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0 . 1 Inle iding

Heb je je wel eens afgevraagd waarom de één harder gaat op zijn skeelers dan de

ander? Natuurlijk is dit een kwestie van techniek, kracht en conditie. Maar zou

het snelheidsverschil ook te maken hebben met de skeelers? Zie figuur 0.1.

Figuur 0.1 Skeelers 

Vooral de lagers in de wielen zijn belangrijk. Zo op het eerste gezicht draaien alle

lagers ongeveer even licht. Maar als ze belast worden zijn er verschillen. Bij een

skeeler zijn lichtdraaiende lagers direct van invloed op de snelheid. In machines

hoeft op lichtdraaiende lagers minder aandrijfkracht te worden uitgeoefend,

waardoor je energie bespaart. In dit hoofdstuk leer je welke lagertypes er zijn en

hoe je ze het beste toepast. Ook leer je hoe een lagercodering werkt.

0 . 2 Opbouw van wentel lagers

Een wentellager bestaat uit een bewegende ring, een stilstaande ring en

wentellichamen die daartussen draaien. Een kooi houdt de wentellichamen op

afstand van elkaar. In de praktijk wordt een wentellager genoemd naar de vorm

van zijn wentellichaam. Bijvoorbeeld een kogellager, een rollager of een

naaldlager. Zie figuur 0.2.

a kogel b cilinder c naald d kegel e ton

Figuur 0.2 Wentellichamen 
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Er zijn twee groepen:

– radiale wentellagers;

– axiale wentellagers.

Een wentellager is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Zie figuur 0.3.

Figuur 0.3 Onderdelen van een wentellager (kogellager) 

De verschillende onderdelen moeten vooral bestand zijn tegen

materiaalvermoeiing. Daarom worden de binnen- en buitenring gemaakt van

hoogwaardige chroomstaalsoorten, met onder andere 1 % koolstof (C) en 1,5 %

chroom (Cr). De wentellichamen worden ook gemaakt van chroomstaal met een

hoge hardheid. Het materiaal van de kooien is staal, brons of smeedbaar gietijzer.

Er zijn ook kooien van kunststof.

0 . 3 Ondersteuning met wentel lagers

Als je een as radiaal wilt ondersteunen heb je meestal twee lagers nodig: een vast

en een los lager. Zie figuur 0.4.

Het vaste lager (of stellager) is opgesloten in een borst tussen huis en deksel.

Daardoor kan het vaste lager de axiale belasting in beide richtingen opnemen.

Het losse lager (dat alleen de radiale belasting opneemt) moet in axiale richting

een lengteverandering van de as kunnen opnemen. Vooral langere assen kunnen

van lengte veranderen door temperatuurschommelingen.

Als vast lager kunnen we een wentellager gebruiken dat zowel radiale als axiale

belastingen opneemt. Bijvoorbeeld een tweerijig tonlager.

In plaats van het vaste lager kunnen we ook een radiaal lager (dat geen axiale

belasting opneemt) samen met een axiaal lager gebruiken. Zie figuur 0.5.
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Figuur 0.4 Gelagerde as 

Figuur 0.5 Losse kop met meedraaiend center 

0 . 4 De voor-  en nadelen van wentel lagers

Eén van de belangrijkste voordelen van wentellagers is de lage wrijving. Bij een

glijlager glijdt de as op een oliefilm in een lagerbus of lagerschaal. Bij glijlagers is

dus sprake van vlakaanraking.

Bij een wentellager rolt de binnenring op rollichamen in de buitenring. Bij

wentellagers is dus sprake van punt- of lijnaanraking. Zie figuur 0.6.

a glijdende wrijving (glijlager) b rollende wrijving (wentellager)

Figuur 0.6 Wrijving in lagers

vast lager los lager
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In wentellagers ontstaat dus veel minder wrijving dan in glijlagers. Zie figuur 0.7.

Figuur 0.7 Wrijvingsverloop van wentellagers en glijlagers

Uit figuur 0.7 blijkt dat de wrijving van glijlagers sterk afhangt van de

rotatiefrequentie n van de as. Bij wentellagers is dat niet zo.

