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Lageropstellingen
Voor de radiale en axiale ondersteuning van een 
roterend machineonderdeel ( bijvoorbeeld een 
as) ten opzichte van het stilstaande deel (bij-
voorbeeld het huis) zijn meestal twee lagers 
nodig. Afhankelijk van de toepassing, de belas-
ting, de vereiste loopnauwkeurigheid en kosten-
overwegingen kan de opstelling bestaan uit

• vast en los lageropstelling
• wederzijdse opsluiting d.m.v. af te stellen 

lagers
• wederzijdse opsluiting d.m.v. overige radiale 

lagers.

Lagerconstructies die bestaan uit één enkel 
lager dat radiale, axiale en momentbelastingen 
kan opnemen worden in deze catalogus niet 
besproken. Als dergelijke constructies nodig zijn, 
is het raadzaam contact op te nemen met de 
SKF application engineering service.

Vast en los lageropstelling
Het vaste lager aan één eind van de as geeft 
radiale ondersteuning en zorgt tegelijkertijd 
voor de axiale opsluiting van de as in beide rich-
tingen. Dit lager moet dus zowel op de as als in 
het huis opgesloten zijn. Geschikte lagers zijn 
radiale lagers die gecombineerde belastingen 
kunnen opnemen, bijvoorbeeld groefkogella-
gers, tweerijige of gepaarde eenrijige hoekcon-
tactkogellagers, zich instellende kogellagers, 
tweerijige tonlagers of gepaarde kegellagers. 
Combinaties van een radiaal lager dat een zuiver 
radiale belasting kan opnemen, bijvoorbeeld een 
cilinderlager met één ring zonder spoorkragen 
met een groefkogellager, een vierpuntslager of 
een dubbelzijdig werkend axiaallager kunnen 
ook worden gebruikt als vast lager. Het tweede 
lager dat zorgt voor axiale opsluiting in beide 
richtingen, moet radiaal vrij liggen in het huis.

Het losse lager aan het andere einde van de 
as zorgt alleen voor radiale ondersteuning. 
Tevens moet het axiale verplaatsing kunnen 
opnemen, zodat er geen axiale verklemming kan 
ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de aslengte 
verandert tengevolge van thermische uitzetting. 
Axiale verplaatsing kan plaatsvinden binnen het 
lager in geval van naaldlagers, NU en N cilinder-
lagers en CARB lagers, of tussen een van de 

Fig..1

Fig..2

Fig..3
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lagerringen en de zitting, bij voorkeur tussen de 
buitenring en de huisboring. 

Er is een groot aantal combinaties van vaste 
en losse lagers; de meest gebruikte combinaties 
worden hieronder beschreven.

Voor stijve lagerconstructies waarbij ”wrij-
vingsloze” axiale verplaatsingen binnen het 
lager moeten plaatsvinden, kunnen de volgende 
combinaties worden gebruikt

• groefkogellager/cilinderlager (†.fig..1)
• tweerijig hoekcontactkogellager/cilinderlager 

(†.fig..2)
• gepaarde eenrijige kegellagers/cilinderlager 

(†.fig..3)
• NUP cilinderlager/NU cilinderlager  

(†.fig..4)
• NU cilinderlager en vierpuntslager/ 

NU cilinderlager (†.fig..5).

Voor bovenstaande combinaties moet scheef-
stelling van de as tot een minimum worden 
beperkt. Als dit niet mogelijk is, verdient het 
aanbeveling combinaties te gebruiken van zich 
instellende lagers – zodat enige scheefstelling 
toelaatbaar is; bijvoorbeeld

• zich instellende kogellager/CARB lager of
• tweerijig tonlager/CARB lager (†.fig..6).

Deze constructies kunnen scheefstellingen en 
axiale verplaatsingen opnemen, waardoor wordt 
voorkomen dat er interne axiale krachten ont-
staan in het lagersysteem. 

Fig..4

Fig..5

Fig..6
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Voor lagerconstructies met een roterende 
binnenringbelasting waarbij veranderingen in 
de aslengte moeten worden opgevangen tussen 
het lager en de zitting, is axiale verplaatsing 
hoofdzakelijk tussen de buitenring van het lager 
en het huis. De meest gebruikte combinaties zijn

• groefkogellager/groefkogellager (†.fig..7)
• zich instellend kogellager of tweerijig tonla-

ger/zich instellend kogellager of tweerijig ton-
lager (†.fig..8)

• gepaarde eenrijige hoekcontactkogellagers/
groefkogellager (†.fig..9).

Wederzijdse opsluiting d.m.v. af te 
stellen lagers
Bij af te stellen lagerconstructies is de as in één 
richting axiaal opgesloten door het ene lager, en 
in tegengestelde richting door het andere lager. 
Bij dit soort constructies is de opsluiting weder-
zijds. Dit wordt meestal toegepast voor korte 
assen. Geschikte lagers zijn alle soorten radiale 
lagers die axiale belastingen kunnen opnemen 
in minstens één richting, waaronder

• hoekcontactkogellagers (†.fig..10)
• kegellagers (†.fig..11).

In bepaalde gevallen, waarbij eenrijige hoekcon-
tactkogellagers of kegellagers worden gebruikt 
voor wederzijdse opsluiting, kan voorspanning 
nodig zijn (†.pagina.206).

Wederzijdse opsluiting d.m.v. overige 
radiale lagers
In deze lagerconstructies zijn de lagers ook 
wederzijds opgesloten en zijn geschikt wanneer 
minder hoge eisen aan axiale opsluiting wordt 
gesteld of wanneer andere onderdelen op de as 
zorgen voor axiale opsluiting. 

Geschikte lagers voor dergelijke opstellingen 
zijn

• groefkogellagers (†.fig..12)
• zich instellende kogellagers
• tweerijige tonlagers.

Bij dergelijke constructies is het belangrijk dat 
één ring van elk lager op of in de zitting kan 
bewegen, bij voorkeur de buitenring in het huis. 
Deze wederzijdse opsluiting kan ook worden 
verkregen met twee NJ cilinderlagers met 
onderling verschoven binnenringen (†.fig..13).  
In dit geval kan de axiale verplaatsing plaatsvin-
den binnen het lager.

Fig..7
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Fig..8

Fig..9

Fig..10

Fig..11

Fig..12
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Radiale opsluiting van lagers
Om het draagvermogen van het lager volledig te 
benutten, moeten de ringen over de hele omtrek 
en over de hele breedte van de loopbaan worden 
ondersteund. De ondersteuning moet stevig en 
vlak zijn en kan worden gevormd door een cilin-
drische, dan wel conische aszitting of, voor de 
ringen van axiale lagers, door een plat aanleg-
vlak. Dit betekent dat de zittingen met voldoen-
de nauwkeurigheid moeten worden bewerkt en 
dat hun oppervlak niet moet zijn onderbroken 
door groeven, gaten of andere voorzieningen. 
Bovendien moeten de ringen radiaal goed zijn 
opgesloten om te voorkomen dat zij zich onder 
belasting gaan afwikkelen in of op hun onder-
steuning. 

Een goede radiale opsluiting en ondersteu-
ning kan in de regel alleen worden bereikt door 
de ringen met een voldoende vaste passing te 
monteren. Onvoldoende of in het geheel niet 
radiaal opgesloten lagers veroorzaken in de 
regel schade aan de lagers zelf en aan de bijbe-
horende machinedelen. De mogelijkheid bestaat 
echter dat het niet mogelijk is een vaste passing 
toe te passen omdat een eenvoudige montage 
en demontage is gewenst, of omdat het een los 
lager betreft en de axiale verschuifbaarheid 
dient te worden gewaarborgd. Wanneer een los-
se passing wordt toegepast, is het soms nodig 
voorzorgsmaatregelen te treffen om slijtage 
door ”walsen” te beperken, bijvoorbeeld door 
oppervlakte harding van de zittingen, smeren 
van de contactoppervlakken via speciale smeer-
groeven waardoor slijtagedeeltjes worden ver-
wijderd, of door borging tegen rotatie middels 
borgstift en N1 groef in de buitenring. 

Passingskeuze
Bij de keuze van een passing moet rekening 
worden gehouden met de hieronder genoemde 
factoren en de daaruit voortvloeiende richtlij-
nen.

1. Rotatieverhouding
Onder rotatieverhouding verstaat men de 
beweging van de betreffende lagerring ten 
opzichte van de richting van de belasting 
(†.tabel.1). In principe onderscheidt men drie 
verschillende omstandigheden: ”roterende 
belasting”, ”stilstaande belasting” en ”onbepaal-
de belastingsrichting”.

Er is sprake van een ”roterende belasting” als 
de ring roteert en de belasting stilstaat of als de 
ring stilstaat en de belasting roteert. Gedurende 
een omwenteling wordt dus ieder punt van de 
loopbaan eenmaal belast. Hoge belastingen, 
welke niet roteren maar een oscillerende bewe-
ging uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij 
buitenringen van drijfstanglagers met een hoog 
toerental, worden in het algemeen als ”roteren-
de belasting” beschouwd.

Bij een roterende belasting walst (kruipt) een 
lagerring wanneer deze met een losse passing is 
gemonteerd op zijn zitting. Hierdoor ontstaan 
beschadigingen (passingroest) die in elk geval 
door een voldoende vaste passing moeten wor-
den voorkomen. Voor de keuze van de passing  
is steeds de bedrijfstoestand bepalend 
(†.punten.2 en 4 hieronder).

Er is sprake van een ”stilstaande belasting” 
indien zowel de ring als de belasting stilstaat of 
indien de ring en de belasting met hetzelfde 
toerental roteren. De belasting is dus steeds 
naar hetzelfde punt van de loopbaan gericht. Bij 
een stilstaande belasting walst een lagerring 
normaal niet op zijn zitting. Een vaste passing is 
dus niet noodzakelijk tenzij dit om andere rede-
nen is gewenst.

Een ”onbepaalde belastingsrichting” ontstaat 
wanneer veranderlijke uitwendige belastingen, 
stoten, trillingen of onbalanskrachten in machi-
nes met een hoog toerental niet nader te bepa-
len veranderingen van de belastingsrichting 
veroorzaken. Bij een onbepaalde belastingsrich-
ting moeten de beide lagerringen een vaste pas-
sing hebben, vooral bij zwaar belaste lagers. De 
binnenring krijgt daarbij de voor een roterende 
belasting aanbevolen passing. Wanneer de bui-
tenring axiaal moet kunnen verschuiven en de 
belasting niet hoog is, kan voor de buitenring 
een wat lossere passing worden gekozen dan die 
welke voor een roterende belasting wordt aan-
bevolen.
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Fig..142. Grootte van de belasting
Door elastische vervorming van de binnenring 
onder invloed van de belasting wordt de vaste 
passing losser. Daardoor kan deze onder invloed 
van een roterende belasting gaan walsen. De 
mate van de passing moet daarom dus in over-
eenstemming zijn met de grootte van de belas-
ting: hoe hoger en meer stotend de belasting is, 
des te zwaarder de passing moet zijn (†.fig..14). 
Shock loads and vibration also need to be consi-
dered.

Magnitude of load is defined as

• P ≤ 0,05 C – light load 
• 0,05 C < P ≤ 0,1 C – normal load
• 0,1 C < P ≤ 0,15 C – heavy load
• P > 0,15 C – very heavy load.

Tabel.1

Rotatie-.en.belastingssituaties

Bedrijfs-.. Schematische.. Belastings-. Voorbeeld. Aanbevolen
omstandigheden. weergave. situatie. . passingen

Roterende binnenring  Roterende belasting  Assen met  Vaste passing
  op binnenring snaaraandrijving voor binnenring

Stilstaande buitenring  Stilstaande belasting  Losse passing
  op buitenring  voor buitenring

Constante belastingsrichting

Stilstaande binnenring  Stilstaande belasting  Transportrollen Losse passing
  op binnenring  voor binnenring

Roterende buitenring  Roterende belasting Automobiel- Vaste passing
  op buitenring wiellagers voor buitenring

Constante belastingsrichting

Roterende binnenring  Stilstaande belasting Schudzeven Vaste passing
  op binnenring  voor buitenring

Stilstaande buitenring  Roterende belasting Schudzeven Losse passing
  op buitenring of trilmotoren voor binnenring

Belasting roteert
met binnenring

Stilstaande binnenring  Roterende belasting Kegelbreker Vaste passing
  op binnenring  voor binnenring

Roterende buitenring  Stilstaande belasting (Draaimolen  Losse passing
  op buitenring aandrijving) voor buitenring

Belasting roteert
met buitenring
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3. Lagerspeling
Bij een vaste passing worden door de overmaat 
tussen de lagerring en zitting de ringen elastisch 
vervormd (opgerekt of gecomprimeerd) en 
dientengevolge de lagerspeling verkleind. Daar-
bij mag men niet onder een bepaalde waarde 
komen († gedeelte ”Lagerspeling” vanaf 
pagina.137). De lagerspeling en de toelaatbare 
spelingsvermindering zijn al naar gelang type en 
grootte van het lager verschillend. In bepaalde 
gevallen wordt de door passingen veroorzaakte 
spelingsvermindering zo groot dat de lagers met 
een grotere speling dan Normaal moeten wor-
den gemonteerd om verklemming te voorkomen 
(†.fig..15).

4. Temperatuursverhoudingen
In de meeste toepassingen is tijdens bedrijf de 
temperatuur van de buitenring lager dan de 
temperatuur van de binnenring. Dit leidt tot 
 vermindering van de speling in het lager 
(†.fig..16).

Aangezien de lagerringen in bedrijfstoestand 
meestal een hogere temperatuur hebben dan de 
aangrenzende delen, kan de vaste passing van 
de binnenring losser en de passing van de bui-
tenring vaster worden. De binnenring zou hier-
door kunnen gaan walsen terwijl de verschuif-
baarheid in de constructie van de buitenring 
teniet kan worden gedaan. 

Temperatuurverschillen en de richting van de 
warmtestroom moeten daarom bij de keuze van 
de passing in ogenschouw worden genomen.

5. Eisen aan de loopnauwkeurigheid
Wanneer men hoge eisen stelt aan de loop-
nauwkeurigheid van lagers is het niet aan te 
raden losse passingen toe te passen. Dit om tril-
lingen te beperken. Aszittingen en huisboringen 
dienen met nauwe toleranties te worden 
bewerkt, overeenkomend met tenminste IT 
klasse 5 voor de as en IT klasse 6 voor het huis. 
De toleranties voor cilindriciteit dienen ook 
nauw te zijn (†.tabel.11, pagina.196).

6. Uitvoering en materiaal van as en huis
De passing mag niet leiden tot een ongelijkma-
tige vervorming van de ring (onrondheid). Dit 
kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door 
onderbrekingen in het oppervlak van de zitting. 
Gedeelde lagerhuizen komen in de regel niet 
meer in aanmerking wanneer de buitenringen 
een vaste passing moeten hebben en het geko-

Fig..16
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zen tolerantiegebied dient geen vastere passing 
op te leveren dan welke normaal met tolerantie-
veld H (hoogstens K) wordt bereikt. Om een 
goede ondersteuning te waarborgen in dun-
wandige en lichtmetalen huizen en op holle 
assen, dienen zwaardere passingen te worden 
gekozen dan normaal voor de overeenkomstige 
dikwandige stalen of gietijzeren huizen of mas-
sieve assen († gedeelte ”Passingen voor holle 
assen” vanaf pagina.172). Also, sometimes 
lighter interference fits may be required for cer-
tain shaft materials.

7. Montage- en demontagemogelijkheden
Bij losse passingen kunnen lagers in het alge-
meen gemakkelijker worden gemonteerd en 
gedemonteerd. Wanneer echter door bedrijfs-
omstandigheden vaste passingen zijn vereist, 
maar desondanks een gemakkelijke montage en 
demontage mogelijk moet zijn, dienen lagers die 
uit elkaar kunnen worden genomen, of lagers 
met conische boring en klembus te worden toe-
gepast (†.fig..26,.27 en 28, pagina.201).

8. Verschuifbaarheid van het losse lager
Een van de ringen van een los lager moet onder 
alle bedrijfsomstandigheden in axiale richting 
verschuifbaar blijven. Bij de lagertypen welke 
niet uit elkaar kunnen worden genomen moet 
de verschuifbaarheid door een losse passing van 
de lagerring met de stilstaande belasting wor-
den gewaarborgd (†.fig..20, pagina.199).  In 
sommige gevallen, bijvoorbeeld bij lichtmetalen 
huizen, kan het noodzakelijk zijn om een gehard 
stalen bus in het huis aan te brengen waarin de 
buitenring kan verschuiven. Op deze manier 
wordt het ”inhameren” van het huis, omdat het 
materiaal minder hard is, voorkomen. Het niet 
toepassen van een stalen bus zou ertoe kunnen 
leiden dat de axiale verschuifbaarheid bemoei-
lijkt of zelfs na enige tijd onmogelijk zou worden. 

Wanneer CARB lagers, naald- of cilinderla-
gers met één ring zonder spoorkragen worden 
toegepast, kunnen beide ringen met een vaste 
passing worden gemonteerd omdat de axiale 
verplaatsing in het lager zelf plaats heeft.

Aanbevolen passingen
De toleranties voor de boring en buitendiameter 
van lagers zijn internationaal gestandaardiseerd 
(† gedeelte ”Toleranties” vanaf pagina.120).

Om een vaste of een losse passing te verkrijgen 
voor een lager met een cilindrische boring en 
buitendiameter, zijn geschikte tolerantievelden 
gekozen uit het ISO passingensysteem. Slechts 
een klein gedeelte van het ISO passingensysteem 
wordt gebuikt voor wentellagers. Voor de meest 
toegepaste tolerantievelden ten opzichte van de 
boring- en buitendiametertoleranties van het 
lager, zie fig..17, pagina.168.

Lagers met een conische boring worden hetzij 
direct op de as of op een klembus met een uit-
wendige conus gemonteerd (trek- of drukbus-
sen); de bussen zelf worden op cilindrische 
astappen gemonteerd. In deze gevallen wordt 
de overmaat tussen de as en de binnenring niet 
door de passing bepaald, zoals bij cilindrische 
lagers, maar door de mate waarin de binnenring 
op de conische zitting of bus is opgedreven. In 
deze gevallen dient speciale aandacht te worden 
geschonken aan de spelingsvermindering in het 
lager (zie inleidende tekst in hoofdstukken 
”Tweerijige zich instellende kogellagers”, ”CARB 
lagers” en ”Tweerijige tonlagers”).

Als de lagers worden bevestigd met trek- of 
drukbussen, is een groter tolerantieveld voor de 
asdiameter toegestaan, maar aan tolerantie 
voor de cilindriciteit worden hogere eisen 
gesteld († gedeelte ”Maat- en vormnauwkeu-
righeid van lagerzittingen en aanlegvlakken” 
vanaf pagina.194).
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Tabellen voor aanbevolen passingen
Aanbevelingen voor de keuze van astolerantie 
voor massieve stalen assen zijn te vinden in

Tabel.2: Radiale lagers met cilindrische boring
Tabel.3: Axiale lagers

en voor lagerhuizen gietijzer of staal in

Tabel.4: Radiale lagers – ongedeelde huizen
Tabel.5: Radiale lagers – gedeelde of ongedeel-

de huizen
Tabel.6: Axiale lagers

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de 
hierboven genoemde aspecten en richtlijnen en 
gelden voor massief stalen assen en gietijzeren 
of stalen huizen. Jarenlange praktische ervaring 
heeft aangetoond dat deze aanbevelingen juist 
zijn voor een zeer breed toepassingsgebied. De 
tabellen van de aanbevelingen voor huistoleran-
ties geeft ook aan of de buitenring axiaal ver-
schuifbaar is. Door gebruik te maken van deze 

Fig..17

informatie is het mogelijk vast te stellen of de 
gekozen passing geschikt is voor een los lager.

