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TEFLONLAGERS 
====::========= 

1. Inleid{ng 

In de dertiger jaren van deze eeuw ziet men een sterk stre

yen naar economische onafhankeltkheid in Duitsland. Een van 

de punten hierb~j is h·et vervangen van bui tenlandse grond

stoffen door z.g. "Ersatzprodukte". Vele van deze laatste 

groep zjjn inmiddels weer verdwenen, omdat het bleek dat ze 

geen volwaard1ge verve ngingsprodu'kten waren. Sommige ech ter 

bleken veel beter te voldoen dan die welke ze mess ten 

vervangen. 

, Tot deze laatste graep materialen behoren oak grgndstoffen 

of kunststofba.sis, welke gebruikt worden om gl!ilagers te 

vervaardigen. 

yo£r~e!11: AEG verving in 1928 lagers uit pokhout in een 

koperwals doer lagers uit gelaagde kunststof. 

Langzamerhand werd di t vaker eerlaan. i'1en gebruikte pheno

plasten met textie1- of houtvulling. 

V~~r enkel- en kleinseriefabricage gebruikte men de verspa

nende bewerking als .techniek voor het vervaardigen van een 

lager. D~ kosten van de vorm drukken onevenredig zwaar op 

de kost:prijst VJanneer technieken als perseD, spuitgieten e.d. 

werden toegepast. Het zal duideltk ztn dat voar de maspa

fabricage van een lagerdeze laatste technieken bijzonder be

langrijk zijn. 

In verband met het verspanende karakter van de gehele op

dracht, zal tach de verspaning gekozen worden als fabricage

techniek bj,j het vervaardigen van teflonlagertjes in de massa

fabrics.ge •. 

Haatgevend voor de beoordeling va.n een lagergrondstof zijn: 

1. de weerstand tegen slijtage 

2. de wr~vingscoefficient 

3. de gevoeJigheid voor stof, vuil en chemicalien. 

4. de druk-.en temperatuursbestendigheid. 
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Polyte tra fluorae th;yleen. 

(Teflon, Fluon, Hostaflon TF) 

Enkele gegevens van dit materiaal z~n: 

soortelijk gewicht 2,1 -
. 

elasticiteitsmodulus 3,5 . 

maximale wateropname 0,0 

warmtegeleidingscoefficient 0,2 

lineaire ui het tingscoe f'ficient 10-4 

-

te gebruiken tot 260 

0089 

2",3 kg.dm- 3 

-2 103 kg.em . 
o " 
/0 

keal.m-1h- 10C- 1 
i 

°C-1 

°c 

Teflon heert een aantfll-merkwaardige eigenschappen, die .het 

bijzonder geschik t maken am als lagerma teria8l g~bruikt te worden. 

De weerstand te~en sl~tage is vr~ goed te noemen. Absolute waar

den zjjn in ditverband niet te geve.n omdat de afwerking en ook 

het materiaal van de as hier een belHngr~ke rol b~} spelen. 

Onderstaande moge dit verduidel~ken. 

r<2latiav(2 
51 Utage -t .. 

4 

3 

2 

1 

o 
o 

" 

- . 

1/ 

/ 
/ 

V 
--

8 
I-
~ 

16 24 

opp. kwal. van de as 

in 10-6 inch 
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Invloed van h~t matQriaal van de .as op dQ slijtage 
van tQflonlagQrs. 

matQriaal v. d. as*· 

koolstofstaal -
giQtijzQr- - c-_ 

re+-.sl ijtag Q 

'1 

1 - 2 
roestvrij staal-----,----- 1,5- 3 

hardverchroomd - - - -- 10 - 20 -* "* 
brons- -

alum.IQg. 

1 - 2 
20-50 

elke as h<2Qft Q(m opp.kwal. van 19.10-6 inch. 

"** grotQ sl ijtagQ . va n de as. 

0089 

Verder kan hierbij nog o'pgemerkt worden,dat door het toevoegen 
. . 

van anorganische produkten zoals grafiet, glaspoeder, 

mQIybdenumdisulfide e.d. aan Teflon de weerstand tegen slijtage 

weI met een factor 500 is te verbeteren! 

