodow¹
kad³uba okrêtu.

Z polimerów (poliamidy, polichlorki winylu, tiokole),
natryskuje siê pow³oki na elementy konstrukcji okrêto-
wych (wa³y okrêtowe, niektóre zbiorniki, a nawet zew-
nêtrzne powierzchnie kad³ubów ma³ych jednostek), chro-
ni¹ce je przed korozj¹, a w razie potrzeby zapobiegaj¹ce
poœlizgom lub oblodzeniem przy p³ywaniu okrêtu w wa-
runkach arktycznych (relingi, schodnie na odkrytych
pok³adach).

W celu zmniejszenia ciê¿aru, zak³óceñ elektromagne-
tycznych na jednostkach specjalnych, kosztów remontu,
kosztów bie¿¹cej konserwacji, niektóre elementy wypo-
sa¿enia kad³ubów okrêtów wykonuje siê z polimerów.
Dotyczy to os³on biologicznych reaktorów j¹drowych
(warstwa polietylenu niskociœnieniowego, jako wtórna
os³ona biologiczna reaktora j¹drowego ts SAVANNAH
ma gruboœæ 205 mm i ciê¿ar 75 ton), œrub napêdowych
(œruba z poliamidu ma tylko 20% ciê¿aru analogicznej
œruby ze stopu miedzi i nie mniejsz¹ sprawnoœæ), ³o¿ysk

steru i wa³u œrubowego, ruroci¹gów wody pitnej, sanitar-
nej, œcieków, balastowej w zbiornikach dennych (ju¿
w 1958 r. na ms. BREMEN zainstalowano 2200 m rur
z twardego PCW o œrednicy od 32 do 125 mm, przy czym
zamiast 20 ton metalu zu¿yto 4,3 tony PCW), lin cumow-
niczych, panelowych kabin sanitarnych, izolacji ciepl-
nych, t³umi¹cych dŸwiêki materia³owe i absorbuj¹cych
drgania, wstrz¹sy i uderzenia oraz wyk³adzin œcian, pod-
³óg i mebli okrêtowych.

W budowie okrêtów najczêœciej polimery stosuje siê
do posadowienia na fundamentach silników i mechaniz-
mów okrêtowych, pochwy wa³u œrubowego w gnieŸdzie
tylnicy kad³uba okrêtu oraz œruby napêdowej na sto¿ku
wa³u œrubowego. W remontach okrêtów polimery stosuje
siê do wype³niania ubytków korozyjnych, erozyjnych
i kawitacyjnych oraz odnawiania wzajemnego po³o¿enia
przylegaj¹cych powierzchni elementów, zniekszta³cone-
go przez korozjê.

Rozszerzaj¹cy siê zakres stosowania polimerów
w konstrukcjach okrêtowych stanowi wyzwanie dla póŸ-
niejszego ich recyklingu i utylizacji. Autor identyfikuj¹c
stan problemu sygnalizuje mo¿liwie sposoby jego roz-
wi¹zania.

2. ZAKRES STOSOWANIA POLIMERÓW
W KONSTRUKCJI OKRÊTÓW

Miejscami (Rys. 1) i celami stosowania polimerów na
nowobudowanym lub remontowanym okrêcie (statku)
s¹:
1. System napêdu g³ównego; posadowienie silnika

i przek³adni bez obróbki podk³adek i pó³ek funda-
mentu, ochrona przed korozj¹, zapobieganie rozluŸ-
nieniu styku podk³adek z silnikiem (korozji ciernej)
i przesuwaniu siê silnika, zmniejszenie ciê¿aru posa-
dowienia silnika i przek³adni.

2. Zespó³ pr¹dotwórczy i wyposa¿enie pomocnicze:
uproszczenie posadowienia zespo³u pr¹dotwórczego
i wyposa¿enia pomocniczego powy¿ej lub poni¿ej
pok³adu przez eliminacjê obróbki fundamentów.