Note
For applications with stainless steel bearings, 
the recommended tolerances in tables.2 to 6 on 
pages.169 to 171 apply, but the restrictions in 
the footnotes 2) and 3) in table.2 shall be taken 
into account. The footnote 1) in table.2 is not 
valid for stainless steel bearings. If tighter fits 
than those recommended in table.2 are needed, 
please contact the SKF application engineering 
service. It also may be necessary to consider the 
initial bearing clearance, e.g. when using stain-
less steel shafts at elevated temperatures.
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Tabel.2

Passingen.voor.massieve.stalen.assen.

Radiale.lagers.met.cilindrische.boring

Bedrijfsomstandigheden1). Voorbeelden. Asdiameter,.mm. . . Tolerantie
  Kogel- Cilinder-  Kegel- CARB en
  lagers1) lagers lagers tweerijige
     tonlagers

Roterende.binnenringbelasting.of.onbepaalde.belastingsrichting
Lichte en variabele Transportinrichtingen, ≤ 17 – – – js5 (h5)2)

belastingen   licht belaste lagers (17) tot 100 ≤ 25 ≤ 25 – j6 (j5)2)

(P ≤ 0,05 C) in tandwielkasten (100) tot 140 (25) tot 60 (25) tot 60 – k6
  – (60) tot 140 (60) tot 140 – m6

Normale en hoge Lagerconstructies ≤ 10 – – – js5
belastingen in het algemeen, (10) tot 17 – – – j5 (js5)2)

(P > 0,05 C) elektromotoren (17) tot 100 – – < 25 k53)

 turbines, pompen, – ≤ 30 ≤ 40 – k6
 verbrandingsmotoren, (100) tot 140 (30) tot 50 – 25 tot 40 m5
 tandwielkasten, (140) tot 200 – (40) tot 65 – m6
 houtbewerkings- – (50) tot 65 – (40) tot 60 n54)

 machines (200) tot 500 (65) tot 100 (65) tot 200 (60) tot 100 n64)
  – (100) tot 280 (200) tot 360 (100) tot 200 p65)

  > 500 – – – p74)

  – (280) tot 500 (360) tot 500 (200) tot 500 r64)

  – > 500 > 500 > 500 r74)

Zeer hoge belastingen  Aslagers voor zware – (50) tot 65 – (50) tot 70 n54)

en stootbelastingen onder railvoertuigen, tractie-  – (65) tot 85 (50) tot 110 – n64)

zware bedrijfsomstandig- motoren, walstuigen,  – (85) tot 140 (110) tot 200 (70) tot 140 p66)

heden (P > 0,1 C)  – (140) tot 300 (200) tot 500 (140) tot 280 r67)

  – (300) tot 500 – (280) tot 400 s6min ± IT6/26)8)

  – > 500 > 500 > 400 s7min ± IT7/26)8)

 
Hoge eisen aan loopnauw- Gereedschapswerktuigen 8 tot 240 – – – js4
keurigheid bij lichte belasting  – 25 tot 40 25 tot 40 – js4 (j5)9)

(P ≤ 0,05 C)  – (40) tot 140 (40) tot 140 – k4 (k5)9)

  – (140) tot 200 (140) tot 200 – m5
  – (200) tot 500 (200) tot 500 – n5
Stilstaande.binnenring-
belasting
Gemakkelijke axiale  Wielen op stilstaande     g610)

verplaatsing van binnenring  assen     
op as wenselijk      
 
Gemakkelijke axiale Spanrollen, kabel-     h6
verplaatsing van binnenring schijven     
op as niet nodig      

Zuiver.axiale.belasting
 Lagerconstructies ≤ 250 – ≤ 250 ≤ 250 j6
 van alle soorten > 250 – > 250 > 250 js6

1) For normally to heavily loaded ball bearings (P > 0,05 C), radial clearance greater than Normal is often needed when the shaft 
tolerances in the table above are used. Sometimes the working conditions require tighter fits to prevent ball bearing inner 
rings from turning (creeping) on the shaft. If proper clearance, mostly larger than Normal clearance is selected, the tolerances 
below can then be used 
• k4 for shaft diameters 10 to 17 mm • n6 for shaft diameters (140) to 300 mm
• k5 for shaft diameters (17) to 25 mm • p6 for shaft diameters (300) to 500 mm
• m5 for shaft diameters (25) to 140 mm

 For additional information please contact the SKF application engineering service
2) The tolerance in brackets applies to stainless steel bearings
3) For stainless steel bearings within the diameter range 17 to 30 mm, tolerance j5 applies
4) Bearings with radial internal clearance greater than Normal may be necessary
5) Bearings with radial internal clearance greater than Normal are recommended for d ≤ 150 mm. For d > 150 mm bearings 

with radial internal clearance greater than Normal may be necessary
6) Bearings with radial internal clearance greater than Normal are recommended
7) Bearings with radial internal clearance greater than Normal may be necessary. For cylindrical roller bearings radial internal 

clearance greater than Normal is recommended
8) For tolerance values please consult the SKF Interactive Engineering Catalogue online at www.skf.com or the SKF application 

engineering service
9) De toleranties tussen haakjes zijn van toepassing op kegellagers. Voor licht belaste kegellagers afgesteld via de binnenring kan 

js5 of js6 worden gebruikt
10) Tolerantie f6 kan worden gekozen voor grote lagers – om gemakkelijke verschuifbaarheid te verzekeren
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Tabel.3

Passingen.voor.massieve.stalen.assen

Axiale.lagers

Bedrijfsomstandigheden. Asdiameter,.. Tolerantie
. mm

Zuiver.axiale.belasting

Kogeltaatslagers – h6
Cilindertaatslagers – h6 (h8)
Axiale rollenkransen – h8

Radiale.en.axiale.belasting.op.tontaatslagers

Stilstaande belasting op asring ≤ 250 j6
 > 250 js6
Roterende belasting op asring ≤ 200 k6
of belastingsrichting onbepaald (200) tot 400 m6
 > 400 n6

Tabel.4

Passingen.voor.lagerhuizen.van.gietijzer.of.staal

Radiale.lagers.–.ongedeelde.huizen

Bedrijfsomstandigheden1). Voorbeelden. Tolerantie1). Verschuifbaarheid
. .. .. van.de.buitenring

Rotating.outer.ring.load

Hoge belastingen op lagers Wielnaven met rollagers, P7 Niet verschuifbaar
in dunwandige lagerhuizen, drijfstanglagers
hoge stootbelastingen
(P > 0,1 C)     

Normale en hoge belastingen  Wielnaven met kogellagers, N7 Niet verschuifbaar
(P > 0,05 C) drijfstanglagers,
 loopwielen van kranen

Lichte en veranderlijke belastingen Transportrollen, kabelschijven, M7 Niet verschuifbaar
(P ≤ 0,05 C) riemspanrollen

Onbepaalde.belastingsrichting

Hoge stootbelastingen Elektrische tractiemotoren M7 Niet verschuifbaar

Normale en hoge belastingen Elektromotoren, pompen K7 In de regel
(P > 0,05 C), hoeft niet krukaslagers  niet verschuifbaar
verschuifbaar te zijn

Nauwkeurige.of.geruisarme.loop2)

Kogellagers Kleine elektromotoren J63)  Verschuifbaar

Kegellagers Afgesteld via buitenring JS5 –
 Axiaal opgesloten buitenring K5 –
 Roterende buitenringbelasting M5 –

1) For ball bearings with D ≤ 100 mm, tolerance grade IT6 is often preferable and is recommend for bearings with thin-walled 
rings, e.g. in the 7, 8 or 9 Diameter Series. For these series, cylindricity tolerances IT4 are also recommended

2) Voor precisielagers met tolerantieklasse P5 of hoger zijn andere aanbevelingen van toepassingen (†.SKF catalogus ”High-
precision bearings”)

3) Kies om een goede verschuifbaarheid te verzekeren voor H6 in plaats van J6

Toepassing van lagers
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Tabel.5

Passingen.voor.lagerhuizen.van.gietijzer.of.staal

Radiale.lagers.–.gedeelde.of.ongedeelde.lagerhuizen

Bedrijfsomstandigheden. Voorbeelden. Tolerantie1). Verschuifbaarheid.van.de
. . . buitenring

Onbepaalde.belastingsrichting

Lichte en normale belastingen Middelgrote elektromotoren,  J7 In de regel verschuifbaar
(P ≤ 0,1 C), verschuifbaarheid pompen, krukaslagers  
van buitenring gewenst
    
Stilstaande.buitenringbelasting

Alle belastingen Algemene lagerconstructies H72) Verschuifbaar
 aspotlagers voor railvoertuigen
    
Lichte en normale belastingen  Algemene werktuigbouw H8 Verschuifbaar
(P ≤ 0,1 C) bij eenvoudige
bedrijfsomstandigheden
    
Warmtetoevoer via de as Droogcilinders, grote G73)  Verschuifbaar
 elektromotoren met
 tweerijige tonlagers

1) For ball bearings with D ≤ 100 mm, tolerance grade IT6 is often prefarable and is recommend for bearings with thin-walled 
rings, e.g. in the 7, 8 or 9 Diameter Series. For these series, cylindricity tolerances IT4 are also recommended

2) Voor grote lagers (D > 250 mm) en temperatuurverschil tussen buitenring en huis > 10 °C, dient G7 in plaats van H7 te worden 
toegepast

3) Voor grote lagers (D > 250 mm) en temperatuurverschil tussen buitenring en huis > 10 °C, dient F7 in plaats van G7 te worden 
toegepast

Tabel.6

Passingen.voor.lagerhuizen.van.gietijzer.of.staal

Axiale.lagers

Bedrijfsomstandigheden. Tolerantie. Opmerkingen

Zuiver.axiale.belasting

Kogeltaatslagers H8 Bij minder nauwkeurige lagerconstructies
  wordt de huisring met een radiale speling
  tot 0,001 D ingebouwd
Cilindertaatslagers H7 (H9) 
   
Axiale rollenkransen H10  
   
Tontaatslagers indien een ander  – De huisring dient radiaal vrij te liggen en met
lager de as radiaal ondersteunt  een voldoende radiale speling te worden
  ingebouwd zodat er geen radiale belasting
  op het axiale lager kan worden uitgeoefend
   
Radiale.en.axiale.belastingen
op.tontaatslagers

Stilstaande belasting op huisring H7 Zie ook ”Ontwerp van onderdelen”
  onder ”Tontaatslagers” op pagina.881
Roterende belasting op huisring M7 
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Tolerantietabellen
Tabellen.7 en 8 geven de volgende waarden 
voor de as- en huistoleranties om de kenmerken 
van de passing mogelijk te maken

• de boven- en ondergrens van de Normale 
tolerantievelden voor de lagerboring van de 
buitendiameter

• de boven- en ondergrens van de tolerantie-
velden voor de as- en huisboringdiameter 
volgens ISO 286-2:1988

• de kleinste en grootste waarden voor de the-
oretische overmaat (+) of speling (–) van de 
passing

• de kleinste en grootste waarden voor de 
waarschijnlijke overmaat (+) of speling (–) van 
de passing;

De volgende astoleranties worden vermeld

e7, f5, f6, g5, g6 in tabel.7a, pagina’s,.174  
en 175
h5, h6, h8, h9, j5 in tabel.7b, pagina’s,.176  
en 177
j6, js5, js6, js7, k4 in tabel.7c, pagina’s,.178  
en 179 
k5, k6, m5, m6, n5 in tabel.7d, pagina’s,.180  
en 181
n6, p6, p7, r6, r7 in tabel.7e, pagina’s,.182  
en 183

De volgende huistoleranties worden vermeld

F7, G6, G7, H5, H6 in tabel.8a, pagina’s,.184  
en 185
H7, H8, H9, H10, J6 in tabel.8b, pagina’s,.186  
en 187
J7, JS5, JS6, JS7, K5 in tabel.8c, pagina’s,.188  
en 189
K6, K7, M5, M6, M7 in tabel.8d, pagina’s,.190  
en 191
N6, N7, P6, P7 in tabel.8e, pagina’s,.192  
en 193

De Normale toleranties voor de boring- en bui-
tendiameter, waarvoor de grenswaarden zijn 
vermeld, gelden voor alle metrische wentel-
lagers. Uitzondering hierop zijn de metrische 
kegellagers met d ≤ 30 mm en D ≤ 150 mm, en 
taatslagers met D ≤ 150 mm. The diameter 
tolerances for these bearings deviate from the 
Normal tolerances for the other rolling bearings 
(† tolerance tables on.pages.125 to.132).

De genoemde waarschijnlijke uiterste grenzen 
dekken 99 % van alle combinaties van de theo-
retische waarden.

Wanneer lagers met een hogere nauwkeurig-
heid dan normaal worden gebruikt, betekent dit 
dat door de verminderde boring- en buitendia-
metertoleranties, de overmaat of speling van de 
passingen evenredig wordt verminderd. Indien, 
in dergelijke gevallen, een meer nauwkeurige 
berekening van de grenswaarden is vereist, 
wordt het aanbevolen contact op te nemen met 
SKF application engineering service.

Passingen voor holle assen
Wanneer lagers met een vaste passing op een 
holle as moeten worden gemonteerd, is in het 
algemeen een grotere overmaat vereist ten einde 
in het contactvlak tussen binnenring en holle as 
dezelfde vlaktedruk te verkrijgen als bij montage 
op een massieve as. Daarbij zijn de volgende 
 diameterverhoudingen van belang

 di d
ci = — en ce = — 
 d de

De passing wordt merkbaar beïnvloed bij een 
diameterverhouding van de holle as ci ≥ 0,5. 
Indien de uitwendige diameter (de) niet bekend 
is, kan de waarde van de diameterverhouding ce  
met voldoende nauwkeurigheid worden bere-
kend uit de formule

 d
ce = —————
 k (D – d) + d

waarbij
ci = diameterverhouding van de holle as
ce = diameterverhouding van de binnenring
d = buitendiameter van de holle as, 

boringdiameter van lager, mm
di = inwendige diameter van de holle as, mm
de = buitendiameter van de binnenring, mm
D = buitendiameter van het lager, mm
k = een factor voor het lagertype  

voor zich instellende kogellagers van  
de series 22 en 23 geldt k = 0,25  
voor cilinderlagers geldt k = 0,25 
voor alle andere lagers k = 0,3

Toepassing van lagers
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Om de vereiste overmaat voor de montage 
van een lager op een holle as te kunnen bepa-
len, gaat men uit van de gemiddelde waar-
schijnlijke overmaat tussen as en binnenring 
van een voor een massieve as aanbevolen pas-
sing. Aangezien de contactvlakken voor lagers 
meestal fijngeslepen zijn, kunnen de bij de mon-
tage optredende plastische vervormingen in 
contactvlakken worden verwaarloosd, d.w.z. de 
effectieve overmaat kan worden gelijkgesteld 
met de gemiddelde waarschijnlijke overmaat.

De overmaat DH benodigd voor een holle as 
kan, in verhouding tot de overmaat DV voor een 
massieve as, met behulp van diagram.1 worden 
bepaald. DV is de gemiddelde waarde van de 
waarschijnlijke overmaat voor de massieve as. 
Voor de holle as wordt dan een tolerantieveld 
gekozen dat een gemiddelde waarschijnlijke 
overmaat geeft die zo dicht mogelijk bij de over-
maat DH volgens diagram.1 ligt.

Diagram.1

Verband.tussen.overmaat.DH,.nodig.voor.holle.stalen.as,.en.bekende.overmaat.DV.voor.een.massieve.stalen.as

Voorbeeld
Een groefkogellager 6208 met d = 40 mm en 
D = 80 mm, moet worden gemonteerd op een 
holle as met een diameterverhouding ci = 0,8. 
Gevraagd worden de vereiste overmaat en 
 astolerantie.

Voor montage op een massieve stalen as 
wordt voor een normaal belast groefkogellager 
van deze grootte tolerantie k5 aanbevolen 
tabel.7d, pagina.180. De gemiddelde waar-
schijnlijke overmaat is voor een asdiameter van 
40 mm, DV = (22 + 5)/2 = 13,5 mm. Voor ci = 0,8 
en

 40
ce = ———————— = 0,77
 0,3 (80 – 40) + 40

wordt de verhouding uit diagram.1, DH/DV = 1,7 
afgelezen. Dus de benodigde overmaat voor de 
holle as is DH = 1,7 ™ 13,5 = 23 mm. Voor de hol-
le as wordt derhalve de tolerantie m6 gekozen 
omdat deze een gemiddelde waarschijnlijke 
overmaat heeft van ongeveer deze grootte.
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Toepassing van lagers

  

1. 3 –8 0 –14 –24 –6 –10 –6 –12 –2 –6 –2 –8
.    –6 –2424 +2 –10 +2 –12 +6 –6 +6 –8
.    –8 –22 +1 –9 0 –10 +5 –5 +4 –6
.             
3. 6 –8 0 –20 –32 –10 –15 –10 –18 –4 –9 –4 –12
.    –12 –32 –2 –15 –2 –18 +4 –9 +4 –12
.    –14 –30 –3 –14 –4 –16 +3 –8 +2 –10
.             
6. 10 –8 0 –25 –40 –13 –19 –13 –22 –5 –11 –5 –14
.    –17 –40 –5 –19 –5 –22 +3 –11 +3 –14
.    –20 –37 –7 –17 –7 –20 +1 –9 +1 –12
.             
10. 18 –8 0 –32 –50 –16 –24 –16 –27 –6 –14 –6 –17
.    –24 –50 –8 –24 –8 –27 +2 –14 +2 –17
.    –27 –47 –10 –22 –10 –25 0 –12 0 –15
.             
18. 30 –10 0 –40 –61 –20 –29 –20 –33 –7 –16 –7 –20
.    –30 –61 –10 –29 –10 –33 +3 –16 +3 –20
.    –33 –58 –12 –27 –13 –30 +1 –14 0 –17
.             
30. 50 –12 0 –50 –75 –25 –36 –25 –41 –9 –20 –9 –25
.    –38 –75 –13 –36 –13 –41 +3 –20 +3 –25
.    –42 –71 –16 –33 –17 –37 0 –17 –1 –21
.             
50. 80 –15 0 –60 –90 –30 –43 –30 –49 –10 –23 –10 –29
.    –45 –90 –15 –43 –15 –49 +5 –23 +5 –29
.    –50 –85 –19 –39 –19 –45 +1 –19 +1 –25
.             
80. 120 –20 0 –72 –107 –36 –51 –36 –58 –12 –27 –12 –34
.    –52 –107 –16 –51 –16 –58 +8 –27 +8 –34
.    –59 –100 –21 –46 –22 –52 +3 –22 +2 –28
.             
120. 180 –25 0 –85 –125 –43 –61 –43 –68 –14 –32 –14 –39
.    –60 –125 –18 –61 –18 –68 +11 –32 +11 –39
.    –68 –117 –24 –55 –25 –61 +5 –26 +4 –32
.             
180. 250 –30 0 –100 –146 –50 –70 –50 –79 –15 –35 –15 –44
.    –70 –146 –20 –70 –20 –79 +15 –35 +15 –44
.    –80 –136 –26 –64 –28 –71 +9 –29 +7 –36
.             
250. 315 –35 0 –110 –162 –56 –79 –56 –88 –17 –40 –17 –49
.    –75 –162 –21 –79 –21 –88 +18 –40 +18 –49
.    –87 –150 –29 –71 –30 –79 +10 –32 +9 –40
.             
315. 400 –40 0 –125 –182 –62 –87 –62 –98 –18 –43 –18 –54
.    –85 –182 –22 –87 –22 –98 +22 –43 +22 –54
.    –98 –169 –30 –79 –33 –87 +14 –35 +11 –43
.             
400. 500 –45 0 –135 –198 –68 –95 –68 –108 –20 –47 –20 –60
.    –90 –198 –23 –95 –23 –108 +25 –47 +25 –60
.    –105 –183 –32 –86 –35 –96 +16 –38 +13 –48
 

