
 
 

BESCHADIGING VAN 
WENTELLAGERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brochure 260060 



 
 1

Hoofdstuk Inhoudsopgave       Blz. 
 
1.0  Inleiding    2 
 
2.0  Soorten loopsporen    3 
 
3.0  Schade door onjuiste montage    7 
 
4.0  Schade door afstelfout lager conische boring  10 
 
5.0  Schade door transport of opslag    12 
 
6.0  Schade door overbelasting    13 
 
7.0  Schade door ontoereikende smering    15 
 
8.0  Schade door stroomdoorgang    18 
 
9.0  Schade door onjuiste passingen    20 
 
10.0  Schade door corrosie    21 
 
11.0  Schade door vervuiling    23 
 
12.0  Schade door vermoeiing    25 
 
13.0  Schade door oververhitting    26 
 
14.0  Schade door scheefstelling    28 
 
15.0  Voorkomen lagerschade    30 



 
 2

1.0 INLEIDING 
 
Wentellagers vallen onder de noemer precisieproducten en in sommige gevallen is 
er zelfs sprake van hoogprecisie producten (Denk aan spillagers). 
Lagers voldoen aan nauwkeurigheidseisen die in het micron gebied liggen en zowel 
de omgevingscondities als de inbouwcondities moeten dan ook op deze nauwkeu-
righeid zijn afgestemd. 

 
Wentellagers worden in nagenoeg iedere roterende constructie toegepast en inge-
bouwd. Ongeveer 0,5% van alle toegepaste lagers valt vroegtijdig uit, maar omdat er 
miljoenen lagers worden ingezet lijkt, het uitgedrukt in aantallen, een aanzienlijke 
hoeveelheid. 
 
Een vroegtijdig uitgevallen lager wordt gedefinieerd als een lager wat zijn berekende 
theoretische levensduur niet heeft gehaald. De vroegtijdige uitval wordt veroorzaakt 
door een externe factor die bij het ontwerp niet was voorzien. Slechts 0,05% van de 
lagers valt uit door een fabricage- of materiaalfout. Hierdoor kan een vroegtijdige 
lageruitval niet zomaar als een fout in het lager aangerekend worden. 
De ervaring leert dat uitval slechts zelden veroorzaakt wordt door een fout in het 
lager, maar eerder is toe te kennen aan een montagefout of een onvoorziene om-
standigheid tijdens bedrijf. 

 
Het is dan ook zaak dat men zich strikt aan de montage-instructies als opgegeven 
door de leverancier houdt. De kans op montagefouten is op dat moment het ge-
ringst. Tevens is het aan te bevelen om de onderhoudsinstructies als opgegeven 
door de constructeur van de betreffende machine, gedurende de gehele levensduur 
van het lager naar behoren uit te voeren. 

 
Lagerschades kunnen voor 80 % gerangschikt worden onder schade door onjuiste 
montage, onjuiste passingen en ontoereikende smering tijdens bedrijf. De overige 
20% van de lagerschades heeft een andere oorzaak.   

 
In deze brochure worden de meest voorkomende lagerschades en de daarbij beho-
rende kenmerken behandeld. Er zullen altijd lagerschades zijn die u na het lezen van 
deze brochure niet bekend voorkomen, voor deze specifieke gevallen kunt u altijd 
contact opnemen met de Technische Afdeling van Brammer Nederland. 
De Technische Afdeling van heeft een jarenlange ervaring op het beoordelen van 
lagerschades, en heeft ook de kennis in huis om na een gedegen lagerschade 
analyse een verbeteringsvoorstel ten aanzien van de omgevingscondities op te 
stellen. Op deze manier kan een volgende vervroegde lageruitval worden voorko-
men. 
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2.0 SOORTEN LOOPSPOREN 
 
Aan de hand van het beeld van de loopsporen op zowel de binnen als de buitenring 
kunnen belangrijke conclusies over de uitvalsoorzaak van het lager getrokken 
worden. Vooral de soort, de richting en grootte van de belasting en een eventuele 
onjuiste radiale of axiale eindspeling zijn goed te herkennen. 
Een lagerschadeonderzoek zal dan ook altijd beginnen met een analyse van het 
loopspoor. De meest voorkomende loopsporen zullen aan de hand van de figuren op 
blz. 5 en 6 beschreven worden. 

 
Normaal loopspoor (fig.1): 

 
Op elk lager zal na in bedrijfname een loopspoor op de loopbaan te zien zijn. Dit 
loopspoor is een gevolg van de optredende belasting en het afvlakken van de ruwe 
toppen op de loopbanen door de wentellichamen. Afhankelijk van de belasting-
richting en de belasting grootte wordt er tijdens het draaien een normaal loopspoor 
gevormd zoals te zien in figuur 1. 

 
Te kleine radiale eindspeling (fig.2): 

 
Als de as- en huispassing dusdanig zwaar zijn gekozen dat de radiale speling na 
montage kleiner of gelijk aan “0” is geworden dan zal er na verloop van tijd een 
loopspoor zichtbaar zijn als in figuur 2. Het loopspoor is breder dan normaal en zal 
over de gehele omtrek van de binnen- en buitenringloopbaan zichtbaar zijn. Het 
brede loopsoor zal bij een negatieve radiale speling zelfs zeer duidelijk zichtbaar zijn. 
De belaste zone zal te herkennen zijn aan een donkere verkleuring en een verbre-
ding van het bandspoor. 

 
Draaiende buitenring met puntlast op binnenring (fig.3): 

 
In enkele gevallen hebben we te maken met een roterende buitenring belasting. 
Veelal is er in een dergelijk belastinggeval sprake van een puntlast op de binnenring. 
Over de gehele omtrek van de buitenring loopbaan zal een normaal loopspoor 
zichtbaar zijn en op de binnenring loopbaan zal een loopspoor zichtbaar zijn als in 
figuur 3. 