3. Pochwa stewowa i wsporniki wa³u œrubowego: przez
osadzenie ³o¿ysk polimerowych smarowanych œrod-
kiem poœlizgowym lub filtrowan¹ wod¹ eliminuje siê
rozwiercanie kad³uba i wciskanie ³o¿ysk oraz zapew-
nia siê dok³adne osiowanie linii wa³ów.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

238 Wojciech JURCZAK



4. £o¿yska czopu i trzonu steru: ka¿de ³o¿ysko normal-
nie wciskane w osadzenie mo¿e byæ ustawione szyb-
ko i dok³adnie za pomoc¹ polimeru, bez rozwiercania
osadzeñ.

5. £o¿yska wa³u: osadzanie ³o¿ysk na polimerze elimi-
nuje obróbkê podk³adek i fundamentów, u³atwia
osiowanie linii wa³ów.

6. Przek³adnia steru; osadzenie przek³adni na polimerze
eliminuje obróbkê fundamentu i u³atwia osiowanie
steru.

7. Maszyna sterowa: osadzenie maszyny sterowej na
polimerze eliminuje obróbkê fundamentu i u³atwia
osiowanie steru.

8. Pompy w si³owni: osadzenie pomp na polimerze eli-
minuje obróbek fundamentów.

9. Pompy dla ³adunku: osadzenie pomp na polimerze
eliminuje obróbkê fundamentów.

10. Przejœcie kabli przez podk³ady i grodzie wodoszczel-
ne: u¿ycie polimeru daje dobre, trwa³e uszczelnienie
przejœcia.

11. Du¿e ³o¿yska kulkowe lub rolkowe: osadzenie kad³u-
bów ³o¿ysk na polimerze eliminuje obróbkê funda-
mentu.

12. Dziobowe stery strumieniowe; osadzenie sterów na
fundamencie eliminuje obróbkê fundamentu.

13. Wci¹garka kotwiczna: osadzenie wci¹garki na poli-
merze eliminuje obróbkê fundamentu.

14. Wa³y œrubowe: pokrycie polimerem daje tward¹, d³u-
gotrwa³¹ ochronê przed korozj¹ odkrytych odcinków
wa³ów.

15. Morskie pokrycie elementów silnie obci¹¿onych: po-
krycie polimerem daje d³ugotrwa³¹ ochronê przed
korozj¹ œruby napêdowej z wa³em, skraplaczy, pomp
wirowych.

16. Oprofilowanie kad³uba i steru: polimer wype³nia
wg³êbienia, wyg³adza i profiluje powierzchnie kad³u-
ba i steru.

17. Pok³adowe ruroci¹gi pary, ruroci¹gi balastowe, zwoje
nagrzewnic ³adunku, naprawa zbiorników, rur i za-
worów: polimer wzmocniony w³óknem szklanym
daje szybk¹, szczeln¹ i wysoko wytrzyma³¹ naprawê
elementów o temperaturze do 230°C obci¹¿onych ciœ-
nieniem do 7 MPa.

18. Bezpieczniejsza podstawa, lepszy transport: polimer
zapewnia pewniejsz¹ podstawê i lepszy ruch pieszy

i pojazdów na pok³adzie, pochylniach i l¹dowiskach
helikopterów.

19. Wysokowytrzyma³a kompozycja epoksydowa: po-
krycie polimerem kad³ubów okrêtów podwodnych
jest odporne na uderzenia, zanurzenie w s³onej wo-
dzie i ruch w wodzie.

20. Uszczelnienie rur, przewodów i otworów: polimer
skutecznie uszczelnia, wyg³adza i wype³nia pok³ady
i grodzie.

21. Naprawa mechanizmów: polimer z nape³niaczem
tytanowym stosuje siê do naprawy zu¿ytych czêœci
kasyn, ³¹czy ró¿ne metale bez korozji galwanicznej.

22. Kielichowanie lin stalowych: polimer zastêpuje cynk
w kielichowaniu koñców lin stalowych, eliminuje k³o-
poty zwi¹zane z u¿yciem ciek³ego metalu, daje pe³n¹
wytrzyma³oœæ na wyrwanie liny z kielicha i doskona³¹
odpornoœæ na zmêczenie, uderzenia i ogieñ.

23. Odnawianie powierzchni odpornych na erozjê: poli-
mer odbudowuje zu¿yte kad³uby pomp, kolanka rur
i wymienniki ciep³a, wyd³u¿a trwa³oœæ nowego wy-
posa¿enia.