Tabel.7a

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   e7  f5  f6  g5  g6

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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500. 630 –50 0 –145 –215 –76 –104 –76 –120 –22 –50 –22 –66
.    –95 –215 –26 –104 –26 –120 +28 –50 +28 –66
.    –111 –199 –36 –94 –39 –107 +18 –40 +15 –53

630. 800 –75 0 –160 –240 –80 –112 –80 –130 –24 –56 –24 –74
.    –85 –240 –5 –112 –5 –130 +51 –56 +51 –74
.    –107 –218 –17 –100 –22 –113 +39 –44 +34 –57
.             
800. 1.000 –100 0 –170 –260 –86 –122 –86 –142 –26 –62 –26 –82
.    –70 –260 +14 –122 +14 –142 +74 –62 +74 –82
.    –97 –233 0 –108 –6 –122 +60 –48 +54 –62
.             
1.000. 1.250 –125 0 –195 –300 –98 –140 –98 –164 –28 –70 –28 –94
.    –70 –300 +27 –140 +27 –164 +97 –70 +97 –94
.    –103 –267 +10 –123 +3 –140 +80 –53 +73 –70

1.250. 1.600 –160 0 –220 –345 –110 –160 –110 –188 –30 –80 –30 –108
.    –60 –345 +50 –160 +50 –188 +130 –80 +130 –108
.    –100 –305 +29 –139 +20 –158 +109 –59 +100 –78

1.600. 2.000 –200 0 –240 –390 –120 –180 –120 –212 –32 –92 –32 –124
.    –40 –390 +80 –180 +80 –212 +168 –92 +168 –124
.    –90 –340 +55 –155 +45 –177 +143 –67 +133 –89

Tabel.7a

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   e7  f5  f6  g5  g6

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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Toepassing van lagers

  

1. 3 –8 0 0 –4 0 –6 0 –14 0 –25 +2 –2
.    +8 –4 +8 –6 +8 –14 +8 –25 +10 –2
.    +7 –3 +6 –4 +6 –12 +5 –22 +9 –1
.             
3. 6 –8 0 0 –5 0 –8 0 –18 0 –30 +3 –2
.    +8 –5 +8 –8 +8 –18 +8 –30 +11 –2
.    +7 –4 +6 –6 +5 –15 +5 –27 +10 –1
.             
6. 10 –8 0 0 –6 0 –9 0 –22 0 –36 +4 –2
.    +8 –6 +8 –9 +8 –22 +8 –36 +12 –2
.    +6 –4 +6 –7 +5 –19 +5 –33 +10 0
.             
10. 18 –8 0 0 –8 0 –11 0 –27 0 –43 +5 –3
.    +8 –8 +8 –11 +8 –27 +8 –43 +13 –3
.    +6 –6 +6 –9 +5 –24 +5 –40 +11 –1
.             
18. 30 –10 0 0 –9 0 –13 0 –33 0 –52 +5 –4
.    +10 –9 +10 –13 +10 –33 +10 –52 +15 –4
.    +8 –7 +7 –10 +6 –29 +6 –48 +13 –2
.             
30. 50 –12 0 0 –11 0 –16 0 –39 0 –62 +6 –5
.    +12 –11 +12 –16 +12 –39 +12 –62 +18 –5
.    +9 –8 +8 –12 +7 –34 +7 –57 +15 –2
.             
50. 80 –15 0 0 –13 0 –19 0 –46 0 –74 +6 –7
.    +15 –13 +15 –19 +15 –46 +15 –74 +21 –7
.    +11 –9 +11 –15 +9 –40 +9 –68 +17 –3
.             
80. 120 –20 0 0 –15 0 –22 0 –54 0 –87 +6 –9
.    +20 –15 +20 –22 +20 –54 +20 –87 +26 –9
.    +15 –10 +14 –16 +12 –46 +12 –79 +21 –4
.             
120. 180 –25 0 0 –18 0 –25 0 –63 0 –100 +7 –11
.    +25 –18 +25 –25 +25 –63 +25 –100 +32 –11
.    +19 –12 +18 –18 +15 –53 +15 –90 +26 –5
.             
180. 250 –30 0 0 –20 0 –29 0 –72 0 –115 +7 –13
.    +30 –20 +30 –29 +30 –72 +30 –115 +37 –13
.    +24 –14 +22 –21 +18 –60 +17 –102 +31 –7
.             
250. 315 –35 0 0 –23 0 –32 0 –81 0 –130 +7 –16
.    +35 –23 +35 –32 +35 –81 +35 –130 +42 –16
.    +27 –15 +26 –23 +22 –68 +20 –115 +34 –8
.             
315. 400 –40 0 0 –25 0 –36 0 –89 0 –140 +7 –18
.    +40 –25 +40 –36 +40 –89 +40 –140 +47 –18
.    +32 –17 +29 –25 +25 –74 +23 –123 +39 –10
.             
400. 500 –45 0 0 –27 0 –40 0 –97 0 –155 +7 –20
.    +45 –27 +45 –40 +45 –97 +45 –155 +52 –20
.    +36 –18 +33 –28 +28 –80 +26 –136 +43 –11

Tabel.7b

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   h5  h6  h8  h9  j5

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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500. 630 –50 0 0 –28 0 –44 0 –110 0 –175 – –
.    +50 –28 +50 –44 +50 –110 +50 –175 – –
.    +40 –18 +37 –31 +31 –91 +29 –154 – –

630. 800 –75 0 0 –32 0 –50 0 –125 0 –200 – –
.    +75 –32 +75 –50 +75 –125 +75 –200 – –
.    +63 –20 +58 –33 +48 –98 +45 –170 – –
.             
800. 1.000 –100 0 0 –36 0 –56 0 –140 0 –230 – –
.    +100 –36 +100 –56 +100 –140 +100 –230 – –
.    +86 –22 +80 –36 +67 –107 +61 –191 – –
.             
1.000. 1.250 –125 0 0 –42 0 –66 0 –165 0 –260 – –
.    +125 –42 +125 –66 +125 –165 +125 –260 – –
.    +108 –25 +101 –42 +84 –124 +77 –212 – –
.             
1.250. 1.600 –160 0 0 –50 0 –78 0 –195 0 –310 – –
.    +160 –50 +160 –78 +160 –195 +160 –310 – –
.    +139 –29 +130 –48 +109 –144 +100 –250 – –
.             
1.600. 2.000 –200 0 0 –60 0 –92 0 –230 0 –370 – –
.    +200 –60 +200 –92 +200 –230 +200 –370 – –
.    +175 –35 +165 –57 +138 –168 +126 –296 – –

Tabel.7b

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   h5  h6  h8  h9  j5

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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Toepassing van lagers

  

1. 3 –8 0 +4 –2 +2 –2 +3 –3 +5 –5 +3 0
.    +12 –2 +10 –2 +11 –3 +13 –5 +11 0
.    +10 0 +9 –1 +9 –1 +11 –3 +10 +1
.             
3. 6 –8 0 +6 –2 +2,5 –2,5 +4 –4 +6 –6 +5 +1
.    +14 –2 +10,5 –2,5 +12 –4 +14 –6 +13 +1
.    +12 0 +9 –1 +10 –2 +12 –4 +12 +2
.             
6. 10 –8 0 +7 –2 +3 –3 +4,5 –4,5 +7,5 –7,5 +5 +1
.    +15 –2 +11 –3 +12,5 –4,5 +15,5 –7,5 +13 +1
.    +13 0 +9 –1 +11 –3 +13 –5 +12 +2
.             
10. 18 –8 0 +8 –3 +4 –4 +5,5 –5,5 +9 –9 +6 +1
.    +16 –3 +12 –4 +13,5 –5,5 +17 –9 +14 +1
.    +14 –1 +10 –2 +11 –3 +14 –6 +13 +2
.             
18. 30 –10 0 +9 –4 +4,5 –4,5 +6,5 –6,5 +10,5 –10,5 +8 +2
.    +19 –4 +14,5 –4,5 +16,5 –6,5 +20,5 –10,5 +18 +2
.    +16 –1 +12 –2 +14 –4 +17 –7 +16 +4
.             
30. 50 –12 0 +11 –5 +5,5 –5,5 +8 –8 +12,5 –12,5 +9 +2
.    +23 –5 +17,5 –5,5 +20 –8 +24,5 –12,5 +21 +2
.    +19 –1 +15 –3 +16 –4 +20 –8 +19 +4
.             
50. 80 –15 0 +12 –7 +6,5 –6,5 +9,5 –9,5 +15 –15 +10 +2
.    +27 –7 +21,5 –6,5 +24,5 –9,5 +30 –15 +25 +2
.    +23 –3 +18 –3 +20 –5 +25 –10 +22 +5
.             
80. 120 –20 0 +13 –9 +7,5 –7,5 +11 –11 +17,5 –17,5 +13 +3
.    +33 –9 +27,5 –7,5 +31 –11 +37,5 –17,5 +33 +3
.    +27 –3 +23 –3 +25 –5 +31 –11 +30 +6
.             
120. 180 –25 0 +14 –11 +9 –9 +12,5 –12,5 +20 –20 +15 +3
.    +39 –11 +34 –9 +37,5 –12,5 +45 –20 +40 +3
.    +32 –4 +28 –3 +31 –6 +37 –12 +36 +7
.             
180. 250 –30 0 +16 –13 +10 –10 +14,5 –14,5 +23 –23 +18 +4
.    +46 –13 +40 –10 +44,5 –14,5 +53 –23 +48 +4
.    +38 –5 +34 –4 +36 –6 +43 –13 +43 +9
.             
250. 315 –35 0 +16 –16 +11,5 –11,5 +16 –16 +26 –26 +20 +4
.    +51 –16 +46,5 –11,5 +51 –16 +61 –26 +55 +4
.    +42 –7 +39 –4 +42 –7 +49 –14 +49 +10
.             
315. 400 –40 0 +18 –18 +12,5 –12,5 +18 –18 +28,5 –28,5 +22 +4
.    +58 –18 +52,5 –12,5 +58 –18 +68,5 –28,5 +62 +4
.    +47 –7 +44 –4 +47 –7 +55 –15 +55 +11
.             
400. 500 –45 0 +20 –20 +13,5 –13,5 +20 –20 +31,5 –31,5 +25 +5
.    +65 –20 +58,5 –13,5 +65 –20 +76,5 –31,5 +70 +5
.    +53 –8 +49 –4 +53 –8 +62 –17 +63 –12

Tabel.7c

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie 
d  Ddmp   j6  js5  js6  js7  k4

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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500. 630 –50 0 +22 –22 +14 –14 +22 –22 +35 –35 – –
.    +72 –22 +64 –14 +72 –22 +85 –35 – –
.    +59 –9 +54 –4 +59 –9 +69 –19 – –

630. 800 –75 0 +25 –25 +16 –16 +25 –25 +40 –40 – –
.    +100 –25 +91 –16 +100 –25 +115 –40 – –
.    +83 –8 +79 –4 +83 –8 +93 –18 – –
.             
800. 1.000 –100 0 +28 –28 +18 –18 +28 –28 +45 –45 – –
.    +128 –28 +118 –18 +128 –28 +145 –45 – –
.    +108 –8 +104 –4 +108 –8 +118 –18 – –
.             
1.000. 1.250 –125 0 +33 –33 +21 –21 +33 –33 +52 –52 – –
.    +158 –33 +146 –21 +158 –33 +177 –52 – –
.    +134 –9 +129 –4 +134 –9 +145 –20 – –
.             
1.250. 1.600 –160 0 +39 –39 +25 –25 +39 –39 +62 –62 – –
.    +199 –39 +185 –25 +199 –39 +222 –62 – –
.    +169 –9 +164 –4 +169 –9 +182 –22 – –
.             
1.600. 2.000 –200 0 +46 –46 +30 –30 +46 –46 +75 –75 – –
.    +246 –46 +230 –30 +246 –46 +275 –75 – –
.    +211 –11 +205 –5 +211 –11 +225 –25 – –
.

Tabel.7c

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   j6  js5  js6  js7  k4

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretical interference (+)/clearance (–)
over incl. low high Probable interference (+)/clearance (–)

mm  mm  mm
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Toepassing van lagers

  

1. 3 –8 0 +4 0 +6 0 +6 +2 +8 +2 +8 +4
.    +12 0 +14 0 +14 +2 +16 +2 +16 +4
.    +11 +1 +12 +2 +13 +3 +14 +4 +15 +5
.             
3. 6 –8 0 +6 +1 +9 +1 +9 +4 +12 +4 +13 +8
.    +14 +1 +17 +1 +17 +4 +20 +4 +21 +8
.    +13 +2 +15 +3 +16 +5 +18 +6 +20 +9
.             
6. 10 –8 0 +7 +1 +10 +1 +12 +6 +15 +6 +16 +10
.    +15 +1 +18 +1 +20 +6 +23 +6 +24 +10
.    +13 +3 +16 +3 +18 +8 +21 +8 +22 +12
.             
10. 18 –8 0 +9 +1 +12 +1 +15 +7 +18 +7 +20 +12
.    +17 +1 +20 +1 +23 +7 +26 +7 +28 +12
.    +15 +3 +18 +3 +21 +9 +24 +9 +26 +14
.             
18. 30 –10 0 +11 +2 +15 +2 +17 +8 +21 +8 +24 +15
.    +21 +2 +25 +2 +27 +8 +31 +8 +34 +15
.    +19 +4 +22 +5 +25 +10 +28 +11 +32 +17
.             
30. 50 –12 0 +13 +2 +18 +2 +20 +9 +25 +9 +28 +17
.    +25 +2 +30 +2 +32 +9 +37 +9 +40 +17
.    +22 +5 +26 +6 +29 +12 +33 +13 +37 +20
.             
50. 80 –15 0 +15 +2 +21 +2 +24 +11 +30 +11 +33 +20
.    +30 +2 +36 +2 +39 +11 +45 +11 +48 +20
.    +26 +6 +32 +6 +35 +15 +41 +15 +44 +24
.             
80. 120 –20 0 +18 +3 +25 +3 +28 +13 +35 +13 +38 +23
.    +38 +3 +45 +3 +48 +13 +55 +13 +58 +23
.    +33 +8 +39 +9 +43 +18 +49 +19 +53 +28
.             
120. 180 –25 0 +21 +3 +28 +3 +33 +15 +40 +15 +45 +27
.    +46 +3 +53 +3 +58 +15 +65 +15 +70 +27
.    +40 +9 +46 +10 +52 +21 +58 +22 +64 +33
.             
180. 250 –30 0 +24 +4 +33 +4 +37 +17 +46 +17 +51 +31
.    +54 +4 +63 +4 +67 +17 +76 +17 +81 +31
.    +48 +10 +55 +12 +61 +23 +68 +25 +75 +37
.             
250. 315 –35 0 +27 +4 +36 +4 +43 +20 +52 +20 +57 +34
.    +62 +4 +71 +4 +78 +20 +87 +20 +92 +34
.    +54 +12 +62 +13 +70 +28 +78 +29 +84 +42
.             
315. 400 –40 0 +29 +4 +40 +4 +46 +21 +57 +21 +62 +37
.    +69 +4 +80 +4 +86 +21 +97 +21 +102 +37
.    +61 +12 +69 +15 +78 +29 +86 +32 +94 +45
.             
400. 500 –45 0 +32 +5 +45 +5 +50 +23 +63 +23 +67 +40
.    +77 +5 +90 +5 +95 +23 +108 +23 +112 +40
.    +68 +14 +78 +17 +86 +32 +96 +35 +103 +49 

Tabel.7d

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie 
d  Ddmp   k5  k6  m5  m6  n5

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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500. 630 –50 0 +29 0 +44 0 +55 +26 +70 +26 +73 +44
.    +78 0 +94 0 +104 +26 +120 +26 +122 +44
.    +68 +10 +81 +13 +94 +36 +107 +39 +112 +54

630. 800 –75 0 +32 0 +50 0 +62 +30 +80 +30 +82 +50
.    +107 0 +125 0 +137 +30 +155 +30 +157 +50
.    +95 +12 +108 +17 +125 +42 +138 +47 +145 +62
.             
800. 1.000 –100 0 +36 0 +56 0 +70 +34 +90 +34 +92 +56
.    +136 0 +156 0 +170 +34 +190 +34 +192 +56
.    +122 +14 +136 +20 +156 +48 +170 +54 +178 +70
.             
1.000. 1.250 –125 0 +42 0 +66 0 +82 +40 +106 +40 +108 +66
.    +167 0 +191 0 +207 +40 +231 +40 +233 +66
.    +150 +17 +167 +24 +190 +57 +207 +64 +216 +83
.             
1.250. 1.600 –160 0 +50 0 +78 0 +98 +48 +126 +48 +128 +78
.    +210 0 +238 0 +258 +48 +286 +48 +288 +78
.    +189 +21 +208 +30 +237 +69 +256 +78 +267 +99
.             
1.600. 2.000 –200 0 +60 0 +92 0 +118 +58 +150 +58 +152 +92
.    +260 0 +292 0 +318 +58 +350 +58 +352 +92
.    +235 +25 +257 +35 +293 +83 +315 +93 +327 +117

Tabel.7d

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   k5  k6  m5  m6  n5

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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Toepassing van lagers

  

80. 100 –20 0 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +73 +51 +86 +51
.. .     +65 +23 +79 +37 +92 +37 +93 +51 +106 +51
.. .     +59 +29 +73 +43 +85 +44 +87 +57 +99 +58
.. .                        
100. 120 –20 0 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +76 +54 +89 +54
.. .     +65 +23 +79 +37 +92 +37 +96 +54 +109 +54
.. .     +59 +29 +73 +43 +85 +44 +90 +60 +102 +61
.. .                        
120. 140 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +88 +63 +103 +63
.. .     +77 +27 +93 +43 +108 +43 +113 +63 +128 +63
.. .     +70 +34 +86 +50 +100 +51 +106 +70 +120 +71
.. .                        
140. 160 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +90 +65 +105 +65
.. .     +77 +27 +93 +43 +108 +43 +115 +65 +130 +65
.. .     +70 +34 +86 +50 +100 +51 +108 +72 +122 +73
.             
160. 180 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +93 +68 +108 +68
.. .     +77 +27 +93 +43 +108 +43 +118 +68 +133 +68
.. .     +70 +34 +86 +50 +100 +51 +111 +75 +125 +76

180. 200 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +106 +77 +123 +77
.. .     +90 +31 +109 +50 +126 +50 +136 +77 +153 +77
.. .     +82 +39 +101 +58 +116 +60 +128 +85 +143 +87