 
Gecombineerde radiale en axiale belasting (fig.4): 

 
In de meeste constructies waarbij lagers toegepast worden zal een gecombineerde 
radiale en axiale belasting optreden. De kogels zullen geheel tegen de spoorkraag 
van de binnenring en de tegengestelde spoorkraag van de buitenring gaan lopen. Bij 
een roterende binnenring belasting zal er over de gehele omtrek een licht axiaal 
verschoven loopspoor zichtbaar zijn. Het loopspoor op de buitenring zal ter plaatse 
van de belaste zone een beeld vertonen in overeenstemming met met figuur 4. Aan 
de hand van de plaats van de loopsporen is de richting van de axiale belasting te 
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achterhalen. 
Axiaal verschoven loopspoor (fig.5): 

 
Vooral in constructies waarbij lagers met kogels als wentellichaam in combinatie met 
een zeer hoge axiale belasting ingezet worden, uitgezonderd hoekcontactlagers, zal 
dit fenomeen zich openbaren. De kogels zullen geheel tegen de spoorkraag van de 
binnenring en de tegengestelde spoorkraag van de buitenring op gaan lopen. Lagers 
met een dergelijk belastingspectrum zullen vervroegd hun vermoeiingslevensduur 
bereiken. De loopsporen zullen een beeld vertonen in overeenstemming met aan 
figuur 5. Aan de hand van de plaats van de loopsporen is de richting van de axiale 
belasting te achterhalen. 

 
Scheefstelling van de binnenring (fig. 6 en 7): 

 
Uitlijnfouten veroorzaakt door een onjuiste asafstelling of een hoge doorbuiging van 
de as zullen resulteren in een scheefstelling van de binnenring ten opzichte van de 
buitenring. Op de loopbaan van de buitenring zal een “normaal” loopspoor zichtbaar 
zijn, terwijl op de loopbaan van de binnenring een slingerend loopspoor te zien is. 
Het beeld van het loopspoor op de binnenring loopbaan is weergegeven in figuur 6. 
 
Figuur 6 geeft een hoofdzakelijk radiale belasting weer. 
Figuur 7 geeft een hoofdzakelijk axiale belasting weer. 
 
Scheefstelling van de buitenring (fig.8 en 9): 

 
Onjuiste vorm- en plaatstoleranties, te ruime huispassingen en een uitlijnfout van 
twee huizen ten opzichte van elkaar, zullen een scheefstelling van de buitenring ten 
opzichte van de binnenring tot gevolg hebben. Op de loopbaan van de binnenring zal 
een “normaal” loopspoor zichtbaar zijn, terwijl op de loopbaan van de buitenring een 
slingerend loopspoor te zien is. Het beeld van het loopspoor op de buitenring loop-
baan is weergegeven in de figuren 8 en 9. 
 
Figuur 8 geeft een hoofdzakelijk radiale belasting weer. 
Figuur 9 geeft een hoofdzakelijk axiale belasting weer. 
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3.0 SCHADE DOOR ONJUISTE MONTAGE 
 

Montage over de wentellichamen: 
 

Bij een roterende binnenring belasting wordt het lager veelal met een vaste of 
perspassing op de as gemonteerd. Het monteren van een lager in een dergelijke 
situatie mag nooit via de wentellichamen gebeuren. Simpel gezegd: oefen nooit 
montagekrachten uit op de buitenring, als de binnenring op de as een perspassing 
heeft! Het gevolg van monteren over de wentellichamen, de kracht wordt van de 
buitenring via de kogels doorgeleid naar de binnenring, is indrukkingen op de kogels 
en op de spoorkragen van de binnen- en buitenring (fig.10). Deze indrukkingen op 
kogelafstand zijn blijvend en zullen tijdens het draaien een sterk verhoogd geluidsni-
veau tot gevolg hebben. Onder belasting zullen er ter plaatse van de beschadigingen 
hoge Hertze spanningen ontstaan, met als gevolg uitbrokkellingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
        

Fig.10: indrukkingen op kogelafstand       
        
Onjuiste montage cilinderlager: 
 
Vanwege constructie- en productietechnische redenen is er, uitgezonderd het NUP 
type, altijd sprake van een losse binnen- of buitenring. De meest logische montage-
methode is om eerst de binnen- of buitenring te monteren en daarna het deel met de 
rollen op zijn plaats te schuiven. Dit schuiven van de rollenset moet met een draai-
ende en gelijkmatige beweging gebeuren. De rollen kunnen iets scheef zitten en 
tijdens montage met geweld axiale sporen op de loopbaan van de losse binnen- of 
buitenring achterlaten (fig.11). 
 
Deze kerven worden veroorzaakt door de scherpe kopse kanten van de cilinderrol-
len. Ter plaatse van de kerven zal onder belasting “flaking” (afschilfering) ontstaan. 
De schilfers worden overrold door de cilinderrollen en in de loopbaan gedrukt, het 
aantal beschadigingen zal toenemen.  
 
De cilinderrollen zullen op hun beurt ook beschadigd kunnen worden door de scher-
pe kanten van de binnen- of buitenring. Deze beschadigingen zijn zichtbaar als 
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indrukkingen op het loopvlak van de cilinderrollen (fig.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11: axiale sporen op rolafstand cilinderlager buitenring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12: indrukkingen op de cilinderrollen 
 

Het monteren van lagers moet altijd met het juiste gereedschap gebeuren. Voor 
lagers tot een boring van 50 mm kan met een slagbussenset gewerkt worden 
(OP100000). De ringen zijn van een slagvaste kunststof gemaakt, waardoor be-
schadiging van het lager uitgesloten is. Lagers met een grotere boring kunnen met 
behulp van een inductieverwarmer gemonteerd worden. 
 
Het cilinderlager in figuur 13 is beschadigd doordat er met een hamer rechtstreeks 
op de binnenring is geslagen. Op rolafstand zijn er stukken uit de spoorkraag gebro-
ken, terwijl het lager niet draaide. Het is duidelijk dat lagers met een dergelijke 
schade niet meer gebruikt kunnen worden. 
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Fig.13: cilinderlager binnenring uitgebroken op rolafstand         
 
De stalen afdichtingplaat van het kogellager in figuur 14 is tijdens het monteren 
geraakt door een scherp voorwerp. Hierdoor is er een deuk ontstaan waar de kooi 
tijdens het draaien tegenaan zal lopen. Door het metaal op metaalcontact van de 
kooi op de afdichtingplaat zal er slijpsel in het lager terecht komen. Deze harde 
deeltjes zullen tijdens het overrollen door de wentellichamen in de loopbanen ge-
drukt worden en in de belaste zone een spanningsconcentratie veroorzaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 14: beschadigde afdichtingplaat kogellager 
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4.0 SCHADE DOOR AFSTELFOUT LAGER CONISCHE BORING 
 

 
 
Fig.15: kogels met zware vermoeiingssporen 
 
Zelfinstellende kogellagers met een conische boring worden in de regel gemonteerd 
met behulp van een trek- of drukbus. De grootte van de opspankracht van de trek- of 
drukbus bepaald de radiale eindspeling na montage. De radiale eindspeling van 
zelfinstellende lagers kan eenvoudig gemeten worden, door een voelermaat met de 
juiste dikte tussen de wentellichamen en de loopbaan door te halen. 

