
 
 

 
 

Представяне на компания Thordon Bearings  
Thordon Bearings Inc. 
Thordon Bearings Inc. проектира и произвежда пълна гама от полимерни лагери за 
валолиния на плавателни съдове, както и продукти за морски приложения, за 
производство на чиста енергия, помпено оборудване, офшорни и други индустриални 
приложения. Със силно развитата си глобална дистрибуторска мрежа, марката Thordon е 
известна с високо качество и отлична производителност, премахване на нуждата от 
масла и греси за корабните лагери, лагери за хидро-турбини, вертикални помпи и много 
други приложения. 
 
Продуктите на Thordon обикновенно работят с водно мазане или в сух режим при бавни 
осцилиращи приложения, елиминирайки използването на греси или масло. Всички 
продукти предлагат изключително дълъг експлоатационен живот, нисък кефициент на 
триене и много лесен начин на монтаж.  
 
Thordon Bearings стартира като фамилен бизнес през 1911 и днес разполага с 
производствени мощности в Канада и Полша.  Компанията осигурява инженерни решения 
и предлага техническа помощ в глобален мащаб поради широката си дистрибуторска и 
сервизна мрежа по целия свят. 
 

Лагери Thordon за морско приложение 
Thordon Bearings са пионери в разработването на незамърсяващи околната среда лагери, 
използващи водно мазане на същите за морски приложения, където много други лагери 
все още използват масли или грес за смазване, включително лагерите за рулевото 
устройство, лагери за палубни машинни и лагери на валолинията за всички водни 
условия. Лагерите Thordon bearings намаляват въздействието върху околната среда за 
потребителите си, позволявайки им да елиминират всякакъв риск от криминални, цивилни 
или администартивни глоби или други нежелани реакции като лоши обществени нагласи, 
които могат да възникнат поради изтичане на грес или масло в реки, езера или морета. 

  Фиг.1. Група лагери за морско приложение на Thordon 

 

 
 



Лагери Thordon за индустриални приложения 
Thordon Bearings са водещ световен производител на високо проиводителни , 
дълготрайни лагери неизискващи маслено смазване или гресиране. За индустрията може 
да се посочат безмаслените лагери за направляващи апарати на хидротурбините, лагери 
за помпено оборудване и редица други индусртиални приложения.  Хиляди сервизи за 
помпено оборудване, производители на хидро и помпено оборудване и крайни 
потребители на същото по света познават лагерите Thordon като доказан избор за 
съвършенство и стойност.  Лагерите Thordon са направени да издържат във времето без 
да влияят на околната среда. 

 Фиг.2. Група индустриални лагери Thordon 
 

1.Описание на лагерите Thordon за 

валолинията на кораби 
Лагери Thordon за валолинията (дейдудни лагери) 
Лагерите Thordon за валолинията са разделени в четири различни групи и множество 
конфигурации за да предложат оптимални лагерни решения за всяко специфично 
приложение и технически изисквания. Лагерите ползващи мазане с морска вода включват 
следните четири групи - Thordon COMPAC, RiverTough, SXL и  XL. 
С опита си за повече от 35 години, Thordon притежава солидни референции на повече от  
2000 морски приложения по валолинията.  Винаги когато имате нужда от лагер за 
ремонтна подмяна, конверсия или ново строителство, лагерните системи за валолинията 
на Thordon предлагат доказана, надежна и рентабилна експлоатация. 

 

Лагери Thordon COMPAC за валолинията  
Thordon COMPAC е високо ефективна лагерна система с водно мазане предимно за 
работа в чиста морска вода.  Специално създаден с нисък коефициент на триене за да се 
намали  стартовото триене и да се елиминира залепващото триене на вала, системата 
COMPAC е разработена за подпомагане на ранното формиране на хидродинамичен 
филм при по-ниски скорости на вала.  Долната (натоварената) част от лагера е гладка, 
докато горната половина има канали за водно мазане и охлаждане на лагера.  