Andere voordelen van wentellagers ten opzichte van glijlagers zijn:

– betrouwbaar door hoogwaardige fabricageprocessen;

– kleine inbouwbreedte;

– laag smeermiddelverbruik;

– onderling uitwisselbaar door standaardmaten;

– te berekenen levensduur (bij toelaatbare belasting).

Een belangrijk nadeel van wentellagers is dat ze minder goed stotende

belastingen kunnen opnemen. Dat komt doordat een kogel maar in één punt

draagt (puntcontact). Ook een rol draagt maar op één aaneengesloten rij

(lijncontact). De lagerbelasting moet dus worden opgenomen door een beperkt

aantal kogels of rollen. Daardoor is de contactspanning tussen lagerringen en

wentellichamen groot. Als daar nog een stootkracht bijkomt, kan de

contactspanning te groot worden en het lager beschadigen.

0 . 5 Wentel lagertypen

In tabel 0.1 zie je enkele veelvoorkomende typen wentellagers.

glijlagers

wentellagers

wrijving

n
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Eenrijig groefkogellager

Dit radiale lagertype gebruik je meestal. Door de diepe loopbaan

in beide ringen kan het lager ook axiale belastingen opnemen. Bij

hoge rotatiefrequenties is het soms meer geschikt voor het opne-

men van axiale belastingen dan een kogeltaatslager.

Tweerijig zelfinstellend kogellager

De binnenring heeft voor elke kogelrij een loopbaan. De binnen-

kant van de buitenring heeft een bolvormige loopbaan.

Daardoor kan de binnenring met kogels zich vrij instellen ten

opzichte van de buitenring. Dit type lagers pas je toe op moeilijk

uit te lijnen plaatsen, of op plaatsen waar de as door belasting

een beetje doorbuigt.

Eenrijig hoekcontactkogellager

Door de speciale constructie is dit type lagers geschikt voor het

opnemen van radiale en axiale belastingen in één richting. Als je

het lager tegen een ander hoekcontactlager stelt, wordt ook de

axiale kracht in tegengestelde richting opgenomen. Dit soort

lagers is soms uitneembaar.

Tweerijig hoekcontactkogellager

Tweerijige hoekcontactlagers kunnen radiale en axiale krachten

in beide richtingen opnemen. Door de speciale constructie kun-

nen deze lagers ook een buigend moment opnemen.

Eenrijig cilinderlager

Een eenrijig cilinderlager heeft twee spoorkragen op één van bei-

de ringen. Daardoor kunnen de lagerringen in axiale richting ten

opzichte van elkaar verschuiven. Dit kan gebeuren bij assen die

van lengte veranderen door temperatuurveranderingen. De

lagerringen kun je afzonderlijk monteren, zodat de montage een-

voudig is.

T A B E L 0 . 1   W E N T E L L A G E R T Y P E N
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Tweerijig cilinderlager

Eén van de ringen van een tweerijig cilinderlager heeft spoorkra-

gen (net als van een eenrijig cilinderlager). Dit type lagers

gebruik je uitsluitend in werktuigmachines, walserijen en een

paar speciale gevallen.

Tweerijig tonlager

Een tweerijig tonlager heeft twee rijen rollen met een gemeen-

schappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. Het lager

kan stotende belastingen opnemen en is instelbaar (net als het

tweerijig zelfinstellend kogellager).

Kegellager

Kegellagers kunnen radiale en axiale belastingen in één richting

opnemen. Je kunt het lager afstellen tegen een ander kegellager

dat de axiale krachten in tegengestelde richting opneemt. Dit

soort lagers is uitneembaar. De binnenring met de rollen en de

buitenring bouw je apart van elkaar in.

Naaldlager

Naaldlagers hebben het voordeel dat ze radiaal klein zijn. De

naalden zitten wél of níet in een metalen kooi. In sommige geval-

len zijn de naalden rechtstreeks op een gehard stalen as gemon-

teerd. Naaldlagers kunnen uitsluitend radiale belastingen opne-

men.

Kogeltaatslager

Kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opne-

men, en je mag ze niet radiaal belasten. Om radiale krachten te

voorkomen, moet je altijd met een minimale axiale belasting op

het lager werken, die afhankelijk is van de rotatiefrequentie. Bij

een kogeltaatslager mag de as niet scheef komen te staan ten

opzichte van het lagerhuis.