24. Monta¿ zbiorników LNG/LPG: polimer daje doskona-
³y rozk³ad obci¹¿enia ³o¿ysk i w³asnoœci adhezyjne
w temperaturach otoczenia i kriogenicznych. Uprasz-
cza montowanie wszystkich zbiorników, gdy wyma-
gana jest kompensacja lub wype³nienia ubytków
w podporach zbiorników.

Przyk³adem morskiego stosowania polimerów s¹ poli-
estrowo-szklane kad³uby i nadbudówki wybudowanych
w latach 70-tych amagnetycznych okrêtów: tra³owca,
patrolowca, poszukiwacza min [2]. Ten materia³ o niskiej
gêstoœci 1,5 g/cm3 oprócz zalety amagnetycznoœci posiada
dodatkowe cechy, takie jak [3]:
— termoodpornoœæ, brak echa radarowego, regulowana

przewodnoœæ i izolacyjnoœæ zale¿na od rodzaju i iloœci
sk³adników laminatów,

— wysoka: wytrzyma³oœæ, udarnoœæ w³aœciwa (odniesio-
ne do gêstoœci) i zmêczeniowa, nieczu³oœæ na karby,

— granica plastycznoœci pokrywa siê z granic¹ zniszcze-
nia bez zjawiska p³yniêcia plastycznego,

— ³atwe do wykonania i kszta³towania (swoboda kszta³-
towania),

— stosunkowo du¿a ¿ywotnoœæ starzeniowo-korozyjna
(³atwa i tania konserwacja),

— stosunkowo niski koszt produkcji,
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Rys. 1. Miejsca zastosowania polimerów na masowcu 43000 DWT z silnikiem g³ównym B&W 6L60MC zbudowanym w Stoczni Daewoo [1]



— szybka i niedroga naprawa uszkodzeñ kad³uba czy
nadbudówki (krótsze przestoje remontowo-awa-
ryjne).

Pomimo wielu zalet ten materia³ posiada tak¿e wady jak:
— mniejsza twardoœæ w stosunku do materia³ów meta-

licznych, któr¹ eliminuje siê przez stosowanie w³ó-
kien aramidowych,

— niska temperatura degradacji termicznej i zap³onu
(gazy toksyczne i z du¿¹ iloœci¹ dymi i sadzy),

— technologia formowania i oddzielenia od form decy-
duje o w³asnoœciach,

— brak mo¿liwoœci formowania plastycznego,
— gromadzenie ³adunków elektrostatycznych,
— brak opracowanej technologii recyklingu.

3. MO¯LIWOŒCI RECYKLINGU
POLIMEROWYCH KONSTRUKCJI OKRÊTU

Polimer jako materia³ konstrukcyjny stanowi³ zagro-
¿enie zdrowia za³óg okrêtowych ju¿ po kilku miesi¹cach
eksploatacji w wyniku wydzielania styrenu z utwardzo-
nego laminatu w pomieszczeniach o podwy¿szonej tem-
peraturze (szczególnie w si³owni). Zalety produkcyjne
tych kompozytów (g³ównie wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na
warunki œrodowiska) sta³y siê równie¿ powa¿n¹ wad¹
podczas prób ich utylizacji [4]. Odpadami uci¹¿liwymi s¹
du¿e konstrukcje okrêtowe, które w takiej formie trafiaj¹
na „sk³adowisko” (wraki zajmuj¹ce miejsce przy nabrze-
¿u stanowi¹ce problem na najbli¿sze dziesi¹tki lat).

Jest to problem nie tylko budownictwa okrêtowego
(tylko 8% ca³oœci wykorzystywanych polimerów w Pol-
sce) ale tak¿e budownictwa ogólnego (13%), transportu
(16%) i innych [4]. Obecnie po blisko 30-letniej eksploata-
cji tego typu okrêtów powsta³ problem ich w³aœciwego
zagospodarowania po wycofaniu z eksploatacji. Demon-
ta¿ uzbrojenia i innego wyposa¿enia pozwoli na frag-
mentacje du¿ej bry³y okrêtowej na mniejsze elementy.
Kolejn¹ czynnoœci¹ bêdzie wybór metody i sposobu prze-
prowadzenia dalszego zagospodarowania tego odpadu
pou¿ytkowego.