                                                
Фиг.3 Лагер COMPAC с фиксиран единичен ключ  Фиг.4 Лагери COMPAC с прорез за ключ 



 

Лагери Thordon RiverTough за валолинията 
Лагерните системи Thordon RiverTough са специално създадени да осигурят дълъг живот 
в условия на изключително абразивни и мръсни води, такива като лагери по валолинията 
на речни кораби и  лагери за засмукващи режеща глави и драги.  RiverTough е доказано с 
поне двойно по-дълъг живот от гумените лагери в такива екстремни среди. 

  Фиг.5 Лагер за валолиниата RiverThough  
 

Лагери Thordon SXL за валолинията 
Лагерите Thordon SXL предлагат по-нисък коефициент на триене за по-носък въртящ 
момен и по-гладка работа при по-ниски скороски на въртене на вала, също така 
увеличена резистивност към износване от твърди абразивни частици и по-дълъг 
експлоатационен живот в сравнение с лагерите XL. 

 Фиг.6 Лагер SXL за валолиния 
 

Лагери Thordon XL за валолинията 
Това е традиционни лагерна група за валолинията. Thordon XL са лагери с общо 
предназначение предлагащи отлична ефективност по сравнение с много други лагери 
използни понастоящем за приложения по валолинията. Thordon XL предлага 
дълготрайност, нисък коефициент на триене, добра абразивна устойчивост и ефективни 
разходи. 

 Фиг.7 Раздвоен (сплит) лагер Тhordon XL за валолинията 
 
Уплътнение Thordon TG100  
Thordon TG100 е механично уплътнение за диаметри от 88mm (3.5”) до 305mm (12”) на 
гребните валове, използвани при работни съдове, драги, влекачи, яхти, патрулни 
плавателни съдове, както и други крайбрежни кораби, опериращи както в чисти така и 
мръсни, абразивно натоварени води. 



 Фиг.8 FRW  уплътнение TG100  
 
Произвеждано за дълготраен срок на износване и намалени разходи за поддръжка,  
TG100 е вид еластомерен компенсатор поемащ както аксиалните, така и радиалните 
движение на вала и компенсиране проблеми с подравняване.на вала.  Уникално 
аварийно уплътнение позволяващо самостоятелна работа и безопасно връщане на съда  
в пристанището без повреди по уплътняването. Клиновидно "заключващия" дизайн 
гарантира ротаращото лице да е перфектно квадратно към вала.. 

 Фиг.9. Инсталираен на TG100 на NZ ферибот  
 

2. Описание на лагерите Thordon за 

рулевото устройство 
 

Рулеви лагери Thordon SXL  
Лагерите Thordon SXL за рулево устройство предлагат нисък коефициент на триене, 
работни налягания до 12 MPa (1,740 psi) и не изискват гресиране или гресиращи системи.  
Thordon SXL може също да издържа на високи удърни натоварвания и натоварване на 
граничните ръбове. 
 
Впечатляващ референтен списък на взискателни, но вече доволни клиенти е на 
разположение.  Thordon SXL е признат като доказан избор за стойностна ефективност, 
гарантирана производителност и отпадане на притесненията от евентуално замърсяване 
на околната среда. 

  Фиг.10 Лагери за рулево устройство Thordon SXL 



 

Гаранции за експлоатация на лагери SXL за рулевото устройство 
Thordon гарантира, че лагерите за рулевите устройства SXL ще отговарят на 
регистровите спецификации за износване от 15 години за новопостроени проекти, или 
два пъти по-дълъг живот от този на сменени други лагери (при конверсия на други лагери 
с такива на Тhordon) до максимално 10 години от ремонта (подмяната). В случай на 
рекламация, ще се достави безплатно нов лагер. 

 Фиг.11 Инсталиране лагер на перото SXL 

 
Лагери и уплътнения на Thordon с висока производителност 
В допълнение към лагерите SXL за щира, вала на перото и носещите дискове, лагерите 
изработени от вида SXL TRAXL или ThorPlas-Blue могат да се използват като лагери без 
нужда от смазване при кормилните и свързващи устройства, а така също като 
стабилизатори за перата. При работни кораби, материалът ThorPlas-Blue се препоръчва 
за повечето високо натоварени втулки в лостовите групи и "жокей-бар" връзките. И двата 
продукта не изискват смазване спестявайки време, средства и риска от замърсяване. 

