
    
 

ACM Bearing Ltd съвместно с инженери и механици от 
военоморските сили разработиха и осъществиха 
детайлно и одобрено тестване на продукта LNF. 
Резултатите от тестовете показват, че LNF  има много 
добри характеристики в сравнение с използваните  
подобни найлонови или еластомерни материли. 
 
LNF сега е специфициран и се доставя за лагери с 
водно мазане, както за новопостроени така и за 
ремонтирани военоморски надводни и подводни 
съдове.  
 
LNF е висококачествен инженерингов продукт 
съставен от нетъкан текстил импрегниран със 
специално разработени термореактивни смоли и 

допълнителни пълнители, позволяващи материлът да се използва както в сух 
режим на работа, така и с маслено, гресово или водно мазане.  
 
LNF може да се доставя напълно машинно обработен за новостро ящи се съдове и 
съоръжения или като заготовки и изделия за замяна на предишни гумени или 
сегментни  лагери, еластомерни или найлонови лагерни втулки.  
 
Едно от важните предимства на продукта LNF е, че може да се доставя като тръбни 
заготовки с диаметър до 1600 mm и дължина до 1200 mm. Това дава възможност 
да се конструира цялостна дълга лагерна система като алтернатива на 
използваните и доставяни два лагера с половин дължина. Като резултат ще се 
подобри работата,  опрости монтажа, ще се намалят първоначалните разходи 
(необходимост само от една шпонка против превъртане) и ще се намалят разходите 
по подмяната на лагера.  

 
Предимствата на LNF продукта: 

 
    ·Конкурентна цена    ·Кратко време за доставка   
    ·Висока товароносимост  ·Ниско триене и износоустойчивост 
    ·Регистрово одобрение   ·Отлична динесионна стабилност 
    ·Ниско „прилепване-плъзгане”  ·Ниско/нулево ниво на шума 
    ·Създаване на хидродинамичен филм при ниски обороти  
    ·Много ниско раздуване  ·Слабо износване на вала 
 
Характеристика Стойност Характеристика Стойност
Товароносимост (към 

плоскоста) 180 N/mm
2

Твърдост                     

(Rockwell M) 90

Максимална работна 

якост на натиск 50 N/mm
2

Коефициент на 

триене(сухо) 0,13 – 0,18

Модул на натиск 4000 N/mm

Максимална работна 

температура > 100 °C

Якост на удър (към 

плоскоста) 35 kJ/m
2

Коефициент на 

термично разширение 5,0 x 10-5 /°C

Плътност 1,3 -1,4 g/cm
3

Раздуване във вода 1,0%  
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