
 

 

 
 



 
Ochrona antykorozyjna elementów znajdujących się w 
ciągłym ruchu 
 
Ochrona obrotowych elementów metalowych przed atakiem 
korozji wody morskiej ma dla  inżynierów okrętowych 
kluczowe znaczenie. Zaawansowane technologie powłok 
okrętowych zapewniają doskonałe rezultaty ochrony 
antykorozyjnej powierzchni stabilnych takich, jak np.: 
powierzchnie zbiorników. 
Natomiast w zastosowaniach dla urządzeń obrotowych 
wystawionych na działanie wody morskiej – jak system 
wałów śrubowych oraz trzon steru – dość często dochodzi 
do przedwczesnych uszkodzeń powłoki ochronnej, nie 
wynikających z normalnego zużycia. 
 
Powszechnie stosowane powłoki na bazie włókien 
szklanych/epoksydów są dość kruche i niewystarczająco 
elastyczne, by wytrzymać długotrwałe gięcie wału 
wynikające z naprężeń zginających i skręcających w czasie 
eksploatacji. Uszkodzenia na ogół występują w miejscu 
złączenia powłoki z wyłożeniem wału. 
Już przy pierwszym pęknięciu, woda morska dociera do 
wału migrując pod powierzchnią powłoki i powodując 
znaczącą korozję, niewidoczną z zewnątrz.  W celu kontroli 
jakości pokrycia wału w systemach otwartych  wału 
śrubowego, Towarzystwa Klasyfikacyjne wymagają inspekcji 
co 5 lat. Jeżeli   zaistnieje   nawet   tylko   podejrzenie 

utajonej korozji – wał musi być zdemontowany i naprawiony, 
a w razie konieczności ponownie pokryty powłoką. 
 
 
Zalety Thor-Coat 
 
Parametry Thor-Coat, nowej powłoki opracowanej przez 
Thordon Bearings Inc. wychodzą naprzeciw problemowi 
uszkodzeń z powodu zmienno-kierunkowego obciążenia 
obrotowego. Odporny na obciążenia dynamiczne, dwu-
składnikowy materiał powłokowy Thor-Coat jest trzy- a 
nawet dziewięciokrotnie bardziej elastyczny od obecnie 
stosowanych innych materiałów używanych do powłok 
wałów śrubowych. W poniższym podsumowaniu wyników 
testów Thor-Coat pomyślnie przeszedł próbę ugięcia do 
180º bez pęknięć. Wszystkie pozostałe testowane materiały 
uległy pęknięciu przy znacznie mniejszym ugięciu.                        
W zastosowaniach na wale śrubowym lub w podobnych  
gdzie wymagana jest elastyczna i trwała powłoka – wyższa 
elastyczność i wytrzymałość materiału Thor-Coat zapewnia 
zwiększony efekt ochrony antykorozyjnej na długie lata 
użytkowania. 
 
Thor-Coat został opracowany w celu uzupełnienia systemu 
łożyska wału śrubowego smarowanego wodą (Thordon 
COMPAC), zapewniając ochronę przeciwkorozyjną dla  
10-letniej eksploatacji.  

 

 

 

 
 Wyniki Testów: Thor-Coat vs. Produkty Konkurencyjne 

 
 Thor-Coat Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D 

Zalecana grubość warstwy 
 

2.00 mm 
(0.08”) 

6.00 mm 
(0.24”) 

2.75 mm 
(0.11”) 

2.75 mm 
(0.11”) 

2.75 mm 
(0.11”) 

Wytrzymałość na ścieranie – na mokro 
(ASTM G6) 

0.015 mm 
(0.0006”) 

0.22 mm 
(0.009”) 

0.34 mm 
(0.013”) 

0.16 mm 
(0.006”) 

0.22 mm 
(0.009”) 

 
Zużycie Powłoki w % 
 

 
0.75% 

 
3.67% 

 
12.36% 

 
5.82% 

 
8.00% 

Wytrzymałość na zginanie (ASTM D522) 
% wydłużenia 
Zagięcie próbki przy widocznym pęknięciu 

 
160% 

brak przy 180º 

 
44% 
90º 

 
28% 
57º 

 
17% 
34º 

 
17% 
34º 

 

 

 
 



 
 