 Фиг.12 Самонагласящ се лагер ThorPlas-Blue 

Кормилни (румпелни) и свързващи лагери ThorPlas-Blue 
ThorPlas-Blue е термопластичен инженерингов продукт за приложение при високи 
налягания до 45 MPa (6,527 psi). Позволява работа при мокри и сухи условия на мазане и 
се характеризира с много ниско износване в неабразивни среди. Този доживот смазан 
хомогенен полимер никога не изисква грес или масло за смазване. 

 Фиг.13 Румпелни втулки изработени от ThorPlas-Blue 
 



3. Описание на ThorPlas-Blue с 

приложение при палубни машини  

Лагери ThorPlas-Blue за палубни машини  
Осигуряването на надеждна работа на цялото оборудване инсталирано над водолинията 
предсатвлява труден проблем за всеки корабния екипаж. Палубното оборудване и 
рулевите лагери изискват честа поддръжка и гресиране. Ако рутинната поддръжка се 
забави или гресирането се пренебрегва, това ще доведе впоследствие до високи разходи 
за собствениците на кораби – блокиралите лагерите може да предизвикат нужда от скъпа 
подмяна на въжето, проблеми с безопасността в резултат на ръчно грасиране и 
вибрации, причинени от повреждане на буталото и цилиндрите.  

 Фиг.14 Румпелни лагери ThorPlas-Blue 
ThorPlas-Blue е решения за лагери без поддръжка, елиминиращи източниците за 
замърсяване.  Този термопластичен инженерингов лагер е в състояние да понася 
натоварвания до 45MPa (6527 PSI). ТhorPlas-Blue могат лесно заменят бронзовите лагери 
почти във всички приложения, избягвайки необходимостта от смазване на бронза. За 
валовете е удачно да се използва неръждаема стомана или неръждаема повърхност 
контактуваща с полимерния лагер. 
 

Типични приложения на ThorPlas-Blue без необходимост от поддръжка на палубно 
оборудване  

• Механични устройства 

• Котвени кранове и ролкови лагери на спасителните лодки 

• Румпелни рамена и „жокей-бар” лагери 

• Самоизравнителни лагери на хидравлично рулево устройство 

• Лагери на шарнирни болтове за качване на товарни платформи 

• Кранове, подемници и товарни палубни съоръжения 

• Лебедки  

• Водонепроницаеми врати и люкове 
 

4. Описание на продуктите Thordon за 

приложение при хидро турбини 
 
Thordon ThorPlas-Blue 
ThorPlas-Blue е термопластичен инженерингов продукт, с възможност за сух старт и 
натоварване до 45Mpa (6,527 psi). Той може да работи във вода до 80°C (230°F).  При 
суха експлоатация, може да работи до 100°C (230°F).  В не абразивни среди, ThorPlas-
Blue има много има много нисък процент на износване. 



                                     
Фиг.15ThorPlas-Blue лагери                     Фиг 16. ThorPlas-Blue лагери за направляващ 
за направляващ апарат                           апарат & HPSXL удърни шайби  
 

Thordon HPSXL TRAXL 
Thordon HPSXL TRAXL е подходящ за употреба при многовисоки налягания до 55MPa 
(8,000 psi) в динамични или до 70MPa (10,000 psi) при статични условия. Коефициентът 
на триене е типично между 0.06-0.12. Той е много устойчив към удърно натоварване и 
вибрации.  

 Фиг. 17 Лагери за направляващ апарат HPSXL TRAXL & Thorseal  

Thordon SXL 
Thordon SXL is в състояние да работи при налягания до 10MPa (1,450 psi). Коефициентът 
му на триене е типично между 0,10-0,20. SXL може да понесе сух старт и да работи както 
в мокра така и в суха среда. Има висока устойчивост към абаразия, удърно натоварване и 
вибрации. 

 Фиг. 18 Основен водещ лагер SXL и сегментно уплътнение на вала 

Thordon GM2401 
GM2401 е изработен специално за използване в много абразивни водни среди. Той е по-
твърд и най-малко два пъти по-износоустойчив от гума. Има също така по-нисък 
коефициент на триене по сравнение с гумата.  
 