Als de trek- of drukbus te strak wordt aangehaald, dan zal de radiale eindspeling na 
montage te klein zijn. De uitzetting als gevolg van het temperatuurverschil tussen 
binnen- en buitenring in bedrijf kan dan niet worden opgevangen. De eindspeling zal 
negatief worden (lees het lager zal radiaal verklemmen) en de kogels zullen in de 
loopbaan drukken. Op de kogels zullen zware vermoeiingsuitbrokkelingen te zien zijn 
(fig.15) en op de loopbaan van de buitenring zullen twee axiaal naar buiten ver-
plaatste loopsporen als in figuur 16 zijn waar te nemen. 

  

Fig.16: buitenring radiaal verklemd zelfinstellend kogellager 

 
Op de volgende bladzijde is uiteengezet waarom het beter is C3 speling toe te 
passen bij lagers met een conische boring. 
Wordt geen C3 speling toegepast bij een trek- of drukbus montage dan zal de kans 
op radiale verklemming toenemen. 
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C3 speling bij lagers met een conische boring 
 
Als een zelfinstellend kogellager met een conische boring met de juiste spankracht 
gemonteerd wordt zal de radiale speling met 40 tot 50 % verminderen. 
Dit betekent dat een zelfinstellend kogellager met een conische boring en C3 speling 
na montage een radiale speling overhoudt die ongeveer overeenkomt met een CN 
(standaard) speling van een zelfinstellend kogellager met een cilindrische boring na 
montage op een as met een k6 perspassing en een H7 huispassing. Dit is de reden 
waarom Brammer besloten heeft om lagers met een conische boring standaard te 
leveren en in voorraad te houden met C3 speling. Lagers met een normale speling 
zijn echter ook leverbaar. 
 
Voorbeeld: 
 
1306 K/C3 (conische boring, C3 speling): 
 Radiale speling voor montage 40 en 55 micron 
 Radiale speling na montage ligt tussen 15 en 25 micron 
 
1306 K (conische boring, normale speling): 
 Radiale speling voor montage 30 en 40 micron 
 Radiale speling na montage ligt tussen 10 en 20 micron 
 
1306 (cilindrische boring, normale speling): 
 Radiale speling voor montage 25 en 40 micron 
 De waarschijnlijke overmaat bij een aspassing k6 is ongeveer 15 micron 
 De radiale spelingvermindering bedraagt 70 % van de waarschijnlijke overmaat 

en zal ongeveer 11 micron zijn. 
 Radiale speling na montage ligt dan tussen 14 en 29 micron 
 
Uit dit voorbeeld blijkt dat bij de toepassing van een C3 speling bij een conische 
boring de eindspeling ongeveer gelijk is aan de eindspeling van tonlagers met een 
cilindrische boring gemonteerd met een k6 aspassing. 
Bij het toepassen van een lager met een conische boring zonder C3 speling, zal er 
een grotere kans bestaan dat het lager bij een temperatuurtoename “vastloopt”. 
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5.0 SCHADE DOOR TRANSPORT OF OPSLAG 
 

De opslag en het transport van wentellagers moet met de grootste zorgvuldigheid 
uitgevoerd worden. De ideale opslagcondities zijn een stofvrije ruimte met een 
constante temperatuur van 20ºC en een luchtvochtigheid die lager is dan 65%.  
In de Brochure Lageropslag, bestelnummer 0329, worden de ideale opslagcondities 
nader toegelicht. 
 
Een grote schommeling van de opslagtemperatuur zal condensatie veroorzaken.  
Op het moment van condenseren zal er, nadat het wentellichaam door de smeerfilm 
is gezakt, een vochtophoping tussen wentellichaam en loopbaan plaatsvinden.  
Na geruime tijd zal er onder invloed van zuurstof corrosievorming ontstaan zoals te 
zien is in figuur 17. Een dergelijke lagerschade wordt ook wel stilstandcorrosie 
genoemd. Wij verwijzen u tevens naar het hoofdstuk schade door corrosie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 17: stilstandcorrosie 
 

Tijdens transport van een gemonteerd lager, bijvoorbeeld in een elektromotor, 
kunnen er trillingen ontstaan. De wentellichamen zullen steeds op dezelfde plaats 
verschuiven op de binnen- of buitenring en een krasspoor achterlaten op de loop-
baan. Dit karakteristieke schadebeeld is zichtbaar in figuur 18. Ter plaatse van de 
beschadigingen zullen onder belasting uitbrokkelingen ontstaan. Deze schade wordt 
ook wel false brinelling genoemd. 
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Figuur 18: stilstandtrillingen (false brinelling) 
6.0 SCHADE DOOR OVERBELASTING 
 

 

Fig.19: hoge axiale belasting naar één zijde gericht 

 
Overbelasting kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens het ontwerp van de 
constructie moet het totale belastingspectrum goed in kaart gebracht worden.  
Aan de hand van de aard van de belasting kan beoordeeld worden welk soort lager 
het meest geschikt is om toe te passen. Cilinderlagers zijn geschikt voor het opne-
men van zeer hoge radiale belastingen, kegellagers voor gecombineerde belastin-
gen en kogellagers voor hogere toerentallen. Door het selecteren van een onjuist 
lager kan dus al overbelasting veroorzaakt worden. 

 
Overbelasting kan ook veroorzaakt worden door een verhoging van de belasting na 
in bedrijf name van de machine. Hierbij moet gedacht worden aan verhoging van het 
toerental, het opvoeren van het vermogen e.d. 

