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A F D I C H T I N G E N

S m e r i n g  v a n  d e  a f d i c h t i n g

Elke afdichtingsring voor draaiende of schuivende assen ver-
eist een zekere mate van smering van de zich langs elkaar
bewegende afdichtingsvlakken.

Een oliekeerring mag nooit drooglopen

Bij de afdichting van olie of vet is deze smering reeds aan-
wezig. Ook bij de afdichting van water is meestal sprake van
voldoende smering. Indien echter oliekeerringen in niet-
smerende media worden toegepast, moeten extra 
voorzieningen worden getroffen. In zo’n geval kan men 
bijvoorbeeld twee oliekeerringen in tandem monteren en de
tussenruimte met vet of olie opvullen. Hierbij moeten de olie-
keerringen zo ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd, dat
bij het vullen met vet geen drukopbouw kan plaatsvinden. 

Fig. 12
Bij het toepassen van oliekeerringen met stoflip kan de ruimte
tussen de afdichtingslip en stoflip volledig met vet worden
opgevuld. Het af te dichten medium zal tevens voor afvoer van
de ontstane wrijvingswarmte zorgen.

Fig. 11
De aanwezigheid van smeermiddel is niet alleen tijdens bedrijf
noodzakelijk, maar vooral ook bij de montage. Men mag een
oliekeerring nooit droog monteren,  zowel de as als de olie-
keerring lip moeten van tevoren met olie of vet zijn inge-
smeerd. Dit vergemakkelijkt montage en verzekert een begin-
smering.

Wrijvingsverliezen

Omdat het afdichtingsprincipe van oliekeerringen berust op
wrijving tussen de afdichtingslip en as met minimale vloeistof-
film, zijn wrijvingsverliezen onvermijdelijk. Voor een gegeven
asdiameter en een gegeven draaisnelheid hangt het wrijvings-
coëfficiënt af van de wrijving van de oliekeerring ten opzichte
van de as.

Bepalend zijn dus

• de aard van de gebruikte materialen van de oliekeerring 
en van de as;

• de oppervlakteruwheid van de as;
• de aanwezigheid en aard van de smeerfilm;
• de druk van het af te dichten medium;
• de mate van voorspanning van de afdichtingslip;
• de bedrijfstemperatuur.

Het is moeilijk nauwkeurige waarden aan te geven.
Onderstaande grafiek geeft echter enige bruikbare informatie
over optredende wrijvingsverliezen van standaardoliekeerrin-
gen, gebruikt in standaardkwaliteit olie SAE-30 bij 100°C op
een goed geslepen as, na korte tijd inlopen.

De grafiek geeft de relatie aan tussen het vermogensverlies,
de asdiameter en het toerental.
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