Хидравлично уплътнение Thorseal 
Хидро-уплътнение Thorseal предпазва носещата повърхност от абразивни частици. 
Способен е да издържа работни налягания между 0 - 100 MPa (0-15,000 psi) и е 
изключително жилав, не се нарязва или разкъсва. Има нисък коефициент на триене,  
самосмазващи свойства и дълъг живот на износване с намалени разходи за поддръжка. 
Thorseal може да се изработва по клиентски дизайн, специално за решаване на сложни 
предизвикателства с уплътняването. 
 

5. Описани на лагерите Thordon за помпи и 

индустриални приложения 



 
Лагери Thordon за вертикални помпи 
Thordon Bearings проектира и произвежда най-пълната гама от лагери за вертикални 
помпи без необходимост от гресиране или маслено мазане. Еластомерните лагери на 
Thordon предлагат най-добрата комбинация от здравина, твърдост, но и гъвкавост и 
еластичност, заедно с висока устойчивост на износване. Термопластичните лагери 
ThorPlas на Thordon работят при по-високи температури и налягания от еластомерните 
продукти Thordon и са с подобрена устойчивост към химически агенти.  
 

ThorPlas-Blue 
ThorPlas-Blue е инженерингов термопластичен продукт, способен на сун старт и работни 
налягания до 45Mpa (6,527 psi). Може да работи във вода и химикали до 80°C (230°F). В 
суха среда може да работи до 100°C (230°F). В неабразивни работни среди, ThorPlas-Blue 
има много нисък процент на износване. 

 Фиг.19 Група лагери ThorPlas-Blue 

ThorPlas-White 
ThorPlas-White е одобрен съгласно NSF / ANSI 61 и WRAS за приложения с контакт с 
питейна вода и е сертифициран по NSF / ANSI 51 за приложение в хранително вкусовата 
индистрия. Има нисък коефициент на триене, ниско износване и отлична способност за 
сух старт, поради вградени в матрицата му смазващи материали. Той е лесен за 
инсталиране и за машинно обработка – без образуване на прах.  

 Фиг.20 Лагери ThorPlas-White 

Thordon SXL 
Предпичитан избот за възможността сух старт. Thordon SXL притежава по-нисък 
коефициент на триене в границите 0,10-0,20.  Има възможност за работа при натоварване 
до 12MPa (1,740 psi).  Продуктът SXL е вного устойчив на абразия, удърно натоварване и 
вибация, както и да работи в мокра и/или суха среда.  

 Фиг.21 Група лагери Thordon SXL 



 

 

PT80 

Този еластомерен полимер притежава отлични механични свойства (във вода) при по-
високи работни темпеартури до 80°C (176°F). Наличието на вътрешни лубриканти 
позволяват възможността за сун старт, подобно на Thordon SXL и характеристики на 
износване подобни на гамата еластомери Thordon.  PT80 има висока абразивна 
устойчивост и нисък коефициент на триене. 

 Фиг. 22 Лагери PT 80  

 

Thordon Composite (GM2401) 
Thordon Composite е създаден специално за употреба в силно абаразивни водни среди.  
Сравнен с естествената гума, продуктът е с два пъти по-висока абразивна устойчивост и 
е с по-нисък коефициент на триене. Thordon Composite е лесен за инсталиране, с водно 
мазане (без гресиране) и намалява разходите за поддръжка.  

 Фиг. 23 Лагери от групата Thordon Composite (GM 2401) 

Thordon HPSXL 
Thordon HPSXL има по-висока устойчивост към удърно натоварване и вибрации. Между 
цялата гама лагери на Thordon, този продукт е с най-нисък коефициент на триене и е 
сравнително устойчив на абразивно въздействие. Може да работи до работни 
натоварвания до 15MPa (2,175 psi). 

 Фиг.24 Група лагери Thordon HPSXL 
 

Официален дистрибутор на продуктите THORDON за България:  
СЕНИ ЕООД, 9000 Варна, ул. „Александър Дякович” № 7 
Тел/факс: +359/52 600 162 , 698 606 
Е-мейл: industry@senyltd.com; belzona@senyltd.com 
WWW: http://senyltd.com/index.php/bg 
 

 
 