 
Externe factoren die tijdens bedrijf op kunnen gaan treden zullen soms ook een rol 
spelen bij het veroorzaken van de overbelasting. Op de foto van figuur 19 is een 
dergelijke lagerschade zichtbaar. Door een onbekende oorzaak is er plotseling een 
hoge axiale belasting opgetreden. De kogel zal dan niet meer in het midden van de 
loopbaan draaien maar geheel richting de spoorkraag gedwongen worden.  
Het draagvermogen zal hierdoor afnemen en de vlaktedruk als gevolg van de axiale 
kracht zal zeer hoog worden. De vermoeiingsgrens van het lagermateriaal zal veel 
eerder bereikt worden. 
 
Een verhoogde axiale belasting kan optreden door bijvoorbeeld cavitatie in een 
hydraulische pomp veroorzaakt door lucht in het systeem, of door een plotselinge 
temperatuurstijging die een lengtetoename van de as veroorzaakt. 
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Fig.20: hoge radiale belasting in belaste zone 

 
Op de bovenstaande foto (fig.20) is een typisch schadebeeld veroorzaakt door 
overbelasting van een tonlagerbinnenring in een trilapplicatie te zien.  
De vermoeiingsuitbrokkelingen zijn alleen in de belaste zone terug te vinden. Deze 
vorm van overbelasting is inherent aan de toepassing. Het roterende excenter-
gewicht zal tijdens iedere omwenteling op het zelfde punt op de loopbaan een zeer 
hoge piekbelasting veroorzaken. Als een dergelijke lagerschade in een vroeg stadi-
um worden opgemerkt, dit is voordat er werkelijk uitbrokkelingen zijn, dan kan een 
noodoplossing zijn om de binnenring 180º te draaien en het onbelaste gedeelte van 
de loopbaan nog tijdelijk te benutten. 
 

 

Fig.21: buitenring- en kogelbreuk door te hoge radiale belasting  

 
De foto van figuur 21 toont een tweerijig hoekcontactlager waarvan de buitenring in 
radiale richting is gebroken. De kogels zijn door de zware overbelasting ook gebro-
ken. De oorzaak van deze overbelasting was radiale verklemming, veroorzaakt door 
een temperatuurtoename. De temperatuur is toegenomen als gevolg van een mee-
draaiende buitenring door een onjuiste huispassing. 
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7.0 SCHADE DOOR ONTOEREIKENDE SMERING 
 

Vele lagerschades zijn terug te voeren op een ontoereikende smering. 
Onder ontoereikende smering wordt verstaan: 
 te weinig smeermiddel aanwezig 
 te veel smeermiddel aanwezig 
 onjuist smeermiddel toegepast 
 vervuild of verouderd smeermiddel 
 
Het Brammer smeermiddelenprogramma omvat Klüber vetten en oliën, Molykote 
vetten en pasta’s en automatische smeerunits van Perma en ATS. 
Al deze gerenommeerde merken vertegenwoordigen een breed scala aan speciale 
smeermiddelen, waardoor de keuze van het juiste smeermiddel een lastig proces 
kan zijn. 
 
Het doel van smering bij wentellagers is het metallische contact tussen wentellicha-
men en loopbanen te voorkomen. Metallisch contact onder belasting veroorzaakt het 
zogenaamde “koudlassen” waardoor het materiaal-vermoeiïngsproces versneld zal 
worden. Er ontstaan aanzienlijke beschadigingen en uitbrokkelingen op de loopba-
nen en de wentellichamen. 
 
De belangrijkste functies van het smeermiddel bestaan dan ook uit: 
 Uitsluiten van metallisch contact tussen wentellichamen en loopbanen 
 Verminderen inwendige wrijvingsweerstand van het lager 
 Verminderen corrosie als gevolg van vochtintrede 
 Beschermen tegen vervuiling van buitenaf 

 
De gevolgen van het toepassen van het onjuiste smeermiddel bij wentellagers zijn 
vaak niet te overzien. Warm- en vastgelopen lagers, uitgelopen assen en huizen, 
onvoorziene machine stilstand en hoge reparatiekosten. 
 
Elke toepassing vereist een specifieke methode van smering met het daarbij beho-
rende geschikte smeermiddel. In deze brochure wordt het keuzeproces stap voor 
stap toegelicht om tot de keuze van de juiste smeermethode en het juiste smeermid-
del te komen. 

 
Bij wentellagers wordt in 90% van alle gevallen vetsmering toegepast, in de overige 
10% van de gevallen wordt er voor oliebad, olienevel, olieinspuitsmering of een vast 
smeermiddel gekozen.  

 
Ontoereikende smering zal op de lange duur altijd tot vroegtijdige vermoeiing en 
vaak tot radiale verklemming leiden.  

 
Als er te weinig smeermiddel tussen wentellichaam en loopbaan aanwezig is, dan 
zal de wrijving enorm toenemen en een hoge temperatuur veroorzaken. 
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Fig.22  : onvoldoende smeerfilm opbouw tussen rol en spoorkraag 

 
De smeerfilm opbouw bij cilinderlagers voorzien van een spoorkraag waarbij een 
axiale belasting optreedt, is zeer kritisch. Tussen de kopse kant van de rol en de 
spoorkraag dient een voldoende smeerfilm opbouw te zijn. Bij het toepassen van 
oliesmering zal dit vaak een minder groot probleem zijn dan bij vetsmering. Op de 
bovenstaande foto (fig.22) is een cilinderrol te zien die aangelopen heeft op de 
spoorkraag van de binnenring. Door een ontoereikende smeerfilm is er metaal op 
metaal contact ontstaan. Door dit aanlopen komen er staaldeeltjes in het smeermid-
del die overrold kunnen op de loopbanen. 
 