Tontaatslager

Tontaatslagers hebben bolvormige loopbanen en kunnen zich-

zelf instellen (net als zelfinstellende radiale lagers). De as mag

daarom een beetje scheef komen te staan ten opzichte van het

lagerhuis. Het axiaal draagvermogen is hoog.

T A B E L 0 . 1   W E N T E L L A G E R T Y P E N (V E R V O L G)



0 . 6 Een wentel lager  kiezen

Als je een wentellager wilt kiezen, moet je vooral rekening houden met de

beschikbare inbouwruimte en met de grootte en de richting van de optredende

belasting.

0.6.1 Inbouwruimte

De breedte en de middellijn van de buitenring van het lager bepalen de benodigde

inbouwruimte. De middellijn van de binnenring van het lager noemen we de

boring. Deze is gelijk aan de middellijn van de as. De boring en de soort

wentellichaam bepalen de middellijn van buitenring.

Kies dus:

– groefkogellagers voor assen met een kleine middellijn (deze nemen radiale- en

kleine axiale krachten op);

– groefkogellagers, cilinderlagers of tweerijige tonlagers voor assen met een

grotere middellijn.

0.6.2 Belasting

Bij het kiezen van een wentellager moet je vooral rekening houden met de grootte

van de belasting.

Cilinderlagers kunnen grotere belastingen opnemen dan kogellagers (bij gelijke

afmetingen). Je gebruikt kogellagers dan ook vooral bij lage en middelmatige

belastingen. Cilinderlagers gebruik je vooral bij zware dynamische belastingen.

Ze hebben meestal één ring zonder spoorkragen. Daardoor kunnen ze (net als

naaldlagers) alleen zuiver radiale belastingen opnemen. Andere lagertypen

kunnen gecombineerde belastingen opnemen, dus in axiale en radiale richting.

Voor niet zuiver uitgelijnde assen of assen die door belasting een beetje

doorbuigen, gebruik je zelfinstellende lagers. Zie figuur 0.8.
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Figuur 0.8 Lagers bij scheefstelling van de as

Axiale verschuiving door uitzetting van een as kun je opvangen met een

cilinderlager van het type NU of N. Zie figuur 0.9.

Figuur 0.9 Cilinderlager type NU

0 . 7 Pass ingen

Als je een type wentellager hebt uitgekozen, moet je nog de juiste passing kiezen.

Daarvoor moet je eerst uitzoeken hoe de lagerringen worden belast ten opzichte

van de rotatie. Als de belasting stil staat, monteer je de stilstaande ring met een

losse passing en de roterende ring met een vaste pakking. Als de belasting roteert,

monteer je de stilstaande ring met een vaste passing en de roterende ring met een

losse passing. Algemeen geldt: een ring die stilstaat ten opzichte van de

belastingsrichting, monteer je met een losse passing. Zie tabel 0.2.
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a tweerijig tonlager b tontaatslager

vast lager los lager vast lager los lager



Lagerfabrikant SKF noemt de situaties 1 en 4 stilstaande buitenringbelasting.

De situaties 2 en 3 noemt SKF stilstaande binnenringbelasting.

Als je je niet houdt aan de voorschriften van de wentellagerfabrikant, kan dat

vervelende gevolgen hebben. Stel dat je een binnenring met een losse passing op

de as monteert, terwijl er een vaste passing is voorgeschreven. Zie figuur 0.10.

Door te grote speling rolt de as dan bij één omwenteling af over de punten R, S, T

en U in de binnenring. Omdat de omtrek van de as kleiner is dan die van de

binnenring, gaat de as walsen (slippen) in de binnenring. Slijtage is het gevolg.

❍  losse passing roterende binnenring stilstaande binnenring

stilstaande buitenring roterende  buitenring

stilstaande 

belasting

roterende 

belasting

●  vaste passing stilstaande buitenring roterende  buitenring

roterende binnenring stilstaande binnenring

T A B E L 0 . 2   R O TAT I E V E R H O U D I N G

1 2

3 4
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Figuur 0.10 Walsen van de as 

Bij de montage van nieuwe lagers op gebruikte assen controleer je eerst of de

asmaten nog voldoen aan de voorschriften. Als een vaste passing bijvoorbeeld te

strak is, ontstaat er een te kleine radiale speling tussen loopringen en

wentellichamen. Dat veroorzaakt een jankend geluid. Bovendien nemen de

lagertemperatuur en de slijtage toe. Een te losse passing leidt tot slippen en

invreten van de loopring.

