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O L I E K E E R R I N G E N

M a t e r i a a l ,  b e w e r k i n g e n  e n  t o l e r a n t i e s  v a n  d e  a s

Materiaal

Het rubbermateriaal van de oliekeerring is veel zachter dan
het metaal van de as. Toch kan, door het wrijvend contact
tussen de keerring en de as, een specifieke slijtage op het
lijnvormige contactvlak van de as ontstaan. De mate van slij-
tage hangt sterk af van de aard en structuur van het asmate-
riaal. Het is in het algemeen zo, dat het metaal van de as uit
een homogene fijnkorrelige structuur moet bestaan en een
minimumoppervlaktehardheid van HRc 45 moet hebben. 
Als de smering twijfelachtig is, het medium vervuild is, vuil
van buitenaf komt en de snelheid van de as boven de 
4 m/sec. komt, zal de hardheid van de as minimaal HRc 55
moeten zijn. In het algemeen gesproken zijn assen van kool-
stofstaal of roestvrijstaal het meest geschikt. 
Oppervlakteharding is aanbevolen. Bij hardverchroomde
assen moeten hoge eisen aan de gelijkmatigheid van de
chroomlaag worden gesteld. In de praktijk blijken dergelijke
oppervlakken niet altijd optimaal te voldoen. Opgespoten
assen (met bijvoorbeeld keramiek) moeten goed worden
nageslepen. De opgespoten laag mag geen poriën groter dan
0,05 mm hebben. Dit geldt ook voor loopvlakken van gietijzer
(met perlitische structuur).
In sommige gevallen worden non-ferrometalen als messing
MS 58H toegepast. Ook keramische loopbussen en ERI-
SLEEVES zijn zeer goed bruikbaar. ERISLEEVES worden
zowel bij de eerste montage als bij reparatie toegepast.

Bewerking van de as

Nog belangrijker dan een juiste passing met voorspanning
van de oliekeerring om de as, is een perfecte oppervlakte-
gladheid van de as ter plaatse. Vooral als de omtreksnelheid
hoog is en het af te dichten medium onder overdruk, hoe
gering ook, staat. De gladheid of bewerkingsgraad van het
asoppervlak wordt onder andere bepaald door de gemiddel-
de profieldiepte Ra van de bewerkingsgroeven.
Oliekeerringen van PTFE vereisen, onafhankelijk van de
omtreksnelheid, minstens een tot 0,2 µm gepolijst oppervlak,
omdat PTFE minder slijtvast is.

Voor normale bedrijfsomstandigheden dient de as ter plaatse
van de oliekeerring een oppervlakteruwheid te hebben van:

Ra = 0,4 - 0,8 µm of -
CLA = 8 tot 25 µm of
Rz = 1,0 tot 4,0 µm en 
Rmax. ≤ 6,3 µm

Samenvattend kan men stellen, dat het oppervlak van de as
ter plaatse van de afdichting geen merkbare draaigroef mag
vertonen. De aanbevolen bewerking is fijndraaien tot op de
slijpmaat en daarna slijpen tot de draaigroef geheel is ver-
dwenen. Een aanwezige draaigroef of draaispiraal kan name-
lijk door pompwerking de afdichting ongunstig beïnvloeden.
Ook bij naslijpen en napolijsten moet daarom een langsbe-
weging van de slijpsteen of van polijstlinnen worden verme-
den.

Toleranties (maatvoering van de as)

De afdichtende werking van de oliekeerring wordt mede
bepaald door de druk, die door de afdichtingslip op de as
wordt uitgeoefend. Deze druk is direct afhankelijk van de
voorspanning en de maattoleranties van oliekeerring en as.

Onder voorspanning wordt verstaan het verschil tussen de
asdiameter en de inwendige diameter over de lip gemeten
(d - d1), zie figuur 10.
Indien, eventueel ten koste van het afdichtend vermogen,
een zeer licht lopende dichting wordt vereist, kan men de
asmaat zodanig verkleinen dat ca. 1/3 van de minimum voor-
spanning overblijft (d2).

N.B.
De as dient ter plaatse van de oliekeerring een passings-
tolerantie h11 te hebben.

2

N.B.
Kunststoffen zijn ongeschikt, omdat door de slechte warmte-
geleiding op de plaats van de afdichting te veel warmte ont-
staat.

Fig. 10   