Recykling polimerów przez ich spalenie (termiczny)
to uzyskanie du¿ej iloœci ciep³a (wartoœæ kaloryczna ¿y-
wic poliestrowych 25-30 tys. kJ/kg) co wi¹¿e siê jednak
z du¿ymi problemami, takimi jak:
— dysponowanie spalarni¹ o tak du¿ych gabarytach (ka-

d³uby posiadaj¹ d³ugoœæ do 40 m d³ugoœci i 200÷750 t
wypornoœci),

— du¿a iloœæ toksycznych sk³adników spalin, sadzy oraz
tlenku wêgla, metanu, etanu, etylenu, acetylenu, ety-
lobenzenu, ksylenu itp.

— palnoœæ laminatów zale¿y od rodzaju spoiwa i zbroje-
nia, zwiêkszenie iloœci zbrojenia szklanego i zastoso-
wanie ¿ywic samo gasn¹cych obni¿a palnoœæ,

— pozosta³oœciami po spaleniu, które uwa¿ne s¹ w Pol-
sce za szczególnie niebezpieczne [5].

Mo¿liwy jest recykling z zastosowaniem zwi¹zków che-
micznych, na które laminaty poliestrowo-szklane s¹
wra¿liwe. Ogólnie odpornoœæ chemiczna tych laminatów
jest du¿a, ale takie zwi¹zki jak ketony, estry, alkalia, i stê-

¿one kwasy utleniaj¹ce niszcz¹ ten typ laminatu. Problem
stanowi opracowanie technologii utylizacji przy zastoso-
waniu tych zwi¹zków. Podjêto wiele prób opracowania
technologii, które opatentowano [6], ale ka¿dy z nich
wi¹¿e siê z bardzo du¿ymi nak³adami finansowymi
a wartoœæ materia³u wtórnego przekracza znacznie koszt
wytworzenia materia³u pierwotnego.

Recykling mechaniczny tj. poprzez ponowne prze-
twarzanie odpadów bez procesów chemicznych w celu
uzyskania pe³nowartoœciowego surowca do dalszego wy-
korzystania wi¹¿e siê z problemem doboru sposobu roz-
drobnienia konstrukcji (ciêcie pi³ami b¹dŸ kontrolowany
wybuch – Japonia [7]). W przemyœle samochodowym sto-
suje siê strzêpiarki, które podczas rozdrobnienia karoserii
rozdzielaj¹ metale od niemetali i tworzywa sztuczne [8].

Mo¿na równie¿ wykorzystaæ wra¿liwoœæ laminatów
na promienie w paœmie ultrafioletu, które powoduj¹
przerywanie wi¹zañ polimerów i pocz¹tek ³añcuchowej
reakcji utleniana. Stwarza to mo¿liwoœæ opracowania
technologii ich niszczenia. Ultrafiolet powoduje za¿ó³ce-
nie, kruchoœæ i pêkanie spoiwa, zaœ woda powoduje hyd-
rolizê i mechaniczne uszkodzenia w formie pêcherzy.
Podczerwieñ powoduje naprê¿enia spowodowane pod-
niesieniem temperatury i zmian¹ wilgotnoœci, które mog¹
doprowadziæ do pêkniêæ i rozwarstwieñ.