0 . 8 Wentel lagercodering

Wentellagers worden gecodeerd volgens het basisaanduidingensysteem. 

Zie tabel 0.3.

Behalve deze algemene codering gebruikt elke fabrikant eigen achtervoegsels.

Lagers met een variabele speling krijgen bijvoorbeeld achter het lagernummer

een extra aanduiding met een C:

– C1 = kleinere speling dan C2;

– C2 = kleinere speling dan normaal;

– C3 = grotere speling dan normaal;

– C4 = grotere speling dan C3;

– C5 = grotere speling dan C4.

positieve speling

as

roterende binnenring

stilstaande buitenring

nas

R

S

T

U

F
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Behalve deze algemene codering gebruikt elke fabrikant eigen achtervoegsels. 
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T A B E L 0 . 3   W E N T E L L A G E R C O D E R I N G S S Y S T E E M
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T A B E L 0 . 3   W E N T E L L A G E R C O D E R I N G S S Y S T E E M



Lagers met normale speling hebben geen C-aanduiding. De kleinere of zelfs

negatieve speling moet voorkomen dat in hoogtoerige machines (zoals

slijpmachines) trillingen ontstaan door speling.

Een algemene lagercodering is bijvoorbeeld: Lager 230 10 CCK/C3 W33.

Dat wil zeggen:

– 230 = tonlager;

– 10 = boring van het lager gedeeld door 5: boring = 

5 × 10 = 50 mm (geldt vanaf 20 mm);

van 3-10 mm geldt: 3 = 3 mm tot 20 mm geldt: 00 = 10 mm

4 = 4 mm 01 = 12 mm

…  = … mm 02 = 15 mm

9 = 9 mm 03 = 17 mm

– CC = grotere axiale speling voor montage dan normaal;

– K = conische boring, coniciteit 1 : 12;

– C3 = speling groter dan normaal;

– W33 = smeergroef en drie smeergaten in buitenring.

Aanvullende fabrieksgegevens voor dit lager zijn:

– grensmaten van het spelingsgebied;

– vermindering van de radiale speling bij montage;

– axiale verschuiving;

– kleinste eindspeling na montage.

Om er zeker van te zijn dat het juiste lagertype wordt gebruikt, geef je als

constructeur de volledige typecodering en fabrikant op. In tabel 0.4 zie je de

typecodering van lagerfabrikant SKF.
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T A B E L 0 . 4   L A G E R C O D E R I N G SKF
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T A B E L 0 . 4   L A G E R C O D E R I N G SKF (V E R V O L G)
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0 . 9 Bevest iging van wentel lagers

Je kunt wentellagers op verschillende manieren bevestigen op een as. 

Zie figuur 0.11.

Figuur 0.11 Bevestiging van een wentellager op een as

Voordat je een lager monteert maak je de as, de lagerringen en het lagerhuis goed

schoon. Bij het monteren en demonteren ga je op de juiste manier en zorgvuldig

te werk. Alleen dan krijg je een juiste passing, een nauwkeurige afwerking en een

zo lang mogelijke levensduur.

Voor wat betreft montage en demontage kun je de lagertypen onderverdelen in

twee hoofdsoorten:

– niet-uitneembare lagers;

– lagers die uit twee of meer delen bestaan.

Bij niet-uitneembare lagers kijk je eerst met welke passing je moet beginnen: de

passing op de as of de passing in het huis. Algemeen geldt bij montage:

– bij een vaste passing op de as monteer je het lager eerst op de as. Daarna

monteer je de as met het lager in het huis;

– bij een vaste passing in het huis monteer je het lager eerst in het huis. Daarna

monteer je de as in het lager;

– bij een lager met een conische boring monteer je altijd eerst het lager op de as.

Bij demontage werk je in de omgekeerde volgorde. Het is belangrijk dat je bij

demontage weet wat de losse of vaste passing is.