Vaak worden deze toesiagstoffen ook in Teflon verwerkt om de 

vormverandering door belasting te verminderen. 

Andere procede's gaan uit van een gemengd weefsel van hout- en 

teflondraden, die met phenolhars worden gedrenkt, op een metalen 

onderlaag worden geperst en teslotte door verwarming geha~d 

worden (duroplast!) 

Een zaer origitiele oplossing is het in de Erigelse 

landen onder de naam "GLACIER D U" op de merkt ge

brachte prodtikt.Op een stalen onderlaag wordt een 

poreuze bronzen laag gebraoht en deze wordt met 

teflon zo geimpregneerd d~t ook het Ioopvlak met een 

ui terst dunne kunststof(laag wordt bedekt. Daardoor 

lukt het de uitzetting t.g.v. de warmteontwikkeling 

tot op ee~ derde te verminderen en tegelijkertijdwordt 

de warmtegeleiding 100 x vergroot, zodat de verkregen 

waarden ongeveer met die van grafiet overeenkomenl 

De volgende grafiek geeft een indruk van de toelaatbare vlakte

drukken bij Teflonlagers als functie van de omtreksnelheid van 

de as. 
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belasting TFE fabric 
in psi. / 

104 t-----+t---r-----r 

TFEbronze 
fabric 

I 
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10 

,#"30% bronze-filled TFE 

f / ~5% glass-fiber-
I~----I-/----+-~::--+---l filled T F E 

Virgin II Teflop"TFE 

1 ~==='===========~~. snelheid 
in fpm. 

1 10 

Een ander belangrij}: punt bij het gebruik van Teflon als lager

mijteriaal is dat het ongevoelig is Yoo~ sterk corroderende 

vloeistoffen. Illustratief is in dit verband~ dat zelrs kokend 

HAqua Regia" geen enkele corrosieve invloed op Teflon kanuit

oefenen. Verder vertoont geen enkele stof neiging zich aan 

Teflon te hechten. 

De wri.ivingscoefficient van Teflon is een van de kleinste welke _. 

tot nu toe voor een vaste stof ward genoteerd; belangrijk is dat 

de statische en dynamische coefficient praktisch dezelfde waar

de hebben. 

Onderstaande grafiek geeft destatische wrijvingscoefficient als 

functie van-de belasting. 

statische 
wrUvings-

coafficient 0,2 
bij 73 of. 

Q1 

o 
o 1000 2000 

.,.. 
V 

belasting 
in lb. 



dynamisehC2 
wrijvings -' 

eocH fieiant. 
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We zien dat b~j toenemende belasting de statische wr:ijvings

coefficient bl:ijft afnemen, zelfs b:ij extreem hoge belastingen. 

Belang~:ijker z:ijn in dit verband de waarden van de dynsmische 

wriJvi ngscoefficien t. 

Onderzoekingen van Prof. Wellinger e.a. leiden tot de volgende 

resultaten: 

5.10-2t---+-+-+---+---+---+- matC2riaaleombinatiC2S: 

4 .10-2+-_+-~+-"-'---+-_-i--_-I- 1 teflon -taflon 

2 taflon - hardvarehroomd 

3 tczflon - St.37 

4 tczflon-St.37 mczt 
MoS2 -smaring. 

1.10 -2 it---t----+---+--+----i---

o 
o 200 400 

oolasting 
-inEL 

em 2 

V~~r de omstandigheden waaronder deze proeven z:ijn verricht 

wordt verwezen na~r de desbetreffende publikaties. Opgemerkt 

kan worden dat de invloed van de temperatuur en de contact

snelheid in een groot gehied niet merkbaar is b:ij de bepaling 

van de d1namische wr:ijvingsco~fficient. 