200. 225 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +109 +80 +126 +80
.. .     +90 +31 +109 +50 +126 +50 +139 +80 +156 +80
.. .     +82 +39 +101 +58 +116 +60 +131 +88 +146 +90
.             
225. 250 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +113 +84 +130 +84
.. .     +90 +31 +109 +50 +126 +50 +143 +84 +160 +84
.. .     +82 +39 +101 +58 +116 +60 +135 +92 +150 +94
.. .                        
250. 280 –35 0 +66 +34 +88 +56 +108 +56 +126 +94 +146 +94
.. .     +101 +34 +123 +56 +143 +56 +161 +94 +181 +94
.. .     +92 +43 +114 +65 +131 +68 +152 +103 +169 +106
.. .                        
280. 315 –35 0 +66 +34 +88 +56 +108 +56 +130 +98 +150 +98
.. .     +101 +34 +123 +56 +143 +56 +165 +98 +185 +98
.. .     +92 +43 +114 +65 +131 +68 +156 +107 +173 +110
.. .                        
315. 355 –40 0 +73 +37 +98 +62 +119 +62 +144 +108 +165 +108
.. .     +113 +37 +138 +62 +159 +62 +184 +108 +205 +108
.. .     +102 +48 +127 +73 +146 +75 +173 +119 +192 +121
.. .                        
355. 400 –40 0 +73 +37 +98 +62 +119 +62 +150 +114 +171 +114
.. .     +113 +37 +138 +62 +159 +62 +190 +114 +211 +114
.. .     +102 +48 +127 +73 +146 +75 +179 +125 +198 +127
.. .                        
400. 450 –45 0 +80 +40 +108 +68 +131 +68 +166 +126 +189 +126
.. .     +125 +40 +153 +68 +176 +68 +211 +126 +234 +126
.. .     +113 +52 +141 +80 +161 +83 +199 +138 +219 +141

Tabel.7e

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   n6  p6  p7  r6  r7

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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450. 500 –45 0 +80 +40 +108 +68 +131 +68 +172 +132 +195 +132
.. .     +125 +40 +153 +68 +176 +68 +217 +132 +240 +132
.. .     +113 +52 +141 +80 +161 +83 +205 +144 +225 +147

500. 560 –50 0 +88 +44 +122 +78 +148 +78 +194 +150 +220 +150
.. .     +138 +44 +172 +78 +198 +78 +244 +150 +270 +150
.. .     +125 +57 +159 +91 +182 +94 +231 +163 +254 +166
.. .                        
560. 630 –50 0 +88 +44 +122 +78 +148 +78 +199 +155 +225 +155
.. .     +138 +44 +172 +78 +198 +78 +249 +155 +275 +155
.. .     +125 +57 +159 +91 +182 +94 +236 +168 +259 +171
.. .                        
630. 710 –75 0 +100 +50 +138 +88 +168 +88 +225 +175 +255 +175
.. .     +175 +50 +213 +88 +243 +88 +300 +175 +330 +175
.. .     +158 +67 +196 +105 +221 +110 +283 +192 +308 +197
.. .                        
710. 800 –75 0 +100 +50 +138 +88 +168 +88 +235 +185 +265 +185
.. .     +175 +50 +213 +88 +243 +88 +310 +185 +340 +185
.. .     +158 +67 +196 +105 +221 +110 +293 +202 +318 +207

800. 900 –100 0 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +266 +210 +300 +210
.. .     +212 +56 +256 +100 +290 +100 +366 +210 +400 +210
.. .     +192 +76 +236 +120 +263 +127 +346 +230 +373 +237
.. .                        
900. 1.000 –100 0 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +276 +220 +310 +220
.. .     +212 +56 +256 +100 +290 +100 +376 +220 +410 +220
.. .     +192 +76 +236 +120 +263 +127 +356 +240 +383 +247

1.000. 1.120 –125 0 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +316 +250 +355 +250
.. .     +257 +66 +311 +120 +350 +120 +441 +250 +480 +250
.. .     +233 +90 +287 +144 +317 +153 +417 +274 +447 +283
.. .                        
1.120. 1.250 –125 0 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +326 +260 +365 +260
.. .     +257 +66 +311 +120 +350 +120 +451 +260 +490 +260
.. .     +233 +90 +287 +144 +317 +153 +427 +284 +457 +293
.. .                        
1.250. 1.400 –160 0 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +378 +300 +425 +300
.. .     +316 +78 +378 +140 +425 +140 +538 +300 +585 +300
.. .     +286 +108 +348 +170 +385 +180 +508 +330 +545 +340
.. .                        
1.400. 1.600 –160 0 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +408 +330 +455 +330
.. .     +316 +78 +378 +140 +425 +140 +568 +330 +615 +330
.. .     +286 +108 +348 +170 +385 +180 +538 +360 +575 +370
.. .                        
1.600. 1.800 –200 0 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +462 +370 +520 +370
.. .     +384 +92 +462 +170 +520 +170 +662 +370 +720 +370
.. .     +349 +127 +427 +205 +470 +220 +627 +405 +670 +420
.. .                        
1.800. 2.000 –200 0 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +492 +400 +550 +400
.. .     +384 +92 +462 +170 +520 +170 +692 +400 +750 +400
.. .     +349 +127 +427 +205 +470 +220 +657 +435 +700 +450

Tabel.7e

Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

As. . Lager. . Astoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale Boringdiameter Toleranties
diameter tolerantie
d  Ddmp   n6  p6  p7  r6  r7

    Grensmaten (asdiameter)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m min max Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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Toepassing van lagers

6. 10 0 –8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
.    –13 –36 –5 –22 –5 –28 0 –14 0 –17
.    –16 –33 –7 –20 –8 –25 –2 –12 –2 –15
.             
10. 18 0 –8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
.    –16 –42 –6 –25 –6 –32 0 –16 0 –19
.    –19 –39 –8 –23 –9 –29 –2 –14 –2 –17
.             
18. 30 0 –9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
.    –20 –50 –7 –29 –7 –37 0 –18 0 –22
.    –23 –47 –10 –26 –10 –34 –2 –16 –3 –19
.             
30. 50 0 –11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
.    –25 –61 –9 –36 –9 –45 0 –22 0 –27
.    –29 –57 –12 –33 –13 –41 –3 –19 –3 –24
.             
50. 80 0 –13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
.    –30 –73 –10 –42 –10 –53 0 –26 0 –32
.    –35 –68 –14 –38 –15 –48 –3 –23 –4 –28
.             
80. 120 0 –15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
.    –36 –86 –12 –49 –12 –62 0 –30 0 –37
.    –41 –81 –17 –44 –17 –57 –4 –26 –5 –32
.             
120. 150 0 –18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
.    –43 –101 –14 –57 –14 –72 0 –36 0 –43
.    –50 –94 –20 –51 –21 –65 –5 –31 –6 –37
.             
150. 180 0 –25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
.    –43 –108 –14 –64 –14 –79 0 –43 0 –50
.    –51 –100 –21 –57 –22 –71 –6 –37 –7 –43
.             
180. 250 0 –30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
.    –50 –126 –15 –74 –15 –91 0 –50 0 –59
.    –60 –116 –23 –66 –25 –81 –6 –44 –8 –51
.             
250. 315 0 –35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
.    –56 –143 –17 –84 –17 –104 0 –58 0 –67
.    –68 –131 –26 –75 –29 –92 –8 –50 –9 –58
.             
315. 400 0 –40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
.    –62 –159 –18 –94 –18 –115 0 –65 0 –76
.    –75 –146 –29 –83 –31 –102 –8 –57 –11 –65
.             
400. 500 0 –45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
.    –68 –176 –20 –105 –20 –128 0 –72 0 –85
.    –83 –161 –32 –93 –35 –113 –9 –63 –12 –73
.             
500. 630 0 –50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
.    –76 –196 –22 –116 –22 –142 0 –78 0 –94
.    –92 –180 –35 –103 –38 –126 –10 –68 –13 –81

Tabel.8a

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   F7  G6  G7  H5  H6

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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630. 800 0 –75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
.    –80 –235 –24 –149 –24 –179 0 –107 0 –125
.    –102 –213 –41 –132 –46 –157 –12 –95 –17 –108

800. 1.000 0 –100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
.    –86 –276 –26 –182 –26 –216 0 –136 0 –156
.    –113 –249 –46 –162 –53 –189 –14 –122 –20 –136
.             
1.000. 1.250 0 –125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
.    –98 –328 –28 –219 –28 –258 0 –167 0 –191
.    –131 –295 –52 –195 –61 –225 –17 –150 –24 –167
.             
1.250. 1.600 0 –160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
.    –110 –395 –30 –268 –30 –315 0 –210 0 –238
.    –150 –355 –60 –238 –70 –275 –21 –189 –30 –208
.             
1.600. 2.000 0 –200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
.    –120 –470 –32 –324 –32 –382 0 –260 0 –292
.    –170 –420 –67 –289 –82 –332 –25 –235 –35 –257
.             
2.000. 2.500 0 –250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
.    –130 –555 –34 –394 –34 –459 0 –320 0 –360
.    –189 –496 –77 –351 –93 –400 –30 –290 –43 –317

Tabel.8a

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   F7  G6  G7  H5  H6

    Deviations (housing bore diameter)
    Theoretical interference (+)/clearance (–)
over incl. high low Probable interference (+)/clearance (–)

mm  mm  mm
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6. 10 0 –8 0 +15 0 +22 0 +36 0 +58 –4 +5
.. .     0 –23 0 –30 0 –44 0 –66 +4 –13
.. .     –3 –20 –3 –27 –3 –41 –3 –63 +2 –11
.. .                        
10. 18 0 –8 0 +18 0 +27 0 +43 0 +70 –5 +6
.. .     0 –26 0 –35 0 –51 0 –78 +5 –14
.. .     –3 –23 –3 –32 –3 –48 –3 –75 +3 –12
.. .                        
18. 30 0 –9 0 +21 0 +33 0 +52 0 +84 –5 +8
.. .     0 –30 0 –42 0 –61 0 –93 +5 –17
.. .     –3 –27 –3 –39 –4 –57 –4 –89 +2 –14
.. .                        
30. 50 0 –11 0 +25 0 +39 0 +62 0 +100 –6 +10
.. .     0 –36 0 –50 0 –73 0 –111 +6 –21
.. .     –4 –32 –4 –46 –5 –68 –5 –106 +3 –18
.. .                        
50. 80 0 –13 0 +30 0 +46 0 +74 0 +120 –6 +13
.. .     0 –43 0 –59 0 –87 0 –133 +6 –26
.. .     –5 –38 –5 –54 –5 –82 –6 –127 +2 –22
.. .                        
80. 120 0 –15 0 +35 0 +54 0 +87 0 +140 –6 +16
.. .     0 –50 0 –69 0 –102 0 –155 +6 –31
.. .     –5 –45 –6 –63 –6 –96 –7 –148 +1 –26
.. .                        
120. 150 0 –18 0 +40 0 +63 0 +100 0 +160 –7 +18
.. .     0 –58 0 –81 0 –118 0 –178 +7 –36
.. .     –7 –51 –7 –74 –8 –110 –8 –170 +1 –30
.. .                        
150. 180 0 –25 0 +40 0 +63 0 +100 0 +160 –7 +18
.. .     0 –65 0 –88 0 –125 0 –185 +7 –43
.. .     –8 –57 –10 –78 –10 –115 –11 –174 0 –36
.. .                        
180. 250 0 –30 0 +46 0 +72 0 +115 0 +185 –7 +22
.. .     0 –76 0 –102 0 –145 0 –215 +7 –52
.. .     –10 –66 –12 –90 –13 –132 –13 –202 –1 –44
.. .                        
250. 315 0 –35 0 +52 0 +81 0 +130 0 +210 –7 +25
.. .     0 –87 0 –116 0 –165 0 –245 +7 –60
.. .     –12 –75 –13 –103 –15 –150 –16 –229 –2 –51
.. .                        
315. 400 0 –40 0 +57 0 +89 0 +140 0 +230 –7 +29
.. .     0 –97 0 –129 0 –180 0 –270 +7 –69
.. .     –13 –84 –15 –114 –17 –163 –18 –252 –4 –58
.. .                        
400. 500 0 –45 0 +63 0 +97 0 +155 0 +250 –7 +33
.. .     0 –108 0 –142 0 –200 0 –295 +7 –78
.. .     –15 –93 –17 –125 –19 –181 –20 –275 –5 –66
.. .                        
500. 630 0 –50 0 +70 0 +110 0 +175 0 +280 – –
.. .     0 –120 0 –160 0 –225 0 –330 – –
.. .     –16 –104 –19 –141 –21 –204 –22 –308 – – 

Tabel.8b

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   H7  H8  H9  H10  J6

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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630. 800 0 –75 0 +80 0 +125 0 +200 0 +320 – –
.. .     0 –155 0 –200 0 –275 0 –395 – –
.. .     –22 –133 –27 –173 –30 –245 –33 –362 – – 

800. 1.000 0 –100 0 +90 0 +140 0 +230 0 +360 – –
.. .     0 –190 0 –240 0 –330 0 –460 – –
.. .     –27 –163 –33 –207 –39 –291 –43 –417 – –
.. .                        
1.000. 1.250 0 –125 0 +105 0 +165 0 +260 0 +420 – –
.. .     0 –230 0 –290 0 –385 0 –545 – –
.. .     –33 –197 –41 –249 –48 –337 –53 –492 – –
.. .                        
1.250. 1.600 0 –160 0 +125 0 +195 0 +310 0 +500 – –
.. .     0 –285 0 –355 0 –470 0 –660 – –
.. .     –40 –245 –51 –304 –60 –410 –67 –593 – –
.. .                        
1.600. 2.000 0 –200 0 +150 0 +230 0 +370 0 +600 – –
.. .     0 –350 0 –430 0 –570 0 –800 – –
.. .     –50 –300 –62 –368 –74 –496 –83 –717 – –
.. .                        
2.000. 2.500 0 –250 0 +175 0 +280 0 +440 0 +700 – –
.. .     0 –425 0 –530 0 –690 0 –950 – –
.. .     –59 –366 –77 –453 –91 –599 –103 –847 – –

Tabel.8b

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   H7  H8  H9  H10  J6

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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6. 10 0 –8 –7 +8 –3 +3 –4,5 +4,5 –7,5 +7,5 –5 +1
.    +7 –16 +3 –11 +4,5 –12,5 +7,5 –15,5 +5 –9
.    +4 –13 +1 –9 +3 –11 +5 –13 +3 –7
.             
10. 18 0 –8 –8 +10 –4 +4 –5,5 +5,5 –9 +9 –6 +2
.    +8 –18 +4 –12 +5,5 –13,5 +9 –17 +6 –10
.    +5 –15 +2 –10 +3 –11 +6 –14 +4 –8
.             
18. 30 0 –9 –9 +12 –4,5 +4,5 –6,5 +6,5 –10,5 +10,5 –8 +1
.    +9 –21 +4,5 –13,5 +6,5 –15,5 +10,5 –19,5 +8 –10
.    +6 –18 +2 –11 +4 –13 +7 –16 +6 –8
.             
30. 50 0 –11 –11 +14 –5,5 +5,5 –8 +8 –12,5 +12,5 –9 +2
.    +11 –25 +5,5 –16,5 +8 –19 +12,5 –23,5 +9 –13
.    +7 –21 +3 –14 +5 –16 +9 –20 +6 –10
.             
50. 80 0 –13 –12 +18 –6,5 +6,5 –9,5 +9,5 –15 +15 –10 +3
.    +12 –31 +6,5 –19,5 +9,5 –22,5 +15 –28 +10 –16
.    +7 –26 +3 –16 +6 –19 +10 –23 +7 –13
.             
80. 120 0 –15 –13 +22 –7,5 +7,5 –11 +11 –17,5 +17,5 –13 +2
.    +13 –37 +7,5 –22,5 +11 –26 +17,5 –32,5 +13 –17
.    +8 –32 +4 –19 +6 –21 +12 –27 +9 –13
.             
120. 150 0 –18 –14 +26 –9 +9 –12,5 +12,5 –20 +20 –15 +3
.    +14 –44 +9 –27 +12,5 –30,5 +20 –38 +15 –21
.    +7 –37 +4 –22 +7 –25 +13 –31 +10 –16
.             
150. 180 0 –25 –14 +26 –9 +9 –12,5 +12,5 –20 +20 –15 +3
.    +14 –51 +9 –34 +12,5 –37,5 +20 –45 +15 –28
.    +6 –43 +3 –28 +6 –31 +12 –37 +9 –22
.             
180. 250 0 –30 –16 +30 –10 +10 –14,5 +14,5 –23 +23 –18 +2
.    +16 –60 +10 –40 +14,5 –44,5 +23 –53 +18 –32
.    +6 –50 +4 –34 +6 –36 +13 –43 +12 –26
.             
250. 315 0 –35 –16 +36 –11,5 +11,5 –16 +16 –26 +26 –20 +3
.    +16 –71 +11,5 –46,5 +16 +51 +26 –61 +20 –38
.    +4 –59 +4 –39 +7 –42 +14 –49 +12 –30
.             
315. 400 0 –40 –18 +39 –12,5 +12,5 –18 +18 –28,5 +28,5 –22 +3
.    +18 –79 +12,5 –52,5 +18 –58 +28,5 –68,5 +22 –43
.    +5 –66 +4 –44 +7 –47 +15 –55 +14 –35
.             
400. 500 0 –45 –20 +43 –13,5 +13,5 –20 +20 –31,5 +31,5 –25 +2
.    +20 –88 +13,5 –58,5 +20 –65 +31,5 –76,5 +25 –47
.    +5 –73 +4 –49 +8 –53 +17 –62 +16 –38
.             
500. 630 0 –50 – – –14 +14 –22 +22 –35 +35 – –
.    – – +14 –64 +22 –72 +35 –85 – –
.    – – +4 –54 +9 –59 +19 –69 – –

Tabel.8c

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   J7  JS5  JS6  JS7  K5

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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630. 800 0 –75 – – –16 +16 –25 +25 –40 +40 – –
.    – – +16 –91 +25 –100 +40 –115 – –
.    – – +4 –79 +8 –83 +18 –93 – –

800. 1.000 0 –100 – – –18 +18 –28 +28 –45 +45 – –
.    – – +18 –118 +28 –128 +45 –145 – –
.    – – +4 –104 +8 –108 +18 –118 – –
.             
1.000. 1.250 0 –125 – – –21 +21 –33 +33 –52 +52 – –
.    – – +21 –146 +33 –158 +52 –177 – –
.    – – +4 –129 +9 –134 +20 –145 – –
.             
1.250. 1.600 0 –160 – – –25 +25 –39 +39 –62 +62 – –
.    – – +25 –185 +39 –199 +62 –222 – –
.    – – +4 –164 +9 –169 +22 –182 – –
.             
1.600. 2.000 0 –200 – – –30 +30 –46 +46 –75 +75 – –
.    – – +30 –230 +46 –246 +75 –275 – –
.    – – +5 –205 +11 –211 +25 –225 – –
.             
2.000. 2.500 0 –250 – – –35 +35 –55 +55 –87 +87 – –
.    – – +35 –285 +55 –305 +87 –337 – –
.    – – +5 –255 +12 –262 +28 –278 – –