 
Po 10 latach – wał zostanie wyciągnięty w celu 
sprawdzenia stanu łożyska i  powłoki Thor-Coat.  
Thordon ściśle współpracuje z Towarzystwami 
Klasyfikacyjnymi opracowując nowoczesne techniki 
inspekcji – takie jak wziernikowanie optyczne, które ułatwią 
przeprowadzenie kontroli po 5 latach w czasie dokowania 
bez demontażu wału 
 

Nałożenie / Usunięcie 
 
Nakładanie jest proste, gdyż Thor-Coat jest produktem jedno-
powłokowym. Po połączeniu i zmieszaniu Części A z Częścią B, 
Thor-Coat nakłada się za pomocą szczotki i następnie zaciera na 
gładko z użyciem przyrządu mierzącego grubość nakładanej warstwy, 
przy jednoczesnym sprawdzaniu jej konsystencji. Wygładzanie Thor-
Coat jest ułatwione, jeśli wał można zamontować na tokarce i nim 
obracać. 

W przypadku uszkodzenia 
uderzeniowego Thor-Coat 
część materiału pozostaje dalej 
na wale tworząc ochronę 
antykorozyjną. Jeżeli 
uszkodzenie jest większe           
i dochodzi do przerwania 
osłony antykorozyjnej – korozja 
pojawi się jedynie w miejscu 
uszkodzenia – bez migracji pod 
powłoką. Zlokalizowane 
uszkodzenie jest łatwe do 
naprawy. 
 
Zastosowany na odkrytym wale 
lub trzonie steru Thor-Coat 
zapewnia wzmocnioną 
długotrwałą ochronę 
antykorozyjną, gdyż nie pęka z 
powodu gięcia wału – 
właściwego dla normalnej 
eksploatacji. 

 

 

 

Przed nałożeniem Thor-Coat wał 
musi być wypiaskowany, 
odtłuszczony i wysuszony. Przy 22º 
C (72º F) Thor-Coat utwardza się w 
ciągu 36 godzin. Temperatura 
otoczenia powinna wynosić minimum 
10º C (50º F). W temperaturze 
poniżej 21º C (70º F) 
rekomendowana warstwa powłoki o 
grubości 2.0 mm (0.08”) może być 
nałożona za jednym razem. Przy 
temperaturze powyżej 21º C (70º F) 
następną warstwę nakłada się po 5 
godzinach od nałożenia pierwszej 
warstwy,  o ile wymaga tego 
uzyskanie odpowiedniej grubości 
powłoki. Pełne utwardzenie 
następuje po 7 dniach przy 
temperaturze 22º C (72º F). Pełne 
instrukcje aplikacji można uzyskać u 
lokalnego Dystrybutora. 

Najprostszym sposobem usunięcia Thor-Coat z wału to obróbka 
mechaniczna. Inne techniki maszynowe usuwania powłok również 
są przyjęte, o ile nie  uszkadzają powierzchni wału. 

 

 

Dane Testu Porównawczego 
 

Opis Testu Thor-Coat Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D 

Zalecana Grubość Warstwy 
 

2.00 mm 
(0.08”) 

6.00 mm 
(0.24”) 

2.75 mm 
(0.11”) 

2.75 mm 
(0.11”) 

2.75 mm 
(0.11”) 

Właściwości Rozciągania (ASTM 02370)  
Siła pozciągania 

> 15 MPa 
(2100 psi) 

> 27.5 MPa 
(4000 psi) 

> 34.5 MPa 
(5000 psi) 

> 26.0 MPa 
(3750 psi) 

> 41.0 MPa 
(6000 psi) 

Wydłużenie do uszkodzenia 60% w wodzie 30% 30% 11% 3% 

Przyczepność (ASTM D1002): 
Siła rozciągania pokrycia 

> 15 MPa 
(2100 psi) 

10 MPa 
(1500 psi) 

20 MPa 
(2900 psi) 

16 MPa 
(2300 psi) 

25 MPa 
(3600 psi) 

Rozwarstwienie katodowe (ASTM G8-90) doskonałe 
< 2.0 mm 
(< 0.08”) 

dobre 
5.5 mm 
(0.22”) 

dobre 
5.5 mm 
(0.22”) 

dobre 
5.0 mm 
(0.20”) 

dobre 
5.0 mm 
(0.20”) 

Wytrzymałość na zginanie (ASTM D522) 
% wydłużenia 

160%        44% 28% 17% 17% 

Zagięcie próbki przy widocznym pęknięciu brak przy 180º 90º 57º 34º 34º 

Wytrzymałość Udarnościowa - Utrata Wagi 
(ASTM G14) 