Informacje International Maritime Organization
(IMO) zamieszczone na stronach internetowych wskazu-
j¹ na mo¿liwoœæ topienia takich konstrukcji w morzu
(tworzenie sztucznych raf koralowych) jako jeden z mo¿-
liwych sposobów rozwi¹zania problemu pod warunkiem
dok³adnego oczyszczenia z materia³ów pêdnych. Kad³u-
by z laminatów po demonta¿u metalowego wyposa¿enia
nie tr¹c¹ wypornoœci. Nale¿y wiêc tak¹ bry³ê okrêtow¹
doci¹¿yæ (np. zalanie betonem) i zatopiæ w oznakowa-
nym miejscu. Takie konstrukcje mog¹ s³u¿yæ jako elemen-
ty cumownicze na redach lub jako kotwice du¿ych ozna-
kowañ nawigacyjnych. Wieloletnia eksploatacja kons-
trukcji z kompozytu poliestrowo-szklanego w warun-
kach morskich (oddzia³ywanie wody i atmosfery mors-
kiej) powoduje, niewielkie 3%, obni¿enie ich wytrzyma-
³oœci (w mniejszym stopniu w wodzie s³onej ni¿ w s³od-
kiej). Zwi¹zane jest to z nasi¹kliwoœci¹, która stabilizuje
siê po trzech miesi¹cach. Jedynymi widocznymi objawa-
mi utraty cech pierwotnych laminatu mo¿e byæ: utrata
po³ysku, powstanie mikropêkniêæ i ich propagacja, po-
wstanie porów, ods³oniêcie w³ókien laminatu.

W sporadycznych wypadkach mo¿na wykorzystaæ te
jednostki jako autentyczne cele dla ataków æwiczebnych
okrêtów i lotnictwa morskiego z u¿yciem niepalnych
œrodków bojowych.

Na œwiecie istnieje wiele innych technologii recyklin-
gu laminatu wzmocnionego w³óknem szklanym, niektó-
re z nich podano szczegó³owemu opisaniu w pracy [4],
ale ¿adne z nich nie s¹ op³acalne i „przyjazne œrodo-
wisku”.

Przy obecnie znanych technologiach mo¿liwe jest uty-
lizowanie 10÷15% niemetalowych podzespo³ów okrêtów.
Do niemetalicznych materia³ów stosowanych tak¿e w bu-
dowie jednostek p³ywaj¹cych zaliczamy polipropyleny
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(PP) i polietyleny (PE).W porównaniu do tych popular-
nych termoplastów, zarówno recykling surowcowy jak
i termiczny laminatów poliestrowo-szklanych jest proce-
sem bardzo z³o¿onym. Rozpatruj¹c szerzej rozk³ad pod
wp³ywem temperatury czyli proces spalania, nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt i¿ poliolefiny posiadaj¹ wartoœæ
opa³ow¹ 42 MJ/kg podczas gdy laminaty z w³óknem
szklanym jako nape³niaczem nie przekraczaj¹ 21 MJ/kg
czyli s¹ wstanie osi¹gn¹æ po³owê wartoœci jak¹ charakte-
ryzuj¹ siê PP i PE. Równie¿ temperatura w jakiej prowa-
dzi siê spalanie jest znacznie wy¿sza dla laminatów poli-
estrowo-szklanych co potwierdza, i¿ proces rozk³adu
omawianych materia³ów wymaga du¿ych nak³adów fi-
nansowych przez co staje siê nie op³acalny.

4. PODSUMOWANIE

Zastosowanie laminatów poliestrowo-szklanych jest
du¿e i nie dotyczy tylko budownictwa okrêtowego, ale
tak¿e wielu dziedzin gospodarki narodowej w Polsce i za
granic¹. Powsta³y problem ich utylizacji jest procesem
globalnym wymagaj¹cym opracowania kompleksowej
technologii recyklingu. Jedn¹ z mo¿liwych metod ich uty-
lizacji w warunkach polskich wydaje siê byæ recykling
materia³owy. Problem w tym rodzaju zagospodarowania
takiego odpadu, polega na metodzie rozdrobnienia, frag-
mentów du¿ych konstrukcji by mo¿liwe by³o otrzymanie
recyklatu jako dodatku przy tworzeniu nowych materia-
³ów. Dodatkowo w przypadku okrêtów problem rozdro-
bienia to podzia³ du¿ej jednolitej bry³y (kad³ub z nadbu-

dówk¹) na mniejsze elementy, który mo¿e odbyæ siê jedy-
nie przez ciêcie hydrauliczne lub kontrolowany wybuch
[9].

Kompleksowa technologia recyklingu laminatów po-
winna zawieraæ propozycje metod rozdrobnienia lamina-
tu (konstrukcji) a¿ po proces badania w³asnoœci nowo
powsta³ego materia³u (z udzia³em recyklatu).
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