De dynamische wrtvingscoefficient welke optreedt ns het in

.lopen van een as van st. 37 en een lager van Teflon zal niet 

precies geli;jk z:ijn aan die welke Prof. Wellinger voor deze 

materiaalcombinaties heeft gevonden. 
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Na verloop van tijd zal namel~k op de as een film van Teflon- . 

deeltjes overgaan he 

veroorzaakt. 

en een glijden van Teflon op Teflon 

Door de hoge temperatuurbestendigheid vaD het materiaal en het 
~ 

ontbreken van smeermiddelen t is het mogel~jkdeze lagers te ge-

bruik~n van -200 tot +260 °C, dUB ook"in gebieden waar alle 

lagermaterialen en smeermiddelen verstek laten gaan. 

Geraadpleegde literatuur: (1), (2) en (3). 
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2. Overwegingen bij het construeren van een teflonlager. 

Het navolgende is aIleen van belang bij het ontwerpen van een 

lager van hoge kwaliteit (bijv. voor het gebruik in een gyros

coop). In vele andere gevallen zal het niet nodig zijn deze 

stringente eisen door te voeren. 

De oppervlaktetemperatuur van het lager in bedrijf hangtaf 

van de hoeveelheid warmte welke per tijdseenheid in het lager· 

ontwikkeldwordt. Dit laatste is weer afhankelijk van een groot 

aantal factoren (wrijving. oppervlaktekwaliteit van as en lager, 

gebruikte materialen,smering. enz.). welke moeilijk te voor

spellen zijn. In het.algemeen leent de geometrie van het lager 

zich niet to·t het gebruik van eenvoudige warmteoverdrachtsver

gelijk~ngen. 

Er zijn echter 2 factoren welkeeen grote invloed hebben oJ? de 

warmteproductie in het lager: 

De 

B 1. de vlaktedr~ P = L.D 

~. de omtreksnelheid V = w.n.D 

gebruikte symbolen hebben de volgende 

B - de totale belasting van het lager 

L = delengte van het lager. 

D = de diameter Van de as 

w = de hoeksnelheid van de as. 

betekenis: 

De volgende grafiek geeit een beeld van P ~ zijnde de maximaal a 
toelaathare waarde van P,als.functie van y welke gebruikt dient 

te worden bij het ontwerpen van·een teflonlager voor continu 

bedrijf. De overige omsta~digheden waaronder.het lager dan dient 

te werk.en, zijn: 

omgevingstemperatuur: 750 F 

- relatieve vochtigheid van de lucht: 50%. 
p. .. 

a In pSI .. 

100~~--r---~4--+ 

GOit--~k---'----4---+-. 

40 

20 

10 Ii===,=====:j,=k=~~~ V in fpm. 
10 20 4060 100 
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Als de omgevingstemperatuur ongelijk is aan 750 F, dient een 

. correctiefactor Ct ingevoerd te worden. De waarde van Ct hangt 

op de volgende manier van de temperatuur af: 

1,2 +--+--'--+---1----1---1-

1,0 +----{tIH-------t-'--~+_-_+_ 

q8~--:--\---+---+--l-

o 2 iI----t-r----\+-~_+_--+-
I 

temp<2ratuur in 0 F 

o 
o 100 200 300 

Indie'n het lager niet continu in bedrijf is, moet een correctie

factor Cc gebruikt worden, als de duur van."niet in bedrij£tt een 

factor 3 tot 4 groter is dan de duur van "in bedrijf". 

De waarde van C vinden we nit de nu volgende grafiek: c 

10 
l 

I 1'1 1 
I .......... 

~~ 
I . I ! i 

! I 

1\ 
I 

\. I 
\ I 

8 

6 

\ i 

4 

! 
1\ 

"-
I 1 

1':---2 6 20 4 10 ,., 
duur van 
."in bedrijf II 

2 

o 
1 4 10 40 2 6, 

f- sec. I min. ! 

Met behulp van h~t voor-gaande vinden we dus voor de maximaal 

toelaatbare vlaktedruk P= P .Ct.C • 
a C 
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De meest belangrijke factor bij het ontwerpen van een kunststof

lager is de speelruimte tussen lagerschaal en as. 

Proeven hebben aangetoond. da~ bijna de helft van de defecten 

welke optreden bij kunststoflagers veroorzaakt wordt door on

voldoende speelruimte. 