 

Fig.23  : volledig verhard en verbrand smeermiddel uit een tonlager 

 
Nasmeren met een te grote hoeveelheid kan ook lagerschade tot gevolg hebben. 
Het overtollige vet genereert veel wrijving en gaat werken als een isolator en de 
temperatuur in het lager zal hoog oplopen. In de meeste gevallen zal een vetvulling 
van maximaal 50% van de vrije lagerruimte ruim voldoende zijn om het lager opti-
maal te laten functioneren. Op de foto van figuur 23 is verbrand en verhard smeer-
middel te zien wat in een tonlager teruggevonden is. Door het teveel aan smeermid-
del in het lagerhuis is de temperatuur zo hoog opgelopen dat de olie uit het vet 
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verbrand is, en het verbrande zeepskelet is overgebleven. 
Nasmeren met een andere vetsoort dan het vet wat is gebruikt voor het afvullen 
tijdens eerste montage kan funest zijn. Er kunnen op dat moment vetten gemengd 
worden waarvan de verdikker of basisolie elkaar niet verdragen. Het gevaar van het 
mengen van vetten staat vermeld in de Brochure Mengen van vetten, bestelnummer 
0220. 

 
Als er lagers in een staand lagerhuis toegepast worden en de berekening van het 
nasmeerinterval wijst uit dat er nagesmeerd moet worden, dan zal er een afvoerka-
naal voor het oude vet voorzien moeten worden. 

 
Belangrijke factoren die de keuze van juiste het smeermiddel beïnvloeden zij o.a.: 
 wat is het maximaal toelaatbare toerental voor het te kiezen smeermiddel 
 wat is de te verwachten bedrijfstemperatuur  
 speciale omgevingscondities waarvoor het smeermiddel resistent moet zijn. 

 
Chemische dampen kunnen een smeermiddel snel laten verouderen.  
Een te hoge bedrijfstemperatuur doet de olie uit het smeermiddel verbranden, 
waarna alleen het zeepskelet overblijft. Een eerste indicatie voor een dergelijk 
probleem zal vaak een roodbruin verkleurde loopbaan of blauw verkleurde kogels 
zijn. Een zeer zwaar belast lager moet gesmeerd worden met een vet of olie waarin 
Extreme Pressure dopes opgenomen zijn. Zo zijn er nog tal van uitzonderingen te 
bedenken waarmee rekening gehouden moet worden. 

 
Voor verdere informatie met betrekking tot smering en smeermiddelen verwijzen wij 
u naar de Brochure Lagersmering, bestelnummer 0526 en de catalogus Montage en 
onderhoud, bestelnummer 0155. 

 
Bij afgedichte lagers kan gesteld worden dat deze levensduur gesmeerd zijn. Dit 
houdt in dat onder normale bedrijfsomstandigheden en normale omgevingscondities 
de levensduur van het vet de vermoeiingslevensduur van het lagerstaal overschrijdt. 
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8.0 SCHADE DOOR STROOMDOORGANG 
 

Sinds enige jaren wordt het toerental van een elektromotor steeds vaker geregeld 
met behulp van een frequentieregelaar. Aan deze toerentalregeling is ook een 
nadeel verbonden: als de frequentie onder de 30 Hz teruggeregeld wordt, dan zal de 
kans op het ontstaan van zwerfstromen fors toenemen. 
In conventionele installaties kunnen bij ontoereikende of beschadigde isolatie zwerf-
stromen ontstaan. 

 
Er zijn twee soorten lagerschades als gevolg van stroomdoorgang te onderscheiden: 
 Stroomdoorgang door zwerfstromen 
 Kruipstromen als gevolg van slechte massa bij elektrisch lassen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 24: stroomdoorgang door zwerfstromen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 25: kruipstromen als gevolg van elektrisch lassen 
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Figuur 26: smeltbad ontstaan door stroomdoorgang 

 
De stroomdoorgang zal op dat punt ontstaan waar de weerstand de laagste waarde 
heeft. Deze waarde zal het kleinst zijn daar waar de Hertze spanning tussen wentel-
lichaam en loopbaan het hoogst is. Het wentellichaam zal door de hoge stroom die 
er vloeit tijdelijk vast gelast worden aan de loopbaan en door het roteren weer 
losbreken. Door dit effect ontstaat het voor stroomdoorgang kenmerkende ribbelpa-
troon (fig.24) 

 
Bij het elektrisch lassen aan een constructie wordt nogal eens de fout gemaakt de 
massa aansluiting ver van het te lassen onderdeel te maken. De kans bestaat dat de 
stroom dan via het lager naar massa zal vloeien. Deze stroomdoorgang is te her-
kennen als kleine zwarte inbrandingen in de loopbaan (fig.25).  

 
Omdat stroomdoorgang eigenlijk een lasproces is, kan onder een microscoop een 
gestold smeltbad (zoals in figuur 26) waargenomen worden. Op deze loopbaan-
beschadiging zal onder belasting een zeer hoge piekspanning ontstaan en  
uiteindelijk een uitbrokkeling. 

 
Kruipstromen als gevolg van elektrisch lassen kunnen voorkomen worden door een 
goede massa aansluiting zo dicht mogelijk in de buurt van het te lassen onderdeel. 
Als dit niet mogelijk is zal om lagerschade te voorkomen, het lager eigenlijk uitge-
bouwd moeten worden. 

 
Stroomdoorgang door zwerfstromen kan voorkomen worden door de stromen niet 
door het lager te laten lopen maar via een afdoende massa aansluiting. 
Het lager zelf isoleren door middel van een keramische coating (SQ77) op de buiten-
ring of door het toepassen van keramische kogels is een andere mogelijke oplos-
sing. Brammer levert lagers SQ77 en lagers met keramische kogels uit voorraad. De 
technische details van SQ77 lagers zijn beschreven in de Brochure Stroomgeïso-
leerde lagers, bestelnummer 0345. 
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9.0 SCHADE DOOR ONJUISTE PASSINGEN 
 

Onjuiste as- en huispassingen hebben passingroest tot gevolg. Passingroest of 
corrosie ontstaat door een reactie van zuurstof met het metaal. Als de boring of de 
buitenmantel van het lager geheel aanligt op het as- of huisoppervlak dan kan er 
geen zuurstof tussen lager en zitting komen. 
Passingroest is dus altijd een gevolg van onjuiste passingen, onjuiste vorm- en 
plaatstoleranties of onjuiste oppervlakte ruwheden. 