Tabel.8c

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   J7  JS5  JS6  JS7  K5

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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6. 10 0 –8 –7 +2 –10 +5 –10 –4 –12 –3 –15 0
.    +7 –10 +10 –13 +10 –4 +12 –5 +15 –8
.    +5 –8 +7 –10 +8 –2 +10 –3 +12 –5
.             
10. 18 0 –8 –9 +2 –12 +6 –12 –4 –15 –4 –18 0
.    +9 –10 +12 –14 +12 –4 +15 –4 +18 –8
.    +7 –8 +9 –11 +10 –2 +13 –2 +15 –5
.             
18. 30 0 –9 –11 +2 –15 +6 –14 –4 –17 –4 –21 0
.    +11 –11 +15 –15 +14 –4 +17 –5 +21 –9
.    +8 –8 +12 –12 +12 –2 +14 –2 +18 –6
.             
30. 50 0 –11 –13 +3 –18 +7 –16 –5 –20 –4 –25 0
.    +13 –14 +18 –18 +16 –6 +20 –7 +25 –11
.    +10 –11 +14 –14 +13 –3 +17 –4 +21 –7
.             
50. 80 0 –13 –15 +4 –21 +9 –19 –6 –24 –5 –30 0
.    +15 –17 +21 –22 +19 –7 +24 –8 +30 –13
.    +11 –13 +16 –17 +16 –4 +20 –4 +25 –8
.             
80. 120 0 –15 –18 +4 –25 +10 –23 –8 –28 –6 –35 0
.    +18 –19 +25 –25 +23 –7 +28 –9 +35 –15
.    +13 –14 +20 –20 +19 –3 +23 –4 +30 –10
.             
120. 150 0 –18 –21 +4 –28 +12 –27 –9 –33 –8 –40 0
.    +21 –22 +28 –30 +27 –9 +33 –10 +40 –18
.    +15 –16 +21 –23 +22 –4 +27 –4 +33 –11
.             
150. 180 0 –25 –21 +4 –28 +12 –27 –9 –33 –8 –40 0
.    +21 –29 +28 –37 +27 –16 +33 –17 +40 –25
.    +14 –22 +20 –29 +21 –10 +26 –10 +32 –17
.             
180. 250 0 –30 –24 +5 –33 +13 –31 –11 –37 –8 –46 0
.    +24 –35 +33 –43 +31 –19 +37 –22 +46 –30
.    +16 –27 +23 –33 +25 –13 +29 –14 +36 –20
.             
250. 315 0 –35 –27 +5 –36 +16 –36 –13 –41 –9 –52 0
.    +27 –40 +36 –51 +36 –22 +41 –26 +52 –35
.    +18 –31 +24 –39 +28 –14 +32 –17 +40 –23
.             
315. 400 0 –40 –29 +7 –40 +17 –39 –14 –46 –10 –57 0
.    +29 –47 +40 –57 +39 –26 +46 –30 +57 –40
.    +18 –36 +27 –44 +31 –18 +35 –19 +44 –27
.             
400. 500 0 –45 –32 +8 –45 +18 –43 –16 –50 –10 –63 0
.    +32 –53 +45 –63 +43 –29 +50 –35 +63 –45
.    +20 –41 +30 –48 +34 –20 +38 –23 +48 –30
.             
500. 630 0 –50 –44 0 –70 0 – – –70 –26 –96 –26
.    +44 –50 +70 –50 – – +70 –24 +96 –24
.    +31 –37 +54 –34 – – +57 –11 +80 –8

Tabel.8d

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   K6  K7  M5  M6  M7

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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630. 800 0 –75 –50 0 –80 0 – – –80 –30 –110 –30
.    +50 –75 +80 –75 – – +80 –45 +110 –45
.    +33 –58 +58 –53 – – +63 –28 +88 –23
.
800. 1.000 0 –100 –56 0 –90 0 – – –90 –34 –124 –34
.    +56 –100 +90 –100 – – +90 –66 +124 –66
.    +36 –80 +63 –73 – – +70 –46 +97 –39
.             
1.000. 1.250 0 –125 –66 0 –105 0 – – –106 –40 –145 –40
.    +66 –125 +105 –125 – – +106 –85 +145 –85
.    +42 –101 +72 –92 – – +82 –61 +112 –52
.             
1.250. 1.600 0 –160 –78 0 –125 0 – – –126 –48 –173 –48
.    +78 –160 +125 –160 – – +126 –112 +173 –112
.    +48 –130 +85 –120 – – +96 –82 +133 –72
.             
1.600. 2.000 0 –200 –92 0 –150 0 – – –158 –58 –208 –58
.    +92 –200 +150 –200 – – +150 –142 +208 –142
.    +57 –165 +100 –150 – – +115 –107 +158 –92
.             
2.000. 2.500 0 –250 –110 0 –175 0 – – –178 –68 –243 –68
.    +110 –250 +175 –250 – – +178 –182 +243 –182
.    +67 –207 +116 –191 – – +135 –139 +184 –123

Tabel.8d

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie 
D  DDmp   K6  K7  M5  M6  M7

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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6. 10 0 –8 –16 –7 –19 –4 –21 –12 –24 –9
.. .     +16 –1 +19 –4 +21 +4 +24 +1
.. .     +14 +1 +16 –1 +19 +6 +21 +4
.. .                    
10. 18 0 –8 –20 –9 –23 –5 –26 –15 –29 –11
.. .     +20 +1 +23 –3 +26 +7 +29 +3
.. .     +18 +3 +20 0 +24 +9 +26 +6
.. .                    
18. 30 0 –9 –24 –11 –28 –7 –31 –18 –35 –14
.. .     +24 +2 +28 –2 +31 +9 +35 +5
.. .     +21 +5 +25 +1 +28 +12 +32 +8
.. .                    
30. 50 0 –11 –28 –12 –33 –8 –37 –21 –42 –17
.. .     +28 +1 +33 –3 +37 +10 +42 +6
.. .     +25 +4 +29 +1 +34 +13 +38 +10
.. .                    
50. 80 0 –13 –33 –14 –39 –9 –45 –26 –51 –21
.. .     +33 +1 +39 –4 +45 +13 +51 +8
.. .     +29 +5 +34 +1 +41 +17 +46 +13
.. .                    
80. 120 0 –15 –38 –16 –45 –10 –52 –30 –59 –24
.. .     +38 +1 +45 –5 +52 +15 +59 +9
.. .     +33 +6 +40 0 +47 +20 +54 +14
.. .                    
120. 150 0 –18 –45 –20 –52 –12 –61 –36 –68 –28
.. .     +45 +2 +52 –6 +61 +18 +68 +10
.. .     +39 +8 +45 +1 +55 +24 +61 +17
.. .                    
150. 180 0 –25 –45 –20 –52 –12 –61 –36 –68 –28
.. .     +45 –5 +52 –13 +61 +11 +68 +3
.. .     +38 +2 +44 –5 +54 +18 +60 +11
.. .                    
180. 250 0 –30 –51 –22 –60 –14 –70 –41 –79 –33
.. .     +51 –8 +60 –16 +70 +11 +79 +3
.. .     +43 0 +50 –6 +62 +19 +69 +13
.. .                    
250. 315 0 –35 –57 –25 –66 –14 –79 –47 –88 –36
.. .     +57 –10 +66 –21 +79 +12 +88 +1
.. .     +48 –1 +54 –9 +70 +21 +76 +13
.. .                    
315. 400 0 –40 –62 –26 –73 –16 –87 –51 –98 –41
.. .     +62 –14 +73 –24 +87 +11 +98 +1
.. .     +51 –3 +60 –11 +76 +22 +85 +14
.. .                    
400. 500 0 –45 –67 –27 –80 –17 –95 –55 –108 –45
.. .     +67 –18 +80 –28 +95 +10 +108 0
.. .     +55 –6 +65 –13 +83 +22 +93 +15
.. .                    
500. 630 0 –50 –88 –44 –114 –44 –122 –78 –148 –78
.. .     +88 –6 +114 –6 +122 +28 +148 +28
.. .     +75 +7 +98 +10 +109 +41 +132 +44

Tabel.8e

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   N6  N7  P6  P7

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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630. 800 0 –75 –100 –50 –130 –50 –138 –88 –168 –88
.. .     +100 –25 +130 –25 +138 +13 +168 +13
.. .     +83 –8 +108 –3 +121 +30 +146 +35

800. 1.000 0 –100 –112 –56 –146 –56 –156 –100 –190 –100
.. .     +112 –44 +146 –44 +156 0 +190 0
.. .     +92 –24 +119 –17 +136 +20 +163 +27
.. .                    
1.000. 1.250 0 –125 –132 –66 –171 –66 –186 –120 –225 –120
.. .     +132 –59 +171 –59 +186 –5 +225 –5
.. .     +108 –35 +138 –26 +162 +19 +192 +28
.. .                    
1.250. 1.600 0 –160 –156 –78 –203 –78 –218 –140 –265 –140
.. .     +156 –82 +203 –82 +218 –20 +265 –20
.. .     +126 –52 +163 –42 +188 +10 +225 +20
.. .                    
1.600. 2.000 0 –200 –184 –92 –242 –92 –262 –170 –320 –170
.. .     +184 –108 +242 –108 +262 –30 +320 –30
.. .     +149 –73 +192 –58 +227 +5 +270 +20
.. .                    
2.000. 2.500 0 –250 –220 –110 –285 –110 –305 –195 –370 –195
.. .     +220 –140 +285 –140 +305 –55 +370 –55
.. .     +177 –97 +226 –81 +262 –12 +311 +4

Tabel.8e

Huistoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen

Huis. . Lager. . Huisboringtoleranties.en.de.hieruit.voortvloeiende.passingen
Nominale  Buitendiameter Toleranties
boring  tolerantie
D  DDmp   N6  N7  P6  P7

    Grensmaten (huisboring)
    Theoretische overmaat (+)/speling (–)
boven t/m max min Waarschijnlijke overmaat (+)/speling (–)

mm  mm  mm
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Maat-, vorm- en loopnauwkeurigheid 
van lagerzittingen en aanlegvlakken
De nauwkeurigheid van cilindrische aszittingen 
en huisboringen, of de aanlegvlakken voor 
 axiale lagerringen en van aanlegvlakken voor 
lagers door borsten op assen en schouders in 
huizen enz., moeten in overeenstemming zijn 
met de nauwkeurigheid van de gebruikte lagers. 
In het volgende tekstgedeelte worden richt-
waarden gegeven voor maat- en vormtoleran-
ties waaraan dient te worden voldaan bij het 
bewerken van zittingen en aanlegvlakken.

Maattoleranties
Voor lagers met Normale toleranties dient de 
nauwkeurigheid van cilindrische zittingen ten-
minste te zijn bewerkt volgens IT klasse 6 voor 
de as en IT klasse 7 voor het huis. Wanneer 
trek- of drukbussen worden toegepast kunnen 
bredere tolerantievelden worden aangehouden 
(IT klasse 9 of 10) dan voor lagerzittingen 
(†.tabel.9). De waarden van de gestandaardi-
seerde tolerantieklassen IT volgens ISO 286-1: 
1988 kunnen worden gevonden in tabel.10. 
Voor lagers met een hogere nauwkeurigheid 
dienen overeenkomstig nauwere tolerantie-
veldbreedtes te worden toegepast.

Cilindriciteitstoleranties
Cilindriciteit zoals gedefinieerd in ISO 1101:2004 
moet 1 of 2 IT klassen beter zijn dat de voorge-
schreven maattolerantie, afhankelijk van de ge-
stelde eisen. Als bijvoorbeeld een aszitting is 
 bewerkt met een tolerantie m6, dan moet de 
 cilindriciteit binnen IT5 of IT4 liggen. De toleran-
tie t1 = IT5/2 = 18/2 = 9 mm. De tolerantie voor 
de cilindriciteit t1 is een radius, zodat voor de as-
diameter 2 ™ t1 geldt. Tabel.11 op pagina.196 
geeft richtwaarden voor de cilindriciteit en voor 
de totale rondloopnauwkeurigheid.

Wanneer lagers met een trek- of drukbus 
worden gemonteerd, moet de cilindriciteit van 
het asgedeelte IT5/2 (voor h9) of IT7/2 (voor 
h10) zijn (†.tabel.9).

Haaksheidtoleranties
Aanlegvlakken voor lagerringen dienen een 
haaksheidtolerantie te hebben, zoals gedefi-
nieerd in ISO 1101:2004, die tenminste één IT 
klasse beter is dan de maattolerantie voor de 
bijbehorende cilindrische zitting. De haaksheid 
van aanlegvlakken voor lagerringen van axiale 
lagers mag waarden overeenkomstig IT5 niet 
overschrijden. Richtwaarden voor haaksheid-
toleranties en de totale axiale slingering worden 
gegeven in tabel.11, pagina.196.

Toepassing van lagers
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1) De aanbeveling is IT5/2 of IT7/2, de reden hiervoor is dat het veld is gerelateerd aan een radius. Echter, in bovenstaande tabel 
zijn deze waarden gerelateerd aan een nominale asdiameter en zijn dus niet gehalveerd

Tabel.9

10. 18. 0 –43 8 0 –70 18
18. 30. 0 –52 9 0 –84 21
30. 50. 0 –62 11 0 –100 25
. .      
50. 80. 0 –74 13 0 –120 30
80. 120. 0 –87 15 0 –140 35
120. 180. 0 –100 18 0 –160 40
. .      
180. 250. 0 –115 20 0 –185 46
250. 315. 0 –130 23 0 –210 52
315. 400. 0 –140 25 0 –230 57
. .      
400. 500. 0 –155 27 0 –250 63
500. 630. 0 –175 32 0 –280 70
630. 800. 0 –200 36 0 –320 80
. .      
800. 1.000. 0 –230 40 0 –360 90
1.000. 1.250. 0 –260 47 0 –420 105

Astoleranties.voor.lagers.op.bussen

As-. . Diameter-.en.vormtoleranties
diameter
d  h9  IT51) h10  IT71)

Nominale Grensmaten  Grensmaten
boven t/m max min max max min max

mm  mm

1. 3. 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100
3. 6. 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120
6. 10. 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150
. .            
10. 18. 1,2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180
18. 30. 1,5 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210
30. 50. 1,5 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250
. .            
50. 80. 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300
80. 120. 2,5 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350
120. 180. 3,5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400
. .            
180. 250. 4,5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460
250. 315. 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520
315. 400. 7 9 13 18 25 36 57 89 140 230 360 570
. .            
400. 500. 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630
500. 630. – – – – 32 44 70 110 175 280 440 700
630. 800. – – – – 36 50 80 125 200 320 500 800
. .            
800. 1.000. – – – – 40 56 90 140 230 360 560 900
1.000. 1.250. – – – – 47 66 105 165 260 420 660 1050
1.250. 1.600. – – – – 55 78 125 195 310 500 780 1250
. .            
1.600. 2.000. – – – – 65 92 150 230 370 600 920 1 500
2.000. 2.500. – – – – 78 110 175 280 440 700 1 100 1 750

Tabel.10

ISO.tolerantiegrensmaten.voor.afmetingen.(lengte,.breedte,.diameter.enz.)

Nominale. Tolerantieklasse
afmeting IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12
boven t/m max

mm  mm
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Toepassing van lagers

Tabel.11

Vorm-.en.plaatstoleranties.voor.lagerzittingen.op.assen.en.in.huizen

Oppervlak. . . Toelaatbare.afwijking
Characteristic Symbol for  Bearings of tolerance class1)

 kenmerk tolerantie- Normaal, CLN P6 P5  
   veld           
 

Cilindrische.zitting

Cilindriciteit  t1  IT5/2 IT4/2 IT3/2 IT2/2

Totale radiale slingering  t3  IT5/2 IT4/2 IT3/2 IT2/2

Aanlegvlak

Haaksheid  t2  IT5 IT4 IT3 IT2

Totale axiale slingering  t4  IT5 IT4 IT3 IT2

Eisen

Normale  Speciale eisen
eisen t.a.v. loopnauw-
 keurigheid
 of gelijkmatige
 ondersteuning

1) Voor lagers met een hogere nauwkeurigheid (tolerantieklasse P4 enz.) zie SKF catalogus ”High-precision bearings”
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Toleranties voor conische aseindzittingen
Wanneer een lager rechtstreeks op een conische 
aszitting is gemonteerd, kan het tolerantieveld 
voor de diameter breder zijn dan het geval is bij 
cilindrische zittingen. In Fig..18 is een maattole-
rantie van klasse 9 te zien, terwijl de vormnauw-
keurigheidseisen hier dezelfde zijn als voor een 
cilindrische aszitting. De aanbevelingen voor 
conische aszittingen voor wentellagers zijn als 
volgt.

• De toelaatbare afwijking van de coniciteit voor 
een conische zitting is een ± tolerantie in 
overeenstemming met IT7/2 op basis van de 
lagerbreedte B (†.fig..18). De waarde wordt 
bepaald volgens de formule

 Dk = IT7/2 B

 De totale toelaatbare spreiding van de conici-
teit wordt dan

 Vk = 1/k ± IT7/2 B

 waarbij
 Vk = de totale toelaatbare spreiding van de 

coniciteit
 Dk = de toelaatbare afwijking van de coniciteit

 k = factor voor de coniciteit  
12 voor coniciteit 1: 12  
30 voor coniciteit 1: 30

 B = lagerbreedte, mm
 IT7 = het tolerantieveld gerelateerd aan de 

lagerbreedte

• De rechtheidtolerantie is IT5/2 op basis van 
diameter d en wordt gedefinieerd als ”In elk 
axiaal vlak van het conische oppervlak van de 
as wordt het tolerantieveld beperkt door twee 
evenwijdige lijnen met een tussenafstand ’t’.”

• De afwijking van rondheid bedraagt IT5/2 op 
basis van diameter d en wordt gedefinieerd 
als: ”In elk radiaal vlak van het conische 
oppervlak van de as wordt het tolerantieveld 
beperkt door twee concentrische cirkels met 
een tussenafstand ’t’.” Wanneer er bijzonder 
strenge eisen worden gesteld aan de loop-
nauwkeurigheid, moet in plaats hiervan IT4/2 
worden toegepast.

De beste manier om te controleren of de conici-
teit binnen de vereiste tolerantie valt, is meting 
met behulp van speciaal conus meetgereed-
schap. Een praktischer, maar minder nauwkeu-
rige methode is het gebruik van ringkalibers, 
speciale conuskalibers of sinuslinialen.

Fig..18
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Oppervlakteruwheid van lagerzittingen
De invloed van de ruwheid van een lagerzitting 
op de prestaties van het lager is kleiner dan de 
invloed van de maat- en vormtoleranties. Een 
gewenste overmaat wordt echter beter bena-
derd naarmate de contactvlakken gladder zijn. 
Voor lagerconstructies waaraan niet zulke hoge 
eisen worden gesteld, zijn relatief hoge ruw-
heidswaarden toelaatbaar.

Voor lagerconstructies waarbij hoge eisen 
worden gesteld aan de nauwkeurigheid, zijn 
richtwaarden voor de gemiddelde ruwheid Ra 
voor verschillende maatnauwkeurigheden van 
de lagerzittingen opgenomen in tabel.12. Deze 
richtwaarden zijn van toepassing op geslepen 
zittingen, gewoonlijk alleen van toepassing op 
assen.

Loopbanen op assen en in lagerhuizen
Loopbanen voor naald- en cilinderlagers met 
één ring, naaldkransen en axiale naald- en cilin-
derlagers moeten een hardheid hebben tussen 
de 58 en 64 HCR, wil men het draagvermogen 
van het lager ten volle benutten.

De ruwheidswaarde van het oppervlak dient 
overeen te komen met Ra ≤ 0,2 mm of Rz ≤ 1 mm. 
Daar waar minder hoge eisen worden gesteld 
kunnen lagere waarden voor de hardheid en 
hogere waarden voor ruwheid worden toegela-
ten.

De onrondheid en de cilindriciteit mogen niet 
hoger zijn dan respectievelijk 25 en 50 % van de 
maattolerantie van de loopbaan.

De toelaatbare axiale slingering van loop-
banen voor axiale lagers is hetzelfde als voor  
de as- en huisringen van die lagers tabel.10, 
pagina.132.

Geschikte materialen voor loopbanen zijn 
doorgeharde staalsoorten (bijvoorbeeld staal 
100Cr6 volgens ISO 683-17:1999, inzetge-
harde staalsoorten (bijvoorbeeld 20Cr3 of 
17MnCr5 volgens ISO 683-17:1999), of staal-
soorten die geschikt zijn voor plaatselijk induc-
tie- of vlamharden.

