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Dat montage van oliekeerringen met de grootste zorg moet
geschieden spreekt vanzelf. Zowel de oliekeerring als de as
en de boring moeten goed schoon zijn; een vuiltje dat bij de
montage tussen de afdichtingslip en de as komt, veroorzaakt
later lekkage.
Omdat de binnendiameter van de oliekeerring bij montage
moet worden opgerekt is het noodzakelijk, dat de as een
oploopkant bezit. De hoek waaronder de oploopconus moet
worden afgeschuind is 30° à 50°.

Fig.18
Indien een borst of spiebaan op de as aanwezig is, dient men
een montagebus te gebruiken. Ook de opnameboring moet
aan de oploopzijde zijn voorzien van een afschuining van 30°
over minstens 1 mm; kanten goed afronden.

Fig.19
Voor een juist functioneren van de oliekeerring moet de
afdichtingslip naar het af te dichten medium zijn gericht. 
Om het glijden over de as te vergemakkelijken, is het vereist
dat zowel de as als de oliekeerringlip van tevoren goed met
vet of olie zijn ingesmeerd. Oliekeerringen met een afdich-
tingslip van leer moeten van tevoren gedurende enige tijd in
olie worden gedrenkt.

Beschadiging van de afdichtingslip dient natuurlijk altijd te
worden voorkomen. Als de oliekeerring bij het schuiven over
de as een spiebaan, schroefdraad of andere onregelmatig-
heid moet passeren, moet men de as ter plaatse goed
omwikkelen met in olie gedrenkt papier, beplakken met tape
of bedekken met een beschermende koker of montagebus
van metaal of kunststof.

Het persen van de oliekeerring in de boring moet vooral
gelijkmatig geschieden. Bij voorkeur dient men gebruik te
maken van een aangepast drukstuk met een dusdanige
vorm, dat de druk via het met metaal verstevigde gedeelte
van de oliekeerring wordt overgebracht.
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Aanbevolen methodes Af te raden methodes

Bij gebruik van een rubber hamer moet het aanbrengen 

voorzichtig en gelijkmatig geschieden.

N.B.
Men mag een oliekeerring nooit met kracht met een hamer 
in de boring slaan.
Invetten van de boring zal de montage vergemakkelijken.

Indien oliekeerringen met een metalen mantel (ERIKS-types M
en GV) worden toegepast, is het raadzaam een Omnifit-beves-
tigingsmiddel (is tevens afdichtingsmiddel) toe tepassen. Het
aanbrengen van een smeermiddel op de as zal tevens een
gunstige werking bij het inlopen van de afdichting hebben.

montage-
gereedschap boring

D1=D-0.5

D

montage-
gereedschap gboring

D1=D-0.5

D

D
D

  +5.00
+10.00

montage-
gereedschap boring

montage-
gereedschap

D1=D-0.5

D

boring

boring

te kleine
diameter

vervormde
afdichting

afstropen
buitenmantel boring

boring

vervormde
afdichting

vervormde
afdichting

boring

te kleine
diameter

M o n t a g e  v a n  d e  o l i e k e e r r i n g