 
De benodigde vlaktedruk om het lager op zijn positie te houden, zal bij het niet 
volledig aanliggen van de lagerringen onvoldoende zijn. Het lager zal gaan  
meedraaien of gaan slingeren ten opzichte van de as of het huis. De geharde bin-
nen- of buitenring zal bij meedraaien het zachte as- of huisoppervlak weg “vreten”. 
Bovendien zal het roestpoeder als een soort slijpmiddel gaan fungeren en het 
slijtageproces versnellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27: passingroest in de boring 

In figuur 27 is het kenmerkende schadebeeld van passingroest zichtbaar.  
Dit schadebeeld wordt getypeerd door bruine verkleuringen in de boring of op de 
buitenmantel. De breedte en lengte van de bruine verkleuring geeft de grootte van 
de belaste zone in het lager weer. Kruipsporen kunnen ook een indicatie zijn dat het 
lager heeft meegedraaid. 
 
Het meedraaien van het lager zal al snel tot oververhitting en de daaruit voortvloei-
ende radiale verklemming leiden. Op den duur zal er door de radiale verklemming 
breuk optreden in het lager. 
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10.0 SCHADE DOOR CORROSIE 
 

Vochtconcentraties, chemische omgevingsdampen en agressieve vloeistoffen zullen 
het lagerstaal aantasten in de vorm van corrosie. Bij niet afgedichte lagers zal de 
corrosie ook de loopbanen en de wentellichamen “aanvreten”. 
Aan de buitenzijde van het lager is dergelijke corrosie in de regel zichtbaar als 
bruinkleurige roest (figuur 28). De corrosie kan ook waar te nemen zijn in de vorm 
van licht grijze verkleuringen op het lageroppervlak. 
 
Als er een smeermiddel wordt geselecteerd voor een specifieke toepassing dan 
dient er ook rekening gehouden te worden met de omgeving waarin de toepassing 
functioneert. Het kan namelijk ook voor komen dat het lagerstaal niet aangetast 
wordt door de agressieve dampen, maar het smeermiddel wel. 
Een goed voorbeeld hiervan is lagers in kopieerapparaten, waarbij een onjuist 
smeermiddel door de tonerdampen zeer snel zal verouderen. Ook dit is een vorm 
van aantasting door corrosie. 

 
Als er niet afgedichte lagers worden toegepast moet elders in de constructie een 
afdoende dichting voorzien worden. Op deze manier kan vochtintrede voorkomen 
worden. Agressieve omgevingsdampen vormen een groter probleem. Beter is het in 
dit geval om te bezien of er lagers van een andere materiaalsoort toegepast kunnen 
worden. Denk hierbij aan keramische lagers of roestvaststalen lagers.  

 

 

Fig.28: lager aangetast door chemische corrosie (omgevingsdampen) 

 
Bij de opslag van lagers moet vermeden worden dat er condensatie als gevolg van 
grote temperatuurschommelingen kan ontstaan. Na verloop van tijd zullen de wentel-
lichamen door de smeerfilm heen zakken. Als er door condensatie een vochtopho-
ping tussen rol en loopbaan ontstaat, zal er door de reactie met zuurstof roestvor-
ming ontstaan. Dit schadebeeld typeert zich door een binnen- of buitenring met 
corrosiesporen op rolafstand (zie figuur 29) 
Details over dergelijke lagerschades zijn terug te vinden in het hoofdstuk Lagerscha-
de door corrosie. 
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Fig.29: binnenring met stilstand corrosiesporen op rolafstand 

 
Stilstandcorrosie is ook een veel voorkomend probleem bij elektromotoren of pom-
pen die langdurig stand-by staan zonder te draaien. In het geval van stand-by 
opstellingen is het dan ook raadzaam om de betreffende pomp of motor preventief 
toch mee te laten draaien. Er kan dan een nieuwe smeerfilm opgebouwd worden en 
stilstandcorrosie wordt op dat moment voorkomen. 

 
Voor lagers die langdurig in een magazijn opgeslagen liggen gelden de volgende 
regels: 
 de lagers dienen liggend opgeslagen te worden 
 vermijd grote temperatuurschommelingen om condensatie tegen te gaan. 
 zorg voor een lage relatieve vochtigheid. 
Zie voor verdere details Brochure Lageropslag, bestelnummer 0329. 

 
Corrosie kan ook ontstaan bij montage van lagers. Een regelmatig terugkerend 
probleem is het vastpakken van lagers met blote handen.(fig.30) Hierdoor bestaat 
het gevaar dat er door het contact van de huid, vrij hoge zuurgraad, na enige tijd 
roestvorming aan de oppervlakte zichtbaar wordt. 
Monteer lagers dus altijd met handschoenen aan, zodat direct contact tussen de 
huid en het lagerstaal vermeden wordt. 
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Fig.30: corrosiesporen in de boring door montage met blote handen
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11.0 SCHADE DOOR VERVUILING 
 

 
 
Fig.31  : kogels getekend door bandsporen 
 
In figuur 31 zijn kogels met bandsporen en oogmarkeringen zichtbaar.  
Deze bandsporen en oogmarkeringen worden veroorzaakt door vuildeeltjes die 
tussen de kogels en de kooizakken zitten. Door deze vorm van vervuiling kan de 
kogel nog maar om één as draaien. Bovendien zullen de vuildeeltjes dermate veel 
ruimte innemen dat er geen plaats meer is voor smeermiddel.  
Het vervuilingeffect al versterkt worden doordat er op sommige momenten metaal op 
metaal contact (adhesieve slijtage) zal plaatsvinden. 
Deze bedrijfstoestand wordt als “geen smering” gezien, zoals beschreven in de 
Brochure Lagersmering, bestelnummer 0256. 
 
Op de onderstaande foto (fig.32) is een kogel met krassporen op het loopvlak afge-
beeld. Krassporen zijn een beginnende vorm van lagerschade. Als de krassen 
dieper worden dan zullen er piekspanningen in het materiaal optreden en kunnen er 
op den duur uitbrokkelingen ontstaan. Krassporen zullen altijd veroorzaakt worden 
door vuildeeltjes. 
 