De aanbevolen hardingsdiepte voor loop-
banen op assen hangt af van verschillende fac-
toren, waaronder de dynamische en statische 
belastingsverhouding (respectievelijk P/C en P0/
C0) alsmede de hardheid van de kern, zodat het 
moeilijk is algemene waarden aan te geven. Bij-
voorbeeld bij een puur statische belasting in de 
orde van grootte van het statisch draaggetal en 

een kernhardheid van 350 HV, is de aanbevolen 
hardingsdiepte 0,1 maal de diameter van het 
rollichaam. Voor dynamische belastingen kun-
nen kleinere waarden worden gehanteerd. 
Nader advies wordt door SKF op aanvraag ver-
strekt.

Tabel.12

Richtwaarden.voor.oppervlakteruwheid.
van.lagerzittingen

Diameter. Aanbevolen.waarde.voor.Ra
zitting. . voor.geslepen.zittingen.

d (D)1)  Tolerantieveld
boven t/m IT7 IT6 IT5

mm  μm

–. 80. 1,6 (N7) 0,8 (N6) 0,4 (N5)

80. 500. 1,6 (N7) 1,6 (N7) 0,8 (N6)

500. 1.250. 3,2 (N8)2) 1,6 (N7) 1,6 (N7)

1) Bij toepassing van de drukoliemethode mag  
Ra niet groter zijn dan 1,6 mm

2) Voor diameter > 1 250 mm raadpleeg de  
SKF application engineering service

Toepassing van lagers
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Axiale opsluiting van lagers
Een vaste passing alleen is onvoldoende voor de 
axiale opsluiting van een lagerring. Daarom is 
een doelmatige axiale borging van de ring nodig.

Bij vaste lagers moeten beide lagerringen aan 
beide zijden axiaal worden opgesloten. Indien 
lagers die niet uit elkaar kunnen worden geno-
men als los lager worden toegepast, wordt 
alleen de ring met de vaste passing – meestal de 
binnenring – axiaal opgesloten. De andere ring 
moet ongehinderd ten opzichte van de lagerzit-
ting kunnen verschuiven, behalve bij CARB 
lagers, waarbij beide ringen axiaal worden 
geborgd. Bij wederzijdse opsluiting is het vol-
doende elk van de ringen in slechts één richting 
axiaal op te sluiten.

Methoden van opsluiting

Lagers met cilindrische boring
Lagerringen die een vaste passing moeten heb-
ben, worden gewoonlijk aan één zijde tegen een 
borst op de as of tegen een schouder in het huis 
(†.fig..19) gemonteerd. Aan de tegenoverge-
stelde zijde wordt de binnenring in het algemeen 
door een asmoer met een borgring, bijv. type 
KM + MB (†.fig..19), een borgmoer van de 
serie KMT of door een aan het kopvlak van de as 
bevestigde eindplaat (†.fig..20) opgesloten. 
Borgmoeren staan in deze catalogus vermeld 
vanaf pagina.1007. Buitenringen worden vaak 
opgesloten door een deksel (†.fig..21) of soms 

Fig..20

Fig..21

Fig..22Fig..19
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Fig..23 Fig..24

– in speciale gevallen – door een ring met een 
schroefdraad (†.fig..22).

In plaats van een borst op de as of een schou-
der in het huis, worden ook vaak afstandsbussen 
of ringen toegepast tussen een lagerring en een 
ander machineonderdeel bijvoorbeeld een tand-
wiel (†.fig..23). 

Bij assen bestaat bovendien nog de mogelijk-
heid een gedeelde ring in een groef in de as te 
leggen (†.fig..25), die op zijn beurt door een 
ongedeelde ring of door de binnenring zelf 
wordt bijeengehouden.

De axiale opsluiting van wentellagers door 
middel van borgringen bespaart ruimte, maakt 
snelle montage en demontage mogelijk en ver-
eenvoudigt de bewerking van as en huis. Wan-
neer gemiddelde of hoge axiale belastingen 
moeten worden overgebracht, wordt tussen de 
lagerring en de borgring een steunring aange-
bracht om zodoende de borgring minder sterk 
op buiging te belasten (†.fig..24). De altijd tus-
sen borgring en groef aanwezige axiale speling 
kan zonodig door een geschikte tolerantie te 
kiezen voor de steunringbreedte of door vul-
plaatjes worden verkleind. Lagers met een groef 
in de buitenring (†.fig..23) kunnen met behulp 
van een borgring op zeer eenvoudige en ruimte-
besparende wijze als vast lager worden gemon-
teerd (†.hoofdstuk ”Groefkogellagers” vanaf 
pagina.287).

Toepassing van lagers

Andere methoden voor axiale opsluiting, die 
vooral voor precisielagers geschikt zijn, gaan uit 
van het gebruik van perspassingen, bijvoorbeeld 
constructies met getrapte ringen. Aanvullende 
informatie staat vermeld in de SKF catalogus 
”High-precision bearings”.
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Fig..26

Fig..27

Fig..28Fig..25

Lagers met conische boring
Bij montage van lagers met een conische boring, 
direct op de astap, wordt het lager meestal 
opgesloten met behulp van een moer op de as of 
met een moer die op een gedeelde, in de as 
ingelaten draadbus wordt geschroefd 
(†.fig..25).

Bij montage met behulp van een trekbus, 
wordt het lager ten opzichte van de trekbus 
gepositioneerd en wordt aan de andere zijde een 
afstandsbus tussen de borst op de as en de bin-
nenring geplaatst (†.fig..26). Wanneer cilindri-
sche assen worden gebruikt (†.fig..27), is de 
toelaatbare axiale belasting afhankelijk van de 
wrijving tussen de as en de klembus, zie hoofd-
stukken 

• ”Tweerijige zich instellende kogellagers” vanaf 
pagina.478 en

• ”Tweerijige tonlagers” vanaf pagina.708.

Bij montage met een drukbus moet de bin-
nenring worden afgesteund met bijvoorbeeld 
een afstandsring, die vaak als labyrintring is uit-
gevoerd. De drukbus zelf is opgesloten door een 
borgmoer (†.fig..28) of een eindplaat.
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Fig..29

Afrondingen en schouderhoogten  
voor assen en lagerhuizen
De aansluitmaten van de bij het lager behorende 
delen (schouder van as en huis, afstandsbussen 
enz.) moeten zo worden gekozen dat de aanleg-
vlakken voldoende groot zijn voor de lagerringen 
en dat de draaiende delen van het lager niet 
tegen stilstaande delen kunnen aanlopen. In de 
producttabellen zijn voor ieder lager de juiste 
schouderhoogten en insnoeringsafmetingen 
aangegeven.

De overgang van de lagerzitting naar de 
schouder van as of huis kan als een afronding 
(zie de maten ra en rb in de producttabellen) of 
als een insnoering worden uitgevoerd. De juiste 
afmetingen zijn in tabel.13 vermeld.

De spanningsverdeling van een verjongde as 
is gunstiger naarmate de afronding van de over-
gang naar de schouder groter is. Bij zwaar 
belaste assen is daarom meestal een grote 
afronding vereist. In dat geval moet tussen de 
binnenring en de schouder op de as een 
afstandsring worden aangebracht. Deze ring 
moet een voldoend groot aanlegvlak voor de 
lagerring hebben en aan de tegenovergestelde 
zijde zo zijn afgeschuind dat de ring niet in de 
afronding aanligt (†.fig..29).

Toepassing van lagers

1. 2 0,2 1,3
1,1. 2,4 0,3 1,5
1,5. 3,2 0,4 2
.   
2. 4 0,5 2,5
2,1. 4 0,5 2,5
3. 4,7 0,5 3
.   
4. 5,9 0,5 4
5. 7,4 0,6 5
6. 8,6 0,6 6
.   
7,5. 10 0,6 7
9,5. 12 0,6 9

Tabel.13

Insnoeringsgroeven

Afkanting. Afmetingen.insnoeringen
rs  ba  ha  rc 

mm mm
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Fig..30CARB lagers
CARB lagers kunnen axiale uitzetting van de as 
in het lager opnemen. Om er zeker van te zijn 
dat deze axiale verplaatsing van de as ten 
opzichte van het huis kan plaatsvinden, moet 
gezorgd worden voor voldoende ruimte aan bei-
de zijden van het lager (†.fig..30).

Meer informatie hierover is te vinden in het 
hoofdstuk ”CARB lagers” vanaf pagina.779.
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Ontwerp van bijbehorende 
onderdelen
Het is vaak nodig speciale voorzieningen aan te 
brengen in de ontwerpfase van de lagercon-
structie, vooral voor grote lagers, zodat mon-
tage en demontage van het lager wordt vereen-
voudigd of zelfs mogelijk wordt gemaakt. Indien, 
bijvoorbeeld, in de aanlegvlakken van as en huis 
uitsparingen worden aangebracht, is het moge-
lijk trekgereedschap toe te passen (†.fig..31). 
Draadgaten in de huisschouders maken het 
gebruik van schroeven mogelijk om het lager 
van zijn zitting te schroeven (†.fig..32).

Indien drukoliemethode wordt toegepast om 
het lager op een conische as te monteren of te 
demonteren, of voor demontage van lagers van 
een cilindrische as, is het noodzakelijk om olie-
kanalen en groeven in de as (†.fig..33) aan te 
brengen. De afstand van de olieverdeelgroef 
vanaf de zijde van het lager waar montage of 
demontage wordt toegepast, moet ongeveer 
een derde van de breedte van de zitting zijn. 
Aanbevolen afmetingen voor de groeven, olie-
kanalen en draadgaten voor die olietoevoer 
staan in de tabellen.14 en 15 vermeld.

Fig..32

Toepassing van lagers

Fig..33

Fig..31

lagertrekgereedschap 
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M 6 A 10 8 3

G 1/8 A 12 10 3

G 1/4 A 15 12 5

G 3/8 B 15 12 8

G 1/2 B 18 14 8

G 3/4 B 20 16 8

1) Effectieve draadlengte

Tabel.15

Ontwerp.en.aanbevolen.afmetingen.voor.draad-
gaten.voor.aansluiting.van.de.olietoevoer

Draad. Uitvoering.Afmetingen
Ga  Gb Gc

1) Na 
   max

– – mm

. 100 3 0,5 2,5 2,5
100. 150 4 0,8 3 3
150. 200 4 0,8 3 3
.     
200. 250 5 1 4 4
250. 300 5 1 4 4
300. 400 6 1,25 4,5 5
.     
400. 500 7 1,5 5 5
500. 650 8 1,5 6 6
650. 800 10 2 7 7
.     
800. 1.000 12 2,5 8 8

L = breedte van lagerzitting

Tabel.14

Aanbevolen.afmetingen.voor.olietoevoerkanalen.
en.groeven

Zitting-. Afmetingen
diameter ba  ha  ra  N
boven t/m

mm  mm

–

Ontwerp BOntwerp A

205



Lagervoorspanning
Afhankelijk van de toepassing is het nodig dat er 
tijdens bedrijf een positieve of negatieve speling 
is in een lagerconstructie. In het merendeel van 
de gevallen dient de speling tijdens bedrijf posi-
tief te zijn, d.w.z. het lager dient geringe eind-
speling te hebben, hoe klein dan ook († gedeel-
te ”Lagerspeling”, pagina.137).

Er zijn echter gevallen, bijvoorbeeld hoofd-
spindels van bewerkingsmachines, pignonlagers 
in aandrijfasconstructies voor automobielen, 
lagerconstructies voor kleine elektromotoren of 
lagerconstructies voor heen en weer gaande 
bewegingen, waar normaal gesproken een 
negatieve speling, d.w.z. een voorspanning is 
vereist, om de stijfheid van de lagerconstructie 
te verhogen of om de loopnauwkeurigheid te 
verbeteren. Het aanbrengen van voorspanning, 
bijvoorbeeld met behulp van veren, wordt ook 
aanbevolen voor lagers die zonder, dan wel met 
een heel lage belasting en bij hoge toerentallen 
moeten werken. In dergelijke gevallen dient de 
voorspanning voor een gegarandeerde minima-
le belasting van het lager en worden beschadi-
gingen tengevolge van glijdende bewegingen 
van de rollichamen voorkomen († gedeelte 
”Vereiste minimumbelasting” op pagina.75).

Toepassing van lagers

Fig..35

Fig..34

a

b
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Soorten voorspanning
De voorspanning kan, afhankelijk van het type 
lager, axiaal of radiaal zijn. Cilinderlagers bij-
voorbeeld kunnen door hun ontwerp alleen 
radiaal worden voorgespannen en taatslagers 
alleen axiaal. Eenrijige hoekcontactkogellagers 
en kegellagers (†.fig..34), die gewoonlijk 
gepaard in O-opstelling (a) of X-opstelling (b) 
worden gemonteerd, worden axiaal voorge-
spannen. Groefkogellagers worden meestal ook 
axiaal voorgespannen. Deze lagers moeten 
hiervoor een grotere radiale speling hebben dan 
Normaal (bijvoorbeeld C3), zodat evenals bij 
hoekcontactkogellagers een contacthoek wordt 
bereikt die groter is dan nul.

De afstand L tussen de drukmiddelpunten van 
twee hoekcontactkogellagers of kegellagers is 
groter als de lagers in O-opstelling staan 
(†.fig..35) en kleiner wanneer ze in X-opstel-
ling (†.fig..36) staan dan de afstand I tussen 
de geometrische middelpunten van de lagers. 
Dit betekent dat lagers in O-opstelling grote 
momenten kunnen opnemen, ook al is de 
afstand tussen de geometrische middelpunten 
van de lagers betrekkelijk klein. De radiale 
belasting die uit de momentbelasting voortkomt 
en de daaruit voortvloeiende vervormingen in 
het lager zijn kleiner dan bij X-opstelling.

Als de as tijdens bedrijf warmer wordt dan het 
huis, neemt de voorspanning toe ten opzichte van 
die welke was afgesteld bij montage; deze toe-
name is groter voor X-opstelling dan voor O-
opstelling. In beide gevallen zorgt de thermische 
uitzetting in radiale richting ervoor dat de speling 
wordt verminderd en de voorspanning toeneemt. 

Deze tendens wordt vergroot door de thermische 
uitzetting in axiale richting voor lagers in X-
opstelling, maar verminderd voor lagers in O-
opstelling. Alleen voor lagers in O-opstelling geldt 
dat bij een bepaalde afstand tussen de lagers en 
in gevallen waar de thermische uitzettingscoëf-
ficiënten voor lagers, huis en as gelijk zijn, de axi-
ale en radiale uitzettingen elkaar opheffen, zodat 
de voorspanning niet verandert.

Fig..36
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Effect van lagervoorspanning
De voornaamste resultaten van lagervoorspan-
ning zijn

• verhoogde stijfheid
• verminderd lagergeruis
• verhoogde nauwkeurigheid van de positione-

ring van de as
• compensatie van slijtage en van vervorming 

van aansluitende delen
• langere gebruiksduur.

Verhoogde stijfheid
Lagerstijfheid (in kN/mm) is gedefinieerd als de 
verhouding tussen de kracht die op het lager 
wordt uitgeoefend en de elastische vervorming 
in het lager. De elastische vervorming, die wordt 
veroorzaakt door een gegeven belasting, is klei-
ner voor een voorgespannen lager dan voor 
hetzelfde lager zonder voorspanning.

Geruisarme loop
Hoe kleiner de speling van het lager tijdens 
bedrijf, des te beter is de geleiding van de rolli-
chamen in de onbelaste zone en des te minder 
geruis zal het lager maken tijdens bedrijf.

Nauwkeurige positionering van de as
Lagervoorspanning bevordert een nauwkeuri-
ger ondersteuning van de as omdat de neiging 
van de as tot doorbuigen onder belasting wordt 
beperkt. De nauwkeuriger positionering en ver-
hoogde stijfheid, die wordt verkregen door voor-
gespannen pignon- en kroonwiellagers, bete-
kent dat de ingrijping nauwkeurig en constant 
blijft en dat additionele dynamische belastingen 
tot een minimum beperkt blijven. Hierdoor zal 
de vertanding weinig geluid maken en een lange 
levensduur hebben.

Compensatie van slijtage en vervorming  
van aansluitende delen
Slijtage en vervorming van aansluitende delen 
tijdens bedrijf vergroten de speling. Dit kan wor-
den tegengegaan door voorspanning van de 
lagerconstructie.

Langere gebruiksduur
Voorgespannen lagerconstructies in bepaalde 
toepassingen verhogen de betrouwbaarheid tij-
dens bedrijf en verlengen de gebruiksduur. Een 
juist gekozen voorspanning heeft een gunstige 
invloed op de belastingsverdeling in het lager  

en derhalve op de levensduur († gedeelte 
”Handhaven van de juiste voorspanning” op 
pagina.216).

Bepaling van de voorspanning
Voorspanning kan worden uitgedrukt als een 
kracht of als een weg, alhoewel de voorspan-
kracht de bepalende factor is. Afhankelijk van de 
afstelmethode is er ook een indirecte relatie tus-
sen de voorspanning en het wrijvingsmoment in 
het lager.

Waarden voor een optimale voorspanning 
kunnen proefondervindelijk worden verkregen 
aan de hand van beproefde constructies en kun-
nen worden overgedragen op vergelijkbare ont-
werpen. Voor nieuwe ontwerpen wordt aanbe-
volen de voorspankracht te berekenen en de 
nauwkeurigheid door tests te controleren. 
Omdat doorgaans niet alle factoren van de wer-
kelijke bedrijfsomstandigheden nauwkeurig 
bekend zijn, kan het nodig zijn in de praktijk cor-
recties aan te brengen. De betrouwbaarheid van 
de berekening hangt in hoge mate af van de 
vraag in hoeverre de vooronderstellingen die 
worden gemaakt ten aanzien van temperatuur 
tijdens bedrijf en het elastische gedrag van de 
aanliggende onderdelen – met name het huis – 
overeenkomen met de werkelijke condities.

Bij het bepalen van de voorspanning wordt 
eerst de voorspankracht berekend die nodig is 
voor een optimale combinatie van stijfheid, 
levensduur van het lager en betrouwbaarheid 
tijdens bedrijf. Vervolgens wordt de voorspan-
kracht berekend die moet worden uitgeoefend 
tijdens montage. Tijdens montage moeten de 
lagers de omgevingstemperatuur hebben en 
onbelast zijn.

De juiste voorspanning bij de bedrijfstempe-
ratuur hangt af van de belasting op de lagers. Bij 
hoekcontactkogellagers of kegellagers kunnen 
tegelijkertijd radiale en axiale belastingen wor-
den opgenomen. Onder radiale belasting zal er 
een axiale belasting in het lager ontstaan. Deze 
wordt in het algemeen opgenomen door een 
tweede lager dat in tegengestelde richting is 
gemonteerd. Een zuiver radiale verplaatsing van 
een lagerring ten opzichte van de andere bete-
kent dat de halve lageromtrek (d.w.z. de helft 
van het aantal rollichamen) belast is en dat de 
axiale belasting die in het lager ontstaat zal zijn
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Fa = R Fr voor eenrijige hoekcontactkogellagers, 
of

Fa = 0,5 Fr/Y voor eenrijige kegellagers.

waarbij Fr de radiale lagerbelasting is (†.fig..37).
De waarden van de variabele R, die staat voor 

de contactcondities binnen hoekcontactkogel-
lagers, moet worden bepaald aan de hand van 
richtlijnen in het gedeelte ”Bepalen van de axiale 
belasting voor eenrijige of gepaarde lagers” 
vanaf pagina.415.

De waarden van de axiale factor Y voor kegel-
lagers is te vinden in de producttabellen.

Wanneer een lager wordt onderworpen aan 
radiale belasting Fr, moet een externe axiale 
belasting Fa van bovengenoemde grootte wor-
den uitgeoefend om aan de voorwaarden om 
het draagvermogen optimaal te benutten (de 
halve lageromtrek belast) te voldoen. Als de uit-
geoefende kracht kleiner is, zal het aantal rolli-
chamen dat belasting opneemt kleiner zijn, 
waardoor het draagvermogen van het lager niet 
volledig wordt benut.