> 1500 
mm • kg 

> 1500 
mm • kg 

> 1500 
mm • kg 

> 1500 
mm • kg 

> 1500 
mm • kg 

Wytrzymałość na Ścieranie (ASTM G6) 
Zużycie jako % grubości powłoki 

0.75% 3.67% 12.36% 5.82% 8.00% 

 



 

 
 

 

 

Opis Dwuskładnikowa, 100% ciało stałe, wysokiej jakości powłoka ochronna antykorozyjna do 
obrotowych zastosowań okrętowych. Może być stosowane jako jedna warstwa o grubości 2mm 
(0.080”), o wyjątkowej elastyczności, wytrzymałości i twardości, dobrej odporności na ścieranie  
i doskonałej ochronie antykorozyjnej. 

Kolor / Wygląd Produkt Jasnoszary Część A 
(żywica) 

Biała Część B 
(utwardzacz) 

Prawie 
Czarny 

Ciężar właściwy Produkt 1.0 
(po utwardzeniu) 

Część A 
(żywica) 

1.31 Część B  
(utwardzacz) 

0.91 

Zawartość cząsteczek stałych 100% po utwardzeniu (nie zalecane dodawanie ulotnych rozpuszczalników  
lub rozcieńczalników) 

Grubość warstwy Zalecana grubość warstwy 2 mm (0.080”) 

Pokrycie teoretyczne metric 
j.m. 

0.5 m2 /litr (lub na 1.07kg) przy 2mm warstwie Thor-Coat 
(uwaga: dla średnicy wału 500mm i 4 m długości = 6,3 m2 potrzebne 12.6 l lub 
13.5 kg materiału Thor-Coat) 

imperial 
j.m. 

20 sq. f. na galon amerykański przy 0,080” warstwie Thor-Coat 
(uwaga: dla średnicy wału 19” i 12’ długości = 59.7 sq.f potrzebne 3 galony 
amerykańskie lub 30 funtów materiału Thor-Coat) 

Sposób nakładania Szczotką lub packą. Zapewnij całkowite pokrycie szczotką, następnie wygładź powierzchnię 
szczotką, packą lub wałkiem. 

Czasy utwardzania Temperatura 22º C (72º F) 10º C (50º F) 30º C (86º F) 40º C (104º F) 

Wstępne 32 godziny - 16 godzin 8-10 godziny 

Pełne utwardzenie 5-7 dni >21 dni 48 godzin 24 godziny 

Limity temperatur schnięcia Minimum 10º C (50º F). Temperatura powierzchni co najmniej 3º C (5º F) powyżej punktu rosy 
w otaczającym powietrzu (nie należy pokrywać skroplin na powierzchni stalowej) 

Temperatura zapłonu > 100 º C (220º F) 

Środki bezpieczeństwa Zapewnij przewiew. Zabezpiecz się przed wdychaniem składników produktu i unikaj kontaktu ze 
skórą. Załóż odpowiednie rękawice, okulary i maskę ochronną. Ewentualne miejsce zetknięcia 
się materiału ze skóra należy przemyć odpowiednim dla skóry środkiem czyszczącym, a 
następnie przemyć wodą z mydłem. Po dostaniu się do oczu, należy je dobrze przepłukać  
wodą (ok. 10 minut) lub odpowiednim płynem do płukania oczu. 

Przechowywanie Przechowuj nie zmieszane komponenty żywicy i utwardzacza w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchym pomieszczeniu o temperaturze 10-38º C (50-100º F). Chroń przed 
wpływem mrozu lub wysokiej temperatury. 

Termin ważności Minimum 2 lata przy temp. 22º C (72º F) 

Zastrzeżenia transportowe Brak regulacji. Ciecz niepalna. Może być transportowana w przestrzeni powietrznej i lądowej 

 
Uwaga:  Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu bazują na wieloletnim doświadczeniu producenta w wytwarzaniu i montażu łożysk THORDON na całym 
świecie. Dane te mają służyć naszym klientom. Przeznaczone są do wykorzystania przez osoby przeszkolone technicznie wg ich własnego uznania i na ich 
odpowiedzialność. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 

 
 
 

 
 

T R O Y M A R I N E  
Spółka z o.o. 

 
ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia 

tel.: +48 58 7818300   fax: +48 58 7818305 
e-mail: info@troymarine.pl    

www.troymarine.pl 
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