Sommige lagers bestaan uit twee of meer delen. Het voordeel hiervan is dat je de

delen apart van elkaar kunt monteren. Op een later moment voeg je dan de as en

het huis samen. Een nadeel van sommige lagertypen (kegellagers en

hoekcontactlagers) is dat je tijdens de montage de speling moet afstellen.
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a = borgring + moer
b = sluitplaat
c = borgveerring
d = perspassing
e = trekbus + moer
f  = drukbus + moer
g = conische tap + moer



0 . 1 0 Smering

Wentellagers smeer je met vet of olie. Omdat vet beter afdicht dan olie, gebruik je

meestal vet. Bovendien beschermt vet tegen de inwerking van vocht en vuil.

Je gebruikt olie als het toerental van een lager te hoog is voor vetsmering.

Bij vetsmering vul je alle holten en ruimten rond de wentellichamen en de

loopringen met vet. Je vult een lagerhuis voor 50% en soms zelfs voor 100% met

vet. 100% vulling is bijvoorbeeld nodig bij langzaam draaiende assen in een erg

verontreinigde ruimte.

Als de wentellagers een bepaalde periode gedraaid hebben, smeer je ze na.

Hoe lang die periode is, hangt af van het lagertype, de lagerafmetingen en het

aantal omwentelingen. Zie figuur 0.12.

Figuur 0.12 Nasmeerinterval 
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Figuur 0.12 geldt voor lagers op een horizontale as in stationaire machines en

voor lithiumzeepvetten bij bedrijfstemperaturen tot 70 °C. Bij elke 15 °C boven

de 70 °C kun je het nasmeerinterval het beste halveren. Let op dat je de

maximumtemperatuur van het vet hierbij niet overschrijdt. Bij een verticale as

moet je de gevonden waarden uit het diagram halveren.

Voorbeeld

Gegeven

Een tonlager 23032 CC/C3 W33 van een shredder heeft een toerental van

1650 omw/min. De lagertemperatuur is 85 °C.

Gevraagd

Na hoeveel draaiuren moet je het lager nasmeren?

Oplossing

Zoek in figuur 0.12 op de horizontale as het toerental op. Daarna ga je

verticaal omhoog tot de lijn van 160 (= 5 × 32). Vanuit dit snijpunt ga je

naar links, tot het getal onder c. Je vindt een aantal draaiuren van

ongeveer 300. Aangezien de temperatuur meer dan 70 °C is, moet je de

gevonden tijd halveren. Het juiste antwoord is dan ook 150 draaiuren.

0 . 1 1 Dynamische afdicht ingen

Bij wentellagers worden vaak dynamische afdichtingen gebruikt. Bijvoorbeeld:

– ter voorkoming van verontreiniging van buitenaf;

– ter voorkoming van drukafname van gassen of vloeistoffen;

– om olie of vet binnen het lagerhuis te houden.

0.11.1 Afdichtringen

O-ring

O-ringen worden zowel bij statische als bij dynamische afdichtingen gebruikt.

Zie figuur 0.13.
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a statische afdichting b dynamische afdichting

Figuur 0.13 O-ringen

O-ringen worden meestal gemaakt van kunststof (PTFE) of rubber. De breedte-

en hoogtematen van de groef zijn genormaliseerd. Voor statische afdichtingen

staan de afmetingen in DIN 3771.

Je moet er vooral op letten dat een O-ring niet getordeerd in zijn groef komt te

liggen. Als je een O-ring voor een dynamische afdichting gebruikt, vul je de groef

meestal met zuurvrije vaseline of vet.

V-ring

Je kunt een V-ring zowel bij olie- als bij vetsmering gebruiken. Zie figuur 0.14.

Figuur 0.14 V-ring 

De rubber V-ring zit vast op de as en de lip rust tegen het stilstaande huis. 

De V-ring dicht goed af doordat het dikste gedeelte als een slingerschijf werkt.

Het slingert vuil en vloeistoffen weg. Daarom wordt de V-ring bij vetsmering aan

de buitenkant van het lagerhuis geplaatst en bij oliesmering aan de binnenkant.

Je kunt V-ringen gebruiken bij bedrijfstemperaturen van –40 °C tot +100 °C.

V-ring
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Viltring

Je gebruikt viltringen meestal bij vetsmering. Zie figuur 0.15.