In een lagerconstructie, bestaande uit twee 
eenrijige hoekcontactkogellagers of twee kegel-
lagers in O- of X-opstelling, moeten de lagers de 
axiale belastingen van elkaar kunnen overne-
men. Wanneer het twee dezelfde lagers betreft, 
de radiale belasting precies tussen de lagers 
aangrijpt en de constructie met nul-speling is 
afgesteld, komt er automatisch een belastings-
verdeling tot stand waarbij de helft van de rolli-
chamen wordt belast. In andere belastingsge-
vallen, met name wanneer er sprake is van 
externe axiale belasting, kan het nodig zijn de 

lagers voor te spannen om ontstaan van speling 
tegen te gaan tengevolge van elastische vervor-
mingen van het lager dat de axiale belasting 
opneemt en zodoende een betere belastings-
verdeling te verkrijgen in het ontlaste lager.

Voorspanning vergroot ook de stijfheid van de 
lagerconstructie. Wat stijfheid betreft moet 
rekening gehouden worden met het feit dat deze 
niet alleen wordt beïnvloed door de doorvering 
van de lagers maar ook door de elasticiteit van 
de as en het lagerhuis, de passingen waarmee 
de lagerringen zijn gemonteerd en het elasti-
sche gedrag van alle andere onderdelen, ook de 
asborsten. Deze hebben alle een grote invloed 
op de doorvering van het totale assysteem. De 
axiale en radiale doorvering van een lager hangt 
af van het inwendige ontwerp, d.w.z. de con-
tactcondities (punt- of lijncontact), het aantal en 
afmetingen van de rollichamen en de contact-
hoek; hoe groter de contacthoek, des te groter 
de stijfheid van het lager in axiale richting.

Wanneer voor een eerste benadering het ver-
band tussen de doorvering en de belasting als 
lineair wordt beschouwd, dus een lineaire veer-
constante, blijkt uit een vergelijking dat de axiale 
doorvering in een lagerconstructie met voor-
spanning kleiner is dan in dezelfde lagercon-
structie zonder voorspanning, ook als de externe 
axiale kracht gelijk is: Ka (†.diagram.2). Een 
pignonlagerconstructie bestaat bijvoorbeeld uit 
twee kegellagers A en B van verschillende afme-
tingen, met veerconstanten cA en cB en wordt 
onderworpen aan voorspanningskracht F0. Als 
lager A wordt belast met axiale kracht Ka, wordt 
lager B ontlast en zijn de additionele belasting 

Fig..37
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op lager A en de axiale verplaatsing da kleiner 
dan voor een lager zonder voorspanning. Als 
echter de externe axiale belasting de waarde

  q cA w
Ka = F0    1 + —–  < cB z

overschrijdt, zal lager B worden ontlast van de 
axiale voorspankracht en zal de axiale verplaat-
sing onder additionele belasting dezelfde zijn als 
voor een lagerconstructie zonder voorspanning, 
d.w.z. uitsluitend bepaald door de veerconstante 
van lager A. Om complete ontlasting van lager B 
te voorkomen wanneer lager A wordt onderwor-
pen aan belasting Ka, is de volgende voorspan-
ning vereist

 cBF0 = Ka ––––––– cA + cB

De krachten en elastische verplaatsingen in een 
lagerconstructie met voorspanning, en de resul-
taten van een verandering in de voorspannings-
kracht, zijn het gemakkelijkst af te lezen uit een 
diagram voor voorspankracht/ voorspannings-
traject (†.diagram.3). Dit geeft de veercon-
stanten weer van de onderdelen die tegen 
elkaar worden afgesteld onder voorspanning, 
waaruit de volgende verbanden kunnen worden 
afgelezen

• het verband tussen de voorspankracht en de 
elastische vervorming in de voor-gespannen 
constructie

• het verband tussen de uitwendig aange-
brachte axiale belasting Ka en de lagerbelas-
ting door een voorgespannen constructie, 
alsmede de elastische vervormingen tenge-
volge van de uitwendige belasting.

In diagram.3, worden alle onderdelen, die wor-
den belast tengevolge van de krachten voortko-
mend uit bedrijf, voorgesteld door de krommen 
die van links naar rechts stijgen, en alle onder-
delen die worden ontlast door krommen die van 
rechts naar links stijgen. De krommen 1, 2 en 3 
gelden voor verschillende voorspanningskrach-
ten (F01, F02 < F01 and F03 = 0). De onderbroken 
lijnen gelden voor het lager zelf en de doorge-
trokken lijnen voor de gehele constructie (lager 
plus inbouwonderdelen).

Met behulp van diagram.3 is het mogelijk 
verbanden duidelijk te maken, bijvoorbeeld voor 
een pignonlagerconstructie (†.fig..39, 
pagina.213) waarbij lager A is afgesteld tegen 
lager B via de as en het lagerhuis om voorspan-
ning te verkrijgen. De uitwendige axiale belas-
ting Ka (axiale component van de tandkrachten) 
is dusdanig gesuperponeerd op de voorspan-
kracht F01 (kromme 1) dat lager A wordt onder-
worpen aan een extra belasting terwijl lager B 
wordt ontlast. De belasting in lagerpositie A 
wordt aangegeven met FaA, die in positie B met 
B, FaB.

Onder invloed van de belasting Ka, verplaatst 
de pignonas zich axiaal over een afstand van 
da1. De kleinere voorspankracht F02 (kromme 2)  
is zo gekozen dat lager B precies ontlast is onder 
de axiale belasting Ka, d.w.z. FaB = 0 en FaA = Ka. 
De pignonas wordt in dat geval verplaatst over 
een afstand da2 > da1. Als de constructie niet 
voorgespannen is (kromme 3) is de axiale ver-
plaatsing van de pignon het grootst (da3 > da2).

Application of bearings
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Diagram.2

Axiale verplaatsing da

Zonder voorspanning

Uitwendige axiale kracht Ka Met voorspankracht F0

Diagram.3

Axiale verplaatsing da

Axiale belasting Fa
Voorspankracht F0

Lager B

Lager  A

Lagerpositie A (totaal)
Lagerpositie B (totaal)
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Afstelmethoden
Met afstelling wordt de afstelling van de lager-
speling bedoeld († gedeelte ”Montage” vanaf 
pagina.261) of de afstelling van de voorspan-
ning.

Radiale voorspanning, die in het algemeen 
van toepassing is voor cilinderlagers, tweerijige 
hoekcontactkogellagers en soms voor groef-
kogellagers, wordt bereikt door een voldoende 
overmaat te kiezen voor een of beide lagerrin-
gen, om zodoende de radiale speling in het lager 
tot nul terug te brengen, zodat er tijdens bedrijf 
een negatieve speling, d.w.z. voorspanning, 
 ontstaat.

Lagers met een conische boring zijn bijzonder 
geschikt voor afstelling van de radiale speling, 
omdat door de lagers op een conische zitting op 
te drijven de voorspanning binnen nauwe gren-
zen kan worden afgesteld.

De benodigde kracht om eenrijige hoekcon-
tactkogellagers, kegellagers en ook groefkogel-
lagers axiaal voor te spannen wordt verkregen 
door de ene ring van het lager ten opzichte van 
de andere in axiale richting zodanig te verplaat-
sen dat de gewenste voorspankracht ontstaat. 
Er zijn twee hoofdgroepen van afstelmethoden 
aan te geven die van elkaar verschillen door het 
toegepaste principe: individuele afstelling en 
collectieve afstelling.

Individuele afstelling
Bij individuele afstelling wordt elke lagercon-
structie apart afgesteld met behulp van moeren, 
vulringen, afstandsstukken, vervormbare 
afstandsbussen enz. Meet- en controleprocedu-
res garanderen dat de vooraf bepaalde nomi-
nale voorspanning wordt bereikt met een zo 
klein mogelijke afwijking. Er zijn verschillende 
methoden, afhankelijk van de grootheid die 
moet worden gemeten

• afstelling d.m.v. de voorspanweg
• afstelling d.m.v. het wrijvingsmoment
• afstelling d.m.v. meting van de voorspan-

kracht.

De individuele afstelling heeft het voordeel dat 
alle onderdelen met Normale toleranties kun-
nen worden geproduceerd en dat de gewenste 
voorspanning met een tamelijk hoge mate van 
nauwkeurigheid kan worden bereikt.

Afstelling door middel van de voorspanweg
Deze afstelmethode wordt veel toegepast wan-
neer de onderdelen van de lagerconstructie van 
tevoren kunnen worden gemonteerd. Bij een 
pignonlagerconstructie bijvoorbeeld wordt de 
voorspanning bereikt door

• tussenringen aan te brengen tussen de bui-
ten- en binnenringen van twee lagers 
(†.fig..38)

• vulringen aan te brengen tussen de schouder 
in het huis en de lagerbuitenring, of tussen 
het huis en de bus waarin het lager gemon-
teerd wordt (†.fig..39), het huis is in dit 
geval de bus met flens

• het aanbrengen van een afstandsbus tussen 
een borst op de as en een van de lagerbin-
nenringen (†.fig..40) of tussen de binnen-
ringen van de twee lagers.
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Fig..38

Fig..39

Fig..40

213



De breedte van de pasringen, tussenringen of 
afstandsbus wordt bepaald door

• de afstand tussen schouders van de as en in 
het huis

• de totale breedte van beide lagers
• de voorspanweg (axiale verplaatsing) over-

eenkomend met de gewenste voorspankracht
• een correctiefactor voor de voorspanweg om 

de toename van de voorspanning tengevolge 
van thermische uitzetting in te calculeren

• de fabricagetoleranties van alle onderdelen, 
door alle onderdelen voor montage te meten

• een correctiefactor om het verlies van voor-
spanning na een bepaalde periode van bedrijf 
te compenseren.

Deze afstelmethode is gebaseerd op het ver-
band tussen de voorspankracht en de elastische 
vervorming binnen het voorgespannen systeem. 
De vereiste voorspanning kan worden bepaald 
aan de hand van het diagram voor voorspan-
kracht en -traject (†.diagram.4).

50.11 – Tint plate. Body copy

Diagram.4

Voorspanningstraject d

F0© voorspankracht op de pignonas 
(lagerconstructie)

d01 voorspanningstraject voor  
pignonlager aan de tandwielzijde  
en aanliggende onderdelen

d02 voorspanningstraject voor het  
lager aan de niet-tandzijde en  
aanliggende onderdelen

d0 totale voorspanningstraject  
voor pignonlagerconstructie

Voorspankracht F0
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Afstelling door middel van het 
wrijvingsmoment
Deze methode wordt veel gebruikt bij seriepro-
ductie, omdat zij weinig tijd vergt en er een hoge 
mate van automatisering mogelijk is. Omdat er 
een bepaald verband bestaat tussen de lager-
belasting en het wrijvingsmoment in het lager, is 
het mogelijk, in gevallen waarbij de voorspan-
kracht voortdurend wordt opgevoerd en geme-
ten, deze toenemende spankracht af te breken 
op het moment dat een bepaald wrijvingsmo-
ment wordt bereikt. Men dient er echter reke-
ning mee te houden dat de wrijvingsmomenten 
van lagers onder dezelfde belasting van elkaar 
kunnen verschillen, afhankelijk van het gebruik-
te conserverings- en smeermiddel en het toe-
rental.

Afstelling door middel van meting  
van de voorspankracht
Daar het doel van alle afstelmethoden is, een 
voorspankracht aan te brengen, ligt het voor de 
hand een methode toe te passen die de kracht 
ofwel direct bereikt ofwel direct meet. In de 
praktijk verdienen indirecte methoden, via de 
voorspanweg en het wrijvingsmoment, echter 
de voorkeur omdat ze eenvoudiger en goed-
koper zijn.

Collectieve afstelling
Bij deze afstelmethode, die ook ”statisch wille-
keurige afstelling” kan worden genoemd, wor-
den alle onderdelen, de lagers, de as en het 
lagerhuis, vulringen, afstandsstukken enz. in 
normale hoeveelheden geproduceerd en wille-
keurig samengebouwd, waarbij alle onderdelen 
volledig uitwisselbaar zijn. Wanneer het om 
kegellagers gaat, strekt deze uitwisselbaarheid 
zich tevens uit tot uitwisselbaarheid van de bin-
nenringen met rollensets en buitenringen. Om 
niet gedwongen te worden tot een economisch 
onhaalbare productie van zeer nauwkeurig uit-
gevoerde lagers en bijbehorende onderdelen, 
wordt aangenomen dat – statistisch gezien – de 
uiterste tolerantiegrenzen zelden samenvallen. 
Als echter een voorspanning met zo weinig 
mogelijk spreiding moet worden verkregen, 
moeten de fabricagetoleranties worden terug-
gebracht. Het voordeel van de collectieve afstel-
ling is dat er geen controle achteraf nodig is en 
dat er geen speciale uitrusting nodig is voor het 
monteren van de lagers.
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Fig..41

Voorspanning door middel van veren
Door het voorspannen van lagers in kleine elek-
tromotoren en soortgelijke toepassingen is het 
mogelijk het lagergeruis te beperken. De lager-
constructie bestaat in dergelijke gevallen uit een 
groefkogellager aan beide einden van de as. De 
simpelste methode voor het aanbrengen van 
voorspanning is het gebruik van een veer of een 
veren”pakket” (†.fig..41). De veer oefent een 
kracht uit tegen de buitenring van een van de 
twee lagers; deze buitenring moet zich in axiale 
richting kunnen verplaatsen. De voorspankracht 
blijft nagenoeg gelijk, ook wanneer het lager zich 
tengevolge van thermische uitzetting verplaatst. 
De benodigde voorspankracht kan worden 
geschat aan de hand van

F = k d

waarbij
F = voorspankracht, kN
k = een factor, zie hieronder
d = lagerboringdiameter, mm

Afhankelijk van het ontwerp van de elektro-
motor worden er voor de factor k waarden 
 tussen 0,005 en 0,01 gebruikt. Als de voor-
spanning wordt gekozen om lagerschade te 
voorkomen tengevolge van trilling bij stilstand, 

moet een grotere voorspanning worden toege-
past, namelijk k = 0,02.

Voorspannen met behulp van veren is ook 
gebruikelijk bij hoekcontactkogellagers in hoog-
toerige slijpspindels. Deze methode is echter 
ongeschikt als een hoge stijfheid wordt vereist, 
als de belasting van richting verandert of als 
ongedefinieerde stootbelastingen kunnen voor-
komen.

Handhaven van de juiste voorspanning 
Bij de keuze van de voorspanning voor een 
lagerconstructie dient men er rekening mee te 
houden dat na overschrijden van een bepaalde 
optimale waarde de stijfheid slechts weinig toe-
neemt, maar dat daarentegen de wrijving en de 
daarmee gepaard gaande temperatuurstijging 
toenemen en de levensduur sterk afneemt ten-
gevolge van de grotere voortdurend aanwezige 
belasting. In diagram.5 is het verband te zien 
tussen de levensduur van het lager en de lager-
voorspanning/-speling. Vanwege de gevolgen 
die overmatige voorspanning kan hebben op de 
betrouwbaarheid van de lagerconstructie en 
gezien de complexiteit van de berekeningen die 
normaal gesproken nodig zijn voor de bepaling 
van de juiste voorspankracht verdient het aan-
beveling de SKF application engineering service 
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Diagram.5

Levensduur

Voorspanning Speling

om advies te vragen.Bij het afstellen van voor-
gespannen lagers in een lagerconstructie is het 
verder van belang dat de gewenste voorspan-
ning, of deze nu is vastgesteld door berekening 
of door ervaring, wordt bereikt met een zo klein 
mogelijke afwijking. Dit betekent bijvoorbeeld 
voor lagerconstructies met kegellagers dat de 
lagers enige malen in beide richtingen moeten 
worden gedraaid tijdens de afstelling, om te 
voorkomen dat de rollen niet correct aanliggen 
tegen de spoorkraag van de binnenring. Als dit 
wordt nagelaten, zullen de resultaten tijdens 
inspectie of bij meting niet juist zijn en kan de 
uiteindelijke voorspanning veel geringer zijn dan 
de vereiste waarde.

Lagers voor lagersets  
met voorspanning
Voor bepaalde toepassingen levert SKF eenrijige 
lagers of gepaarde lagersets die specifiek zijn 
vervaardigd om een eenvoudiger en betrouw-
baarder afstelling mogelijk te maken, of die wor-
den gepaard tijdens productie, zodat na montage 
een van tevoren bepaalde voorspanning wordt 
bereikt.  Dit kunnen zijn

• kegellagers in de uitvoering CL7C voor pig-
non- en differentieellagerconstructies voor de 
automobielindustrie; meer informatie hier-
over is te vinden in ”Eenrijige kegellagers” 
vanaf pagina.605)

• eenrijige hoekcontactkogellagers, geschikt 
voor universele paring († ”Eenrijige hoek-
contactkogellagers” vanaf pagina.409)

• gepaarde sets eenrijige kegellagers, bijvoor-
beeld voor industriële tandwielkasten  
(† ”Gepaarde eenrijige kegellagers” vanaf 
pagina.671)

• gepaarde eenrijige groefkogellagers  
(† ”Eenrijige groefkogellagers” vanaf 
pagina.289).
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Fig..42

Fig..43

Fig..44

Afdichtingen
De prestatie van de afdichtingen is van vitaal 
belang voor de reinheid van het smeermiddel en 
de levensduur van de lagerconstructie. Voor de 
ontwerper betekent dit dat lager en afdichtings-
constructie moeten worden beschouwd als een 
geïntegreerd systeem en als zodanig moeten 
worden behandeld.

Bij afdichtingen voor wentellagers wordt 
onderscheid gemaakt tussen afdichtingen die in 
het lager zijn geïntegreerd en afdichtingen die 
buiten het lager zijn geplaatst. Lagers met geïn-
tegreerde afdichtingen worden meestal gebruikt 
voor constructies waarbij voldoende doelmatige 
uitwendige afdichting niet kunnen worden toe-
gepast, bijvoorbeeld om economische redenen, 
of omdat hiervoor onvoldoende ruimte aanwe-
zig is.

Soorten afdichtingen
Het doel van een afdichting is, te voorkomen dat 
er verontreinigingen in een gecontroleerd 
systeem terechtkomen. Uitwendige afdichtingen 
moeten voorkomen dat deeltjes binnendringen 
tussen een stilstaand en een roterend opper-
vlak, bijvoorbeeld het lagerhuis en de as. Geïn-
tegreerde lagerafdichtingen moeten zorgen dat 
er geen verontreinigingen in het lager binnen-
dringen en dat het smeermiddel in het lager 
blijft. 

Hiervoor moet de afdichting voldoende ver-
vorming kunnen opnemen om eventuele onre-
gelmatigheden van het oppervlak te compense-
ren, maar tegelijkertijd sterk genoeg zijn om 
drukverschillen op te nemen. De materialen 
waarvan de afdichting is gemaakt moeten ook 
geschikt zijn voor een groot temperatuurgebied 
en moeten de vereiste chemische bestendigheid 
hebben.

Er zijn verschillende soorten afdichtingen;  
in DIN 3750 wordt bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt tussen de volgende basistypen

• statische afdichtingen
• slepende afdichtingen
• niet-slepende afdichtingen
• balgen en membranen.

De afdichtingen in contact met stilstaande 
oppervlakken zijn bekend als statische afdich-
tingen; hoe doeltreffend deze zijn, hangt af van 
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Fig..45

de radiale of axiale vervorming van de doorsne-
de bij installatie. Pakkingen (†.fig..42) en O-
ringen (†.fig..43) zijn typische voor-beelden 
van statische afdichtingen.

