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Bij hogere spiltoerentallen slingert een conventioneel smeermiddel gewoon uit de lagers.

Bovendien veroorzaken metaalbewerkingemulsies die de aandrijving binnendringen degradatie

van het smeermiddel en lagercorrosie. Castrol Industrial Nederland startte daarom vijf jaar

geleden met de ontwikkeling van een nieuw synthetisch smeermiddel voor hogesnelheids-

spilaandrijvingen. Marvo meldt positieve ervaringen.

DOOR: FRANK SENTEUR

“We kregen in toenemende mate signalen uit

de markt over lagerschades bij machines met

hoge spiltoerentallen.” Aldus Dan Bremmer van

Castrol Industrial uit Capelle aan den IJssel.

“Voor de smering van de hoofdspillagers, als-

mede de lagers van de subspillen (met aange-

dreven gereedschappen) werd en wordt nor-

maal gesproken een door de machinefabrikant

voorgeschreven smeervet toegepast. Natuurlijk

was het al langer bij ons bekend dat conventio-

nele smeermiddelen niet goed raad wisten met

de alsmaar hogere toerentallen en de inwer-

king van metaalbewerkingsvloeistoffen. Door

frequent nasmeren kun je problemen voorko-

men, maar dat gaat wel gepaard met hogere

kosten. Vaak nasmeren blijkt echter niet in alle

gevallen toereikend omdat de smerende wer-

king snel kan afnemen. Snelle temperatuurstij-

ging als gevolg van langdurig op hoge toeren

draaien in combinatie met zware verspaning en

inwerking van vocht bijvoorbeeld. Daarnaast

worden niet optimaal gesmeerde lagers sneller

aangetast. Zo was er bij een machinefabriek al

na veertien dagen na de ingebruikname van

een nieuwe machine sprake van ernstige schade

in de hoofdspillagers. Dit ondanks het feit dat

op de juiste wijze, het door de machinefabri-

kant voorgeschreven smeervet werd gebruikt.”

“De centrifugaalkracht slingert smeervet uit de

lagers. Bovendien zien we uitspoeling als gevolg

van lekkende afdichtingen”, vervolgt Bremmer.
Verdikker toegepast op basis van polymeren

Smeermiddel voor
hoge spiltoerentallen

Bij stijgende toerentallen en hogere drukken en grotere hoeveelheden van koelsmeervloeistoffen worden de eisen aan de smeervetten voor de hoofdspillagering steeds hoger. Op de foto

een kijkje in een meerspildraaiautomaat van Tornos (foto: SKF)
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Marvo: 10 tot 20 uur extra productietijd per week
Longtime HS 1-5 is bij Marvo Technologies in Tilburg  getest. Marvo beschikt over CNC- langdraaimachines,

curvenautomaten, CNC-bewerkingscentra en conventionele bewerkingsmachines. Daarmee worden materia-

len bewerkt als staal, messing, aluminium, maar ook kunststof, roestvast staal en exotische staalsoorten. “Na

de ingebruikname van nieuwe langdraaimachines, dat was in 2007, was al na veertien dagen een hoofdspil-

lager vastgelopen”, aldus Dirk Zwagemakers, productiemanager Marvo. “Nadat we dat lager hadden vervan-

gen gebeurde dit vervolgens ook bij een subspil. Daarnaast hadden we bij een andere machine problemen

met een spil die na het weekend vast zat. Bij deze machine zijn we voor de smering van de hoofdspil als eerste

overgestapt op Longtime HS 1-5. Dat was in 2008 en sindsdien hebben we geen problemen meer gehad. Ook

bij andere machines zijn we inmiddels op het nieuwe smeermiddel overgestapt. Longtime HS 1-5 blijft zeer

goed in de sneldraaiende lagers zitten, slingert en spoelt er dus niet uit en wordt ook niet aangetast door con-

tact met de metaalbewerkingsvloeistof. Qua smeervetverbruik zijn we ook drastisch teruggegaan. Dit nieuwe

smeervet lijkt dus ook ideaal voor zogeheten ‘lifetime’ smering. Zit het er eenmaal in, dan hoef je nauwelijks

meer na te smeren en periodiek compleet verversen hoeft ook niet. De levensduur is dus erg hoog. Vroeger,

met het vorige merk smeervet, waren er één of twee keer per week wel ergens bij een machine lagerproble-