 
 
Fig.32  : kogel met krassporen 
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De loopbaan van de onderstaande cilinderlager binnenring is dofgrijs verkleurd en er 
zijn vele indrukkingen waarneembaar. De indrukkingen zijn veroorzaakt door harde 
vuildeeltjes. De vuildeeltjes zijn overrold door de wentellichamen, in dit geval cilinder-
rollen, die de dofgrijze verkleuring teweeg hebben gebracht. De indrukkingen zullen 
in de loop der tijd vermoeiing van het lagermateriaal tot gevolg hebben. 
 

 
 
Fig.33  : dofgrijs verkleurde binnenringloopbaan  
 
De mogelijke oorzaak voor dit soort lagerschades moet vaak gezocht worden in: 
 een niet goed functionerende afdichting waardoor vervuiling van buitenaf binnen 

kan treden. Dit komt veelal voor bij niet afgedichte lagers zoals cilinderlagers e.d. 
 vuildeeltjes die tijdens montage binnen zijn getreden. 
 condensvorming door grote temperatuurschommelingen ter plaatse van het 

lager. Condensvorming zal corrosie veroorzaken en roestdeeltjes af leveren. 
 als er sprake is van oliesmering dan zullen de vuildeeltjes goed uit de olie gefil-

terd moeten worden. Olie beschikt niet zoals vet over de eigenschap om kleine 
vuildeeltjes in te kapselen. 
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12.0 SCHADE DOOR VERMOEIING 
 

Vermoeiing is een lagerschade die ook kan ontstaan aan het einde van de  
levensduur van een lager. In dat geval kan eigenlijk niet echt van een lagerschade 
gesproken worden. Een typisch voorbeeld van vermoeiing aan het eind van de 
lagerlevensduur bij een trilmotor cilinderlager is op de onderstaande foto (fig.34) te 
zien. 
De vermoeiing is alleen over 90º in het zwaarst belaste gedeelte van de belaste 
zone zichtbaar. Dit is een verschil met de lagerschade van figuur 20 in het hoofd-
stuk”schade door overbelasting”. Bij deze lagerschade zijn de uitbrokkelingen over 
180º (de gehele belaste zone) waar te nemen. 
 

 
 
Fig.34: uitbrokkelingen over 90º, typisch schadebeeld triltoepassing 
 
Op de onderstaande foto (fig.35) is een hoekcontactlager afgebeeld die een axiale 
belasting aan de niet spoorkraag zijde heeft gehad. Aan deze zijde is geen spoor-
kraag aanwezig waardoor de loopbaan axiaal is overbelast. Door de axiale overbe-
lasting zijn uitbrokkelingen als gevolg van vroegtijdige materiaal vermoeiing zicht-
baar. De kogels vertonen ook uitbrokkelingen. Bij de montage van hoekcontact-
lagers moet altijd rekening gehouden worden met de richting van de axiaalkracht. De 
axiaalkracht moet opgenomen kunnen worden door de spoorkraag. 

 
 
Fig.35: hoekcontactlager met uitbrokkelingen op kogels en loopbaan 
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13.0 SCHADE DOOR OVERVERHITTING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.36: volledig verbrand en uitgebroken lager 

In figuur 36 is een lagerschade door oververhitting zichtbaar. Het lager is zeer heet 
geworden, vastgelopen en volledig uitgebroken. Doordat het lager radiaal verklemt is 
zijn er ontoelaatbare krachten op de kogels gekomen die daardoor zijn gebroken.  
De kooi in een lager heeft als functie de wentellichamen op afstand te houden, maar 
is niet geschikt om krachten op te vangen. Door de krachten op de kogels zijn er ook 
krachten op de kooi ontstaan, hierdoor zijn de klinknagels die de kooihelften bij 
elkaar houden afgeschoven. 
 
Op de onderstaande foto (fig.37) is een buitenring van een cilinderlager afgebeeld. 
Het schadebeeld wordt getypeerd door blauw of zelfs zwart verkleurde onderdelen 
en zware indrukkingen op rolafstand. Het lager is zo heet geworden dat het staal 
gedeformeerd is, omdat als gevolg van de temperatuurtoename het lagerstaal 
“onthard” is. De rollen zijn zeer diep in de loopbaan gedrukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.37 : radiaal verklemd cilinderlager door oververhitting 
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Oververhitting van lagers kan ontstaan door verschillende factoren. 
Veel voorkomende oorzaken zijn: 
 een ontoereikende smering (onjuiste smeermiddel, te weinig of verouderd 

smeermiddel). 
 Te veel smeermiddel als gevolg van regelmatig nasmeren zonder het oude vet af 

te voeren. Het vet zal dan als warmte-isolator optreden en de temperatuur als 
maar doen laten stijgen. Dit probleem doet zich regelmatig voor bij staande la-
gerhuizen waar wel een smeernippel op de kap is gemonteerd maar waar geen 
vetuittrede opening in de voet is voorzien. 

 te kleine radiale speling na montage als gevolg van bijvoorbeeld te strakke 
passingen  

 te kleine radiale speling door een te groot temperatuurverschil tussen buiten- en 
binnenring. 

 
Al deze oorzaken zullen uiteindelijk vastlopen van het lager tot gevolg hebben. 
 
Het proces voor het vastlopen, zal vrijwel altijd volgens het onderstaande stramien 
verlopen: 
 toename van de temperatuur 
 een uitzetting van de binnen- en buitenring en de wentellichamen 
 radiale of axiale verklemming van het lager 
 een verdere toename van de temperatuur 
 vastlopen van het lager 
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14.0 SCHADE DOOR SCHEEFSTELLING 
 

Scheefstelling tussen binnen- en buitenring kan ontstaan door uitlijnfouten tijdens 
eerste montage, uitlijnfouten die tijdens bedrijf optreden of extreme doorbuiging van 
de as. 
Een kenmerkend beeld voor lagerschade door scheefstelling is een scheef band-
spoor op de loopbaan zoals op de onderstaande foto (fig.38) is te zien. 
Op het zwaarst belaste punt van de loopbaan, daar waar de kogels alleen op de 
spoorkraag dragen, zijn bovendien uitbrokkelingen als gevolg van overbelasting 
zichtbaar. 
 