Afdichtingen in contact met een bewegend 
oppervlak worden slepende afdichtingen 
genoemd; deze worden gebruikt voor de afdich-
ting van machineonderdelen die ten opzichte 
van elkaar een lineaire of roterende beweging 
maken. Deze dynamische afdichtingen moeten 
smeermiddel binnen en de verontreinigingen 
buiten houden, verschillende media van elkaar 
scheiden of bestand zijn tegen drukverschillen. 
Er zijn verschillende soorten slepende afdichtin-
gen, zoals pakkingen en zuigerveren, die wor-
den gebruikt voor lineaire of oscillerende bewe-
gingen. De meest gebruikte afdichting is echter 
de radiale asafdichting (†.fig..44), die wordt 
gebruikt in vele toepassingen.

Niet-slepende radiale asafdichtingen werken 
door het afdichtingseffect van een smalle, 
betrekkelijk lange spleet in axiale of radiale rich-
ting, of in een combinatie daarvan. Niet-slepen-
de afdichtingen, die variëren van eenvoudige 
spleetafdichtingen tot complexe labyrinten 
(†.fig..45) kennen bijna geen wrijving en slijten 
niet.

Balgen en membranen worden gebruikt voor 
de afdichting van componenten die ten opzichte 
van elkaar in beperkte mate bewegen. 

Vanwege het belang van radiale afdichtingen 
voor het doelmatige afdichten van lagercon-
structies wordt hierna bijna uitsluitend over dit 
type afdichtingen gesproken, en over de diverse 
ontwerpen en uitvoeringen.

Keuze van het afdichtingstype
Afdichtingen voor lagerconstructies moeten een 
minimale wrijving en slijtage kennen en maxi-
male bescherming bieden, ook onder de zwaar-
ste omstandigheden. Aangezien lagerprestaties 
en gebruiksduur nauw verbonden zijn met de 
doelmatigheid van de afdichting is de invloed 
van verontreinigingen op de levensduur van een 
lager een belangrijke ontwerpfactor. Voor meer 
informatie over de invloed van verontreinigin-
gen op de lagerprestaties wordt verwezen naar 
het hoofdstuk ”Bepaling van de lagergrootte” 
vanaf pagina.49.

Bij de keuze van het juiste afdichtingstype 
voor een bepaalde lagerconstructie spelen vele 
factoren een rol

• het type smeermiddel: olie of vet
• de (omtrek-) snelheid ter plaatse van het 

afdichtingsoppervlak
• de asopstelling: horizontaal of verticaal
• mogelijke scheefstelling van de as
• beschikbare ruimte
• afdichtingswrijving en de daaruit voortvloei-

ende temperatuurstijging
• omgevingsinvloeden
• de kosten. 

De keuze van de juiste afdichting is van vitaal 
belang voor de prestaties van een lager. Het is 
dan ook nodig de afdichtingsvereisten nauw-
keurig te specificeren en de externe omstandig-
heden nauwkeurig op te geven. 

Wanneer volledige gegevens van de toepas-
sing beschikbaar zijn, kunnen de volgende SKF 
publicaties worden geraadpleegd

• catalogus ”Industrial shaft seals”
• handboek ”Sealing arrangement design 

 guide”
• de ”SKF Interactive Engineering Catalogue” 

op cd-rom of online op www.skf.com.

Als voor een bepaalde toepassing weinig of 
geen ervaring voorhanden is, kan SKF (tevens 
een van de grootste fabrikanten van afdichtin-
gen ter wereld) voorstellen doen voor de keuze 
van geschikte afdichtingen. 
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Bij wentellagers worden normaal gesproken 
twee soorten externe afdichtingen gebruikt: 
 slepende afdichtingen en niet-slepende afdich-
tingen. Welk type wordt gekozen hangt af van  
de toepassing.

Niet-slepende afdichtingen
Het principe van een niet-slepende afdichting is 
gebaseerd op de afdichtende werking van nau-
we spleten tussen roterende en stilstaande 
onderdelen. Die spleten kunnen radiaal of axiaal 
of zowel radiaal als axiaal zijn uitgevoerd 
(†.fig..46). Deze afdichtingen kunnen zijn uit-
gevoerd als eenvoudige spleetafdichting, maar 
kunnen ook complexer zijn, zoals bijvoorbeeld 
een labyrintafdichting. In beide gevallen veroor-
zaken deze afdichtingen praktisch geen wrijving 
en zijn ze niet aan slijtage onderhevig; er is 
namelijk geen contact. In het algemeen zijn deze 
afdichtingen niet gevoelig voor schade door 
 vaste verontreinigingen, en zijn ze bijzonder 
geschikt voor hoge toerentallen en temperatu-
ren. Ter verhoging van de afdichtende werking 
kan er vet worden aangebracht in de spleten van 
het labyrint.

Slepende afdichtingen
De werking van een slepende afdichting wordt 
bepaald door het principe dat de afdichting een 
zekere druk uitoefent op het contactvlak door 
een afdichtingslip of relatief smal oppervlak. 
Deze druk (†.fig..47) kan ontstaan door

• de veerkracht van de afdichting ten gevolge 
van de elastische eigenschappen van het 
afdichtingsmateriaal (a) 

• de overmaat tussen de afdichting en het 
afdichtingsvlak (b)

• een kracht, uitgeoefend door een veer in de 
afdichting (c).

Slepende afdichtingen zijn in het algemeen 
betrouwbaar, met name wanneer de slijtage tot 
een minimum wordt beperkt door te zorgen 
voor een voldoende goed afdichtingsvlak en 
door de contactzone afdichtingslip/ afdichtings-
vlak te smeren. De wrijving tussen de afdichting 
en het contactvlak en de hiermee gepaard 
gaande temperatuurstijging zijn een nadeel, 
waardoor slepende afdichtingen maar tot 
bepaalde omtreksnelheden toepasbaar zijn, 
voornamelijk afhankelijk van het afdichtingstype 
en de oppervlakteruwheid. Verder zijn slepende 
afdichtingen gevoelig voor beschadigingen, bij-
voorbeeld tengevolge van onjuiste montage of 
door vaste verontreinigingen. Om schade door 
vaste verontreinigingen te voorkomen wordt ter 
bescherming vaak een niet-slepende afdichting 
vóór de slepende afdichting geplaatst.

Fig..46
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Fig..47

 a b c
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Geïntegreerde lagerafdichtingen
SKF levert afgedichte lagers met bescherm-
plaatjes of slepende afdichtingen aan een of 
beide zijden. Deze vormen een economische en 
ruimtebesparende oplossing voor een groot 
aantal afdichtingsproblemen. Lagers met 
beschermplaatjes of afdichtingen aan beide zij-
den zijn reeds gesmeerd en zijn over het alge-
meen onderhoudsvrij. De uitvoering van de 
afdichtingen wordt in deze catalogus nader 
beschreven in de inleidende tekst bij de betref-
fende lagertypen.

Lagers met beschermplaatjes
Lagers met beschermplaatjes (†.fig..48) 
 worden gebruikt voor opstellingen waarbij de 
verontreiniging niet ernstig is en er geen risico 
bestaat dat water, stoom en dergelijke in contact 
komen met het lager. Beschermplaatjes worden 
ook gebruikt in toepassingen waar verminderde 
wrijving belangrijk is vanwege toerental of 
bedrijfstemperatuur.

Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat 
en vormen

• een lange afdichtingsspleet met de binnen-
ringschouder (a) of

• een doelmatige labyrintafdichting met een 
uitsparing in de binnenringschouder (b).

Lagers met slepende afdichtingen 
Lagers met slepende afdichtingen worden bij 
voorkeur gebruikt bij constructies waarbij sprake 
is van matige verontreiniging en waar een hoge 
luchtvochtigheid of spattend water en dergelijke 

kunnen voorkomen of waarbij een lange onder-
houdsvrije gebruiksduur gewenst is. 

SKF heeft een serie afdichtingen ontwikkeld 
(†.fig..49). Afhankelijk van het lagertype en/of 
de lagergrootte kunnen de lagers worden voor-
zien van standaard afdichtingen die afdichten 
tegen

• de schouder van de binnenring (a) en/of tegen 
een uitsparing in de binnenringschouder (b, 
c) of

• de uitloopvlakken van de binnen- (d, e) of 
buitenringloopbaan (f).

Fig..48

 a b

Fig..49

 a b c d e f 
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Voor groefkogellagers heeft SKF twee additi-
onele afdichtingstypen ontwikkeld (†.fig..50)

• de wrijvingsarme afdichting (a, b, c), die 
nagenoeg contactloos is en voldoet aan hoge 
eisen wat betreft afdichting en wrijvingsarme 
werking van het lager

• met een veer uitgevoerde radiale Waveseal® 
(d), die aan een zijde is ingebouwd en samen 
met het lager de ICOS™ olie-afgedichte lager-
eenheid vormt.

Geïntegreerde afdichtingen in SKF lagers zijn 
meestal vervaardigd uit elastomeren met een 
wapening van staalplaat. Afhankelijk van de 
serie, de grootte en de toepassing zijn de afdich-
tingen meestal vervaardigd uit

• nitrile rubber (NBR) 
• gehydreerd nitrile rubber (HNBR)
• fluor rubber (FPM)
• polyurethaan (AU)

De keuze van het juiste afdichtingsmateriaal 
hangt af van de bedrijfstemperatuur en het toe-
gepaste smeermiddel. Betreffende de toelaat-
bare bedrijfstemperaturen raadpleeg ”Afdich-
tingsmaterialen” vanaf pagina.142.

Toepassing van lagers

Fig..50

 a b c d
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Externe afdichtingen
Voor lagerconstructies waarbij de doelmatigheid 
van de afdichting onder de gegeven bedrijfsom-
standigheden belangrijker is dan ruimte of kos-
ten kan gekozen worden uit een aantal moge-
lijke afdichtingstypen.

De afdichtingen van SKF krijgen in het vol-
gende gedeelte speciale aandacht. Een groot 
aantal afdichtingen is standaard verkrijgbaar. 
Voor afdichtingen die niet in het SKF pakket 
voorkomen dient de informatie in het hierna 
volgende gedeelte uitsluitend als richtlijn. SKF 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de pres-
taties van deze producten. Vraag bij de fabrikant 
van de afdichting om informatie voordat een 
afdichting wordt opgenomen in een ontwerp.

Niet-slepende afdichtingen
De eenvoudigste afdichting buiten het lager is 
de spleetafdichting, die een kleine spleet vormt 
tussen de as en het lagerhuis (†.fig..51). Dit 
type afdichting is geschikt voor met vet 
gesmeerde toepassingen voor bedrijf in droge, 
stofvrije omgevingen. De doelmatigheid van 
deze afdichting kan worden vergroot door een of 
meer concentrische groeven aan te brengen in 
de asdoorlaat van het huis (†.fig..52). Het vet 
dat door de spleet komt, vult de groeven zodat 
verontreinigingen minder goed kunnen binnen-
dringen. 

Bij oliesmering en horizontale assen kunnen 
spiraalgroeven – met rechtse of linkse spoed, 
afhankelijk van de draairichting van de as – 
 worden aangebracht in de as of het lagerhuis 
(†.fig..53). Deze dienen om de naar buiten 
lekkende olie terug te voeren naar het lager. Het 
is hierbij van belang dat de draairichting van de 
as niet verandert.

Fig..51

Fig..52

Fig..53
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Enkele of meervoudige labyrintafdichtingen 
zijn effectiever dan simpele spleetafdichtingen, 
maar zijn duurder. Ze worden voornamelijk 
gebruikt bij vetsmering. Hun doelmatigheid kan 
worden verhoogd door regelmatig een niet in 
water oplosbaar vet, bijvoorbeeld een lithium-
calciumzeepvet, via een kanaal in het labyrint 
aan te brengen. De randen van het labyrint zijn 
axiaal gericht (†.fig..54) voor ongedeelde hui-
zen en radiaal (†.fig..55) voor gedeelde hui-
zen. De breedte van de axiale spleet in het laby-
rint blijft ongewijzigd wanneer de as tijdens 
bedrijf axiaal verplaatst en kan dus erg gering 
zijn. Wanneer scheefstelling van de as optreedt 
ten opzichte van het huis, worden labyrinten 
met een schuin profiel gebruikt (†.fig..56).

Goede en betaalbare labyrintafdichtingen 
kunnen worden gerealiseerd door op de markt 
verkrijgbare producten, bijvoorbeeld SKF Z-
lamellen, te gebruiken (†.fig..57). De afdich-
tende werking neemt toe met het aantal 
gebruikte lamellensets of kan worden verhoogd 
door toepassing van gevlokte Z-lamellen. Nade-
re informatie over deze Z-lamellen is te vinden 
in het hoofdstuk ”Seals” in de ”SKF Interactive 
Engineering Catalogue”, beschikbaar op cd-rom 
of online op www.skf.com.

Op de as worden vaak slingerschijven 
(†.fig..58) geplaatst om de afdichtende wer-
king van beschermplaatjes te verhogen, en slin-
gerplaten, -groeven of -schijven worden bij olie-
smering voor ditzelfde doel gebruikt. De olie van 
de schijf wordt opgevangen in een uitsparing in 
het lagerhuis en stroomt via kanalen terug naar 
de binnenzijde van het lagerhuis (†.fig..59).

Fig..54

Fig..55

Fig..56 Fig..57
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Fig..61

Fig..60

Fig..59Slepende afdichtingen
Radiale asafdichtingen zijn slepende afdichtin-
gen die met name worden gebruikt voor de 
afdichting van oliegesmeerde lagers. Deze kant-
en-klare elastomeer afdichtingen hebben 
meestal een metalen wapening of behuizing. De 
afdichtingslip is meestal een nitrile rubber en 
wordt normaal gesproken tegen een contactvlak 
op de as gedrukt door middel van een veer. 
Afhankelijk van het afdichtingsmateriaal en het 
medium dat moet worden binnen- of buitenge-
houden kunnen radiale asafdichtingen worden 
gebruikt bij temperaturen tussen –60 en 
+190 °C.

De contactzone tussen de afdichtingslip en 
het contactvlak is van vitaal belang voor de 
doelmatigheid van de afdichting. De oppervlak-
tehardheid van het contactvlak dient normaal 
minimaal 55 HRC te bedragen, en de hardings-
diepte dient minimaal 0,3 mm te zijn. De opper-
vlakteruwheid volgens ISO 4288:1996 dient 
binnen de richtlijnen te liggen van Ra = 0,2 tot 
0,8 mm. Bij toepassingen met lage snelheden, 
goede smering en minimale verontreiniging kan 
een lagere hardheid worden gebruikt. Om de 
pompwerking van spiraalvormige slijpgroeven te 
voorkomen wordt insteekslijpen aanbevolen. Als 
de radiale asafdichting het smeermiddel binnen 
het lagerhuis moet houden, dient de afdichting 
met de lip naar binnen te worden gemonteerd 
(†.fig..60). Als de belangrijkste taak bestaat uit 
het weren van verontreinigingen, moet de lip 
naar buiten wijzen (†.fig..61, pagina.226).

Fig..58
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V-ringen (†.fig..62) kunnen zowel bij olie- 
als vetsmering worden gebruikt. De elastische 
rubberring van de afdichting zit goed vast op de 
as en draait met deze mee, terwijl de afdichting-
slip een lichte axiale druk uitoefent op het stil-
staande onderdeel. Afhankelijk van het materi-
aal kunnen V-ringen worden gebruikt bij 
bedrijfstemperaturen van –40 en +150 °C. Ze 
zijn eenvoudig te monteren en laten bij lage toe-
rentallen relatief hoge scheefstellingen van de 
as toe. Een oppervlakteruwheid Ra van 2 à 3 mm 
is voldoende voor het afdichtingsvlak. Bij 
omtreksnelheden boven de 8 m/s moet de V-
ring axiaal op de as geborgd worden. Bij snel-
heden van boven de 12 m/s moet worden voor-
komen dat de ring gaat ”zweven” boven de as, 
bijvoorbeeld door middel van een steunring van 
staalplaat. Bij omtreksnelheden van boven de 
15 m/s, zal de afdichtingslip loskomen van het 
oppervlak, zodat de V-ring in feite een spleet-
afdichting wordt. De goede afdichtingswerking 
van de V-ring wordt voornamelijk bepaald door 
het feit dat de ring zelf werkt als een slingerschijf 
die verontreiniging en vloeistoffen wegslingert. 
Daarom wordt de afdichting bij vetsmering 
meestal aan de buitenzijde geplaatst, en bij olie-
smering aan de binnenzijde van het huis. Wan-
neer een V-ring wordt gebruikt als secundaire 
afdichting, beschermt deze de primaire afdich-
ting tegen een overmaat van verontreinigingen 
en vocht.

Axiale klemafdichtingen (†.fig..63) worden 
gebruikt als secundaire afdichtingen voor assen 
met een grote diameter bij toepassingen waar 
bescherming nodig is voor de primaire afdich-
ting. Deze afdichtingen worden vastgeklemd op 
een niet-roterend onderdeel en dichten axiaal af 
tegen een roterend contactvlak. Voor dergelijke 
afdichtingen is het voldoende als het contactvlak 
glad gedraaid is en een oppervlakteruwheid 
heeft van Ra = 2,5 mm.

Fig..64

Fig..63

Fig..62
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Mechanical seals (†.fig..64) worden gebruikt 
voor het afdichten van oliegesmeerde lagercon-
structies met relatief lage toerentallen en zware 
bedrijfsomstandigheden. Ze bestaan uit twee 
tegen elkaar glijdende stalen ringen met glad-
geslepen afdichtingsvlakken en twee ringvor-
mige kunststof veerelementen (Belleville-
 ringen), waarmee de stalen ringen worden 
gepositioneerd en de benodigde voorspannings-
kracht ter plaatse van de afdichtingsvlakken 
wordt aangebracht. Er worden geen speciale 
eisen gesteld aan de pasvlakken van de huis-
boring.

Viltafdichtingen (†.fig..65) worden meestal 
gebruikt in combinatie met vetsmering. Dit zijn 
eenvoudige en goedkope afdichtingen die kun-
nen worden gebruikt bij omtreksnelheden tot 
maximaal 4 m/s en bij bedrijfstemperaturen tot 
maximaal +100 °C. Het afdichtingsvlak moet 
worden geslepen tot een oppervlakteruwheid 
van Ra ≤ 3,2 mm. De afdichtende werking van 
een viltafdichting kan aanzienlijk worden verbe-
terd door als secundaire afdichting een simpele 
labyrintafdichting aan te brengen. Voordat ze in 
de uitsparing in het huis worden gemonteerd 
dienen de viltringen of -stroken te worden 
gedrenkt in olie met een temperatuur van circa 
80 °C.

Nilosringen (†.fig..66) vormen een eenvou-
dige, goedkope en ruimtebesparende afdichting 
voor met vet gesmeerde zich niet-instellende 
lagers, met name groefkogellagers. De ringen 
worden tegen de buiten- of de binnenring 
geklemd en oefenen een lichte axiale druk uit 
tegen de andere ring. Na een bepaalde inloop-
periode worden deze slepende afdichtingen 
niet-slepend en vormen dan een smalle spleet-
afdichting.

Meer informatie over afdichtingen van SKF is 
te vinden in de SKF catalogus ”Industrial shaft 
seals” of in de ”SKF Interactive Engineering 
Catalogue” op cd-rom of online op www.skf.com. 
Informatie over andere afdichtingen in de SKF 
producten zelf, zoals afdichtingen voor lagerhui-
zen, worden beschreven in documentatie over 
deze producten.

Fig..66

Fig..65
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