Figuur 0.15 Viltring

Voor de montage drenk je de viltring in olie met een temperatuur van ongeveer

80 °C. De afdichtende werking tegen vuil en stof is redelijk, maar de viltring dicht

maar matig af tegen vocht. Meer dan één viltring gebruiken heeft niet zo veel nut.

De buitenste ring droogt namelijk uit en verhardt.

0.11.2 Spleetafdichting

Er zijn twee typen spleetafdichtingen:

– normale spleetafdichtingen;

– spleetafdichtingen met groeven.

a normale spleetafdichting b spleetafdichting met groeven

Figuur 0.16 Spleetafdichting 

Je gebruikt normale spleetafdichtingen alleen als er weinig kans is op

binnendringen van vuil en vocht. De afdichtende werking van een

spleetafdichting met groeven is veel beter. De spleet is hierbij langer en in het huis

zijn één of meer groeven aangebracht. Het vet blijft in deze groeven zitten. Zie

figuur 0.16b.

spleet

viltring
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Bij oliesmering moeten er groeven in de as komen. De groeven brengen lekkende

olie weer terug naar het lager. Afhankelijk van de draairichting van de as worden

de groeven linksom of rechtsom aangebracht. Zie figuur 0.17a. Je kunt

hiervoor ook een ring gebruiken. Zie figuur 0.17b.

a met groeven b met ring

Figuur 0.17 Spleetafdichting bij oliesmering

De labyrintafdichting is een goede oplossing bij:

– hoge toerentallen en temperaturen;

– extreem vuile en/of vochtige omstandigheden.

Er zijn twee soorten labyrintafdichtingen:

– axiale labyrinten, voor gebruik in huizen uit één stuk (zie figuur 0.18a);

– radiale labyrinten, voor gebruik in gedeelde huizen (zie figuur 0.18b).

a axiaal labyrint b radiaal labyrint

Figuur 0.18 Labyrintafdichtingen 

Hoe hoger het aantal labyrintgangen, hoe beter de afdichting.

Labyrintafdichtingen worden vaak in combinatie met viltringen toegepast.
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0.11.3 Slepende afdichtingen

Nilosring

Nilosringen zijn geharde ringen. Ze worden gebruikt bij vetsmering en bij lage

toerentallen. De maximale omtreksnelheid is 5 m/s. Zie figuur 0.19.

Figuur 0.19 Nilosring 

Een afdichting met een Nilosring werkt als volgt. Eerst is er sprake van slepende

afdichting tegen één van de lagerringen. Na enige tijd heeft de ring een groef

gesleten in de lagerring. Dan gaat de slepende afdichting over in een

spleetafdichting.

Oliekeerring (Simmerring)

Een veelgebruikte dynamische afdichting is de oliekeerring of Simmerring. Dit is

een slepende afdichting die vaak wordt gebruikt bij lagers met oliesmering. De

ring zelf is meestal gemaakt van synthetisch rubber, en de verstevigingsring van

corrosievast staal. Een spiraalveer drukt de afdichtingslip tegen het

afdichtingsvlak. Zie figuur 0.20.

Figuur 0.20 Doorsnede oliekeerring 

Oliekeerringen gebruik je bij temperaturen tussen –40 °C en +200 °C. Hoe je de

ring monteert, hangt af van het belangrijkste doel. Om het smeermiddel binnen

te houden monteer je de ring met de lip naar binnen. Als je vuil en/of vocht wilt

weren monteer je de lip naar buiten.

Naast de standaarduitvoering zijn er oliekeerringen met afwijkende vormen.
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Zie figuur 0.21.

a standaard met stoflip b met dubbele lip

c met stalen huis

Figuur 0.21 Afwijkende doorsneden van oliekeerringen

Geïntegreerde afdichtingen

De hiervoor genoemde afdichtingen worden allemaal los van het lager gebruikt.

Er zijn echter ook lagers met geïntegreerde afdichtingen. Zie figuur 0.22.

Figuur 0.22 Lager met geïntegreerde afdichting 
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0.11.4 Mechanical seals

Bij een mechanical seal drukken één of meer veren een draaiende glijring tegen

een stationaire tegenring. Daardoor ontstaat er een maximale afdichting.

Zie figuur 0.23.