 

Fig.38: scheef bandspoor door scheefstelling tussen binnen- en buitenring 

 
Een extreme doorbuiging van de as evenals een uitlijnfout veroorzaakt een slinge-
rend loopspoor op de binnenring (bij een draaiende binnenring belasting). Na verloop 
van tijd zullen ter plaatse van de spoorkragen uitbrokkelingen door overbelasting 
ontstaan. 
Een oplossing voor een éénmalige uitlijnfout bij eerste montage kan het toepassen 
van zelfinstellende kogellagerblokken zijn. In deze blokken is een kogellager met een 
bolle buitenring gemonteerd die kan verdraaien in het gietijzeren huis. De instelling is 
éénmalig, een constant bewegen van het lager in het huis zal een overmatige 
slijtage van de lagerzitting veroorzaken. 
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Fig.39: binnenring met slingerend bandspoor 
 

Zelfinstellende kogellagers en tonlagers zijn geschikt om een constante scheefstel-
ling op te nemen. De maximale scheefstelling van dit soort lagers is 1º. Een grotere 
scheefstelling is niet toelaatbaar, het draagvermogen zal dan afnemen.  
De wentellichamen zullen dan gedeeltelijk buiten de loopbaan vallen.  
De maximaal toelaatbare scheefstelling voor een lager met kogels als wentellicha-
men is 10’ (0,17º) 
 
De maximaal toelaatbare scheefstelling voor een lager met cilinderrollen als wentelli-
chamen is 4’ (0,06º). Een grotere scheefstelling zal leiden tot een kantbelasting van 
de cilinderrollen op de loopbaan. Een kantbelasting veroorzaakt een zeer hoge 
piekspanning. Door deze piekspanning zal er een materiaalschilfer van het  
oppervlak los springen. Tijdens bedrijf zal de beschadiging steeds groter worden. 
 

 
 
Fig.40: kegellager binnenring met afwijkende belaste zone 
             
Op de bovenstaande foto (fig.40) is een kegellager binnenring te zien die overbelast 
is door een te grote scheefstelling. De kantbelasting heeft bij dit lager geleid tot een 
zeer hoge warmteontwikkeling. De oververhitting heeft blauwe verkleuringen veroor-
zaakt. 
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15.0 VOORKOMEN VAN LAGERSCHADE 
 
Veel montageschades kunnen voorkomen worden door de goede montagemethode 
in combinatie met het juiste gereedschap toe te passen. 

 

 
 
Fig.41: lagermontage met behulp van slagbussenset 
 
Lagers met een boring tot en met 50 mm kunnen op een juiste manier gemonteerd 
worden met behulp van een slagbussenset OP 100000 (fig.41). 
 
De slagbussenset bestaat uit een slagpijp waar aan de voorzijde een kunststof 
slagring gemonteerd kan worden. De kunststof slagring zorgt ervoor dat het lager 
niet beschadigd wordt. De slagring ligt aan op zowel de binnen- als buitenring, 
hierdoor is montage over de wentellichamen uitgesloten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 42: inductieverwarmer voor lagermontage 
 
Lagers met een grotere boring worden veelal met behulp van een inductieverwarmer 
(IEE serie) gemonteerd (fig.42). Het lager wordt gelijkmatig opgewarmd en na het 
opwarmen wordt het lager automatisch gedemagnetiseerd. Bij oudere en goedkope-
re typen inductieverwarmers ontbreekt vaak een automatische demagnetiseer 
inrichting. Een niet gedemagnetiseerd lager zal metaaldeeltjes aantrekken en ver-
vroegd uitvallen. 
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Zorg er bij montage van het lager altijd voor dat er geen corrosie op het lager kan 
ontstaan als gevolg van transpiratie van de handen. Draag altijd handschoenen! 

  
Werk altijd in een schone omgeving en laat de lagers zo lang mogelijk in de verpak-
king zitten. Hierdoor wordt de kans verkleind dat er voor montage vuil in het lager 
kan treden. Een klein vuildeeltje tussen wentellichaam en loopbaan kan grote gevol-
gen hebben! 

 
De oorzaak van vele lagerschades is een ontoereikende smering. 
Het Brammer smeermiddelenprogramma omvat Klüber vetten en oliën, Molykote 
vetten en pasta’s en automatische smeerunits van Perma en ATS. 
Al deze gerenommeerde merken vertegenwoordigen een breed scala aan speciale 
smeermiddelen, waardoor de keuze van het juiste smeermiddel een lastig proces 
kan zijn. 

 
De gevolgen van het toepassen van het onjuiste smeermiddel bij wentellagers zijn 
vaak niet te overzien. Warm- en vastgelopen lagers, uitgelopen assen en huizen, 
onvoorziene machine stilstand en hoge reparatiekosten. 

 
Elke toepassing vereist een specifieke methode van smering met het daarbij beho-
rende geschikte smeermiddel. In de Brochure Lagersmering bestelnummer 0526, 
wordt het keuzeproces stap voor stap toegelicht om tot de keuze van de juiste 
smeermethode en het juiste smeermiddel te komen. 

 
Een te vaste passing veroorzaakt evenals een te losse passing problemen, met als 
gevolg een vroegtijdige uitval van het lager. Een losse passing tussen as en binnen-
ring of tussen huis en buitenring kan, bij een roterende belasting ten opzichte van de 
ring, het walsen van de ring op zijn zitting veroorzaken. 
Hierdoor ontstaan beschadigingen als gevolg van adhesieve slijtage, die de speling 
tussen het lager en zijn zitting vergroten. De beschadigingen zullen meestal     
ontstaan aan de lagerzitting, omdat de oppervlakte hardheid vaak een lagere waarde 
zal hebben dan het geharde lagerstaal. Een verhoogde warmteontwikkeling, trillin-
gen en passingroest zijn de gevolgen die uiteindelijk tot de uitval van het lager zullen 
leiden. 

 
Een te vaste passing kan de binnenring zover oprekken of de buitenring zo in elkaar 
drukken dat de radiale speling in het lager verdwijnt. 
Het resultaat is verklemming met als gevolg een abnormale warmteontwikkeling en 
een vroegtijdige uitval van het lager. 

 
In de Brochure Controle lagerzittingen, bestelnummer 0527, wordt ingegaan op het 
correct meten van de as- en huispassing, de oppervlakteruwheden en vorm-en 
plaatstoleranties. 
De passing keuze wordt behandeld in de Brochure De juiste passing, bestelnummer 
0440. 
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