men. Dit was niet echt bevorderlijk voor een soepele productieplanning. Los van de gemiste productie kwamen

daar bovendien de extra kosten bij voor reparatie. Ook daar zijn we nu vanaf. Ik denk dat we sinds de overstap

naar Longtime HS 1-5 zeker 10 tot 20 uur extra productietijd per week erbij hebben gekregen.” 
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“Daardoor komt vloeistof in de aandrijving te-

recht. Vloeistof lost het vet op, dat daardoor uit

het lager verdwijnt. Ook stijgt door de hogere

toerentallen de temperatuur, waardoor het vet

nog sneller verdwijnt.”

Waar moet een smeermiddel in sneldraaiende

machines aan voldoen? Bremmer: “Het vet zal

een basisoliegehalte moeten hebben van zeker

75 tot 90 procent voor een voldoende smerende

werking. Daarnaast zal het smeermiddel verdik-

kers moeten bevatten voor zowel voldoende

kleefkracht als weerstand tegen de hoge centri-

fugaalkrachten. Zolang het smeermiddel goed

in contact blijft met alle onderdelen van het

lager zal dit zowel voldoende smering, als vol-

doende weerstand tegen corrosie bieden. Als

het vet bovendien bestand is tegen metaalbe-

werkingsvloeistoffen is de basis voor een opti-

male levensduur gelegd.”

Polymeren
Longtime HS 1-5 van Castrol is een nieuw smeer-

vet op basis van synthetische oliën en een speciale

verdikker die ook goed mengbaar is met andere

verdikkers. Bremmer: “Verdikkers nemen nor-

maal gesproken zo’n 10 tot 25 procent van het

vetvolume voor hun rekening en zijn noodzake-

lijk om het vet kleefkracht te geven. Traditionele

verdikkers zijn gebaseerd op zeepachtige stoffen.

Weliswaar zijn er nieuwere zeepproducten ver-

schenen, maar ook die hebben problemen met

de stabiliteit bij waterige emulsies. Daarnaast

hebben die problemen met hoge toerentallen. In

Longtime HS 1-5 wordt een nieuw ontwikkeld

type verdikker toegepast op basis van polymeren.

Deze verdikker is niet polair en reageert derhalve

niet met emulsies, wat de levensduur van het vet

ten opzichte van conventionele producten ver-

hoogt. Daarnaast zorgt deze nieuwe verdikker

voor betere tribologische eigenschappen. Want

zaten bij de oude verdikkers de olie en toevoe-

gingen altijd in de verdikker ingekapseld, bij de

nieuwe synthetische verdikker zijn het smeermid-

del en de olie ook aan de buitenzijde werkzaam.

Longtime HS 1-5 is toepasbaar in het tempera-

tuurgebied van -40ºC tot +120ºC. Ook hoeft er

niet, of slechts sporadisch, nagesmeerd te wor-

den. Tevens is het verbruik ervan aanzienlijk lager

dan dat van conventionele smeervetten. Long-

time HS 1-5 verlaagt de wrijvingscoëfficiënt in de

lagers, waardoor de warmteontwikkeling be-

perkt blijft. Het vet is bruikbaar met alle gang-

bare afdichtingmaterialen en tast pakkingen en

afdichtingen niet aan.” <<<

Resultaat van een test met het nieuwe smeervet

Longtime HS 1-5 in de hoofdspillagers van  de Star

langdraaimachines bij Marvo. Links het lager dat met

conventioneel vet werd gesmeerd en duidelijke

sporen van roestvorming en slijtage vertoont. Rechts

het met het nieuwe vet Longtime HS 1-5 gesmeerde

lager dat er na dezelfde periode nog als nieuw

uitziet. Het vet blijft ondanks de hoge

spiltoerentallen ook keurig in het lager zitten om zo

haar smerende en beschermende werking te doen

(foto: Castrol)

M E T A A L B E W E R K E N

Dirk Zwagemakers, productiemanager bij Marvo begeleidt de plaatsing van de nieuwe Star langdraaimachines. Slechts

veertien dagen na de ingebruikname liep er ondanks voldoende startsmering met een conventioneel lagervet, bij een van

de machines al een hoofdlager uit (foto: Castrol)

18-19_Smeervet  05-07-11  17:13  Pagina 19