Figuur 0.23 Mechanical seal 

Een mechanical seal heeft een lange levensduur. Je gebruikt mechanical seals

vooral bij extreem hoge en lage drukken, bij hoge temperaturen en bij hoge

glijsnelheden.

Bij een standaard mechanical seal bestaat de glijring uit koolstof en de tegenring

uit keramisch materiaal. Er zijn meerdere materiaalcombinaties mogelijk.

Welke materialen je kiest hangt af van het medium waartegen afgedicht wordt.

De bewerkte glijvlakken mogen nooit drooglopen. Een mechanical seal moet

tijdens het draaien altijd omgeven worden door een vloeistof die voor smering

zorgt. O-ringen zorgen voor de afdichting van de glijring en de tegenring.

Je plaatst een mechanical seal zó, dat de af te dichten vloeistof zelf meehelpt de

glijvlakken dicht te drukken.

afdichtingsspleet

veer nevenafdichtingen

draaiend deel
 (glijring)

glijvlakken

stationair deel
 (tegenring)

vloeistofdruk
1

p

vloeistofdruk p
1

+/  0,001
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Mechanical seals zijn genormaliseerd volgens DIN 24960. In het volgende

voorbeeld zie je hoe een enkelwerkende mechanical seal wordt gecodeerd.

Zie tabel 0.5.

Voorbeeld

DIN codering: NU 043 R 1 – SBVGG

Het dikgedrukte deel is de verkorte aanduiding die je met tabel 0.5 kunt

verklaren. De uitvoeringsletters N en K hebben betrekking op de

inbouwlengte:

– N = normaal;

– K = kort.
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De verkorte aanduiding betekent:

Codering voor een enkelwerkende glijringafdichting in niet-ontlaste uitvoe-

ring (U) met een nominale middellijn d1 = 43 mm (043), rechtsom draaiend

(R), beveiligd tegen verdraaien van de tegenring aan de atmosfeerzijde (1).

Het tweede deel van de codering, SBVGG, komt uit de materiaalcoderings-

tabel. Zie tabel 13.6.

Onderdeel Materiaal Codering

glijring gegoten chroomstaallegering (S)

tegenring harde kool, met kunsthars (B)

geïmpregneerd

nevenafdichtingen fluorrubber Viton (V)

veer CrNiMo-staal (G)

overige constructiedelen CrNiMo-staal (G)
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0 . 1 2 Kernpunten

Wentellagers hebben een zeer lage wrijving. 

Er zijn radiale wentellagers en axiale wentellagers. De benaming geeft aan hoe je

het lager kunt belasten.

Er zijn kogellagers, kegellagers, tonlagers, cilinderlagers en naaldlagers.

Ze kunnen enkel- of dubbelrijig uitgevoerd worden.

Met een cilinderlager kun je lengteveranderingen van een as opvangen.

Als de as doorbuigt of de uitlijning niet helemaal optimaal is, kies je voor een

zelfinstellend lager.

Bij stilstaande buitenringbelasting monteer je de binnenring met vaste passing en

de buitenring met losse passing. De binnenring draait dan mee met de as.

Bij stilstaande binnenringbelasting monteer je de binnenring met een losse passing

en de buitenring met een vaste passing. De binnenring staat dan stil met de as.

Wentellagercodering:

– De laatste twee cijfers geven de asmiddellijn aan.

– De cijfers 00, 01, 02, 03 geven een asmiddellijn van 10, 12, 15 en 17 aan.

– Vanaf asmiddellijn 20 mm vermenigvuldig je de laatste twee cijfers met 5.

– Het derde cijfer van rechts geeft de uitvoering aan.

– De overige cijfers en letters geven het lagertype aan.

Er zijn verschillende manieren om wentellagers te bevestigen. Bij montage of

demontage is het belangrijk om te weten welk lagerdeel een vaste of losse passing

heeft. Het deel met de vaste passing wordt het eerst gemonteerd.

Lagers moeten na verloop van tijd nagesmeerd worden. Je kunt het nasmeer-

interval berekenen of aflezen uit grafieken.

Er zijn verschillende manieren om een lager af te dichten:

– afdichtringen;

– spleetafdichting;

– slepende afdichtingen;

– geïntegreerde afdichtingen;

– mechanical seals.
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