De speelruimte tussen lagerschaal en as voor een kunststoflager 

is gewoonlijk groter dan die wel~e bijv. bij een bronzen lager 

toegepast wordt. Bronzen lagers, welke gemonteerd worden met 

e.n te grote speelruimte~ veroorzaken vaak trillingen van de 

as. Tevens ken een te grote speelruimte hier een plaatselijk 

harden of kerven van het lager en de as ten' gevolge hebben. 

Kunststoflagers gedragen zich wat dit betreft geheel.anders, 

aangezien zij veel veerkrachtiger zijn en beter bestand tegen 

het optreden van hardingsverschijnselen zijn. Eventueel optre

dende trillingen van de as worden door het kunststoflager vrij

weI geheel gedempt. 

Er zijn drie stappen te onderscheiden in het ontwerpen van een 

kuns ts to fla ger: 

1. De keuze van de lagerschaaldikte en de vorm van het lager. - . 
~. De keuze van de montagemethode. Als een perspassing wordt 

gebruikt moet de overmaat bepaald worden. 

2- De keuze van d~ speelruimte tussen lagerschaal en as. 

De lagersehaaldikte: De keuze kan geschieden aan de hand van de 

volgende figuur. Hierin zien we dat maximale lagerschaaldikte 

gekozen moet worden voor zwar~, etotende ~elasting (lijn 1) en 

minim.ale dikte voor lagers welke werken bij maximaal toelaat

bare vlaktedruk (lijn 3). Lijn 2 geeft lagerschaaldikten voor 
. . 

normaal belaste lagers. 

lagerschaaldikta in 
inches. 

1,0 
Q8 ~--~--~---+--~~ 
06'r---+---~~~---+~ 

04 +-~4-~~-=-~=-~~ 
02 ~~~5-~~----~----4-

1 

2 
3 

o c;I jam. van de as 
0~-"':'2--4~ .. ~~6==8~=1==10"""" in inches. 

De vorm van het lager: Het quotient van lagerlengte en asd1a

meter heeft een merkbare 1nvloed op de wrijvingscoefficient. 
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Is dit quotient ongeveer gelijk aan 1, dan is de wrijvings

coefficient in het algemeen minimaal. Ale de lagerlengte. toe

neemt tot 2 of 3 keer de asdiameter, treedt' in de %'~gel.een 

toenemende verwarming van het lagerop, welke veroorzaaki • 
wordt door de onrondheid en lichte trilli.ngen van de as; Van 

de andere kant zijn zeer korte lagers in deregel moeilijk in 

het lagerhuis vast te houden. 

De montagemethode: De meest gebruikelijkemethode is wel de 

perspassing. De keuze van deovermaat kan aan 'de hand van de 

volgende figuur gesohieden. 

OV<2rmaat in 
mils. 

o 
o 4 8 12 

binriGmdiam<2t<2r 
huis in inch<2s. 

Het zal duidelijk .zijn, dat bij sterk fluctuerende temperaturen 

de perspassing als montagemefhode niet'aanvaardbaar is. 

Onder deze omstandigheden moet gedacht '!l0rden aan het,vastzet

ten van de lagerschaal d.m.v. bouten, spieen9 enz. 

Een andere montagemethodeis het lijmen van de schaal in het

huis van het lager. 

Het onderzoek op dit gebied is vooral gerieht ophet verbeteren 

van de sterkte van de lijmverbinding. 
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De speelruimte tUBsen lagerschaal en as. 

'Voor het bepalen hiervan ken gebruik gemaakt worden van het 

nu volgende diagram. 

, , 
. , , 

I to<2gastanesp<2alruimt<21 

I boyan 75 of! 

. ." : 
a10f niet in 
water werkend 

~~J 
I 

I' 
§~ 

I I 
a, a1 

a2 a2 
-,- a3 

81 of niet in 
water,werkend 

~I~ @2b] 
I I 
a1 a1 
a2 a2 

a· 
.~ 

a 3 

opm.: 1. bov<2nstaanda'geldt voor ean lager mat 
-- - vrijQ.Qindan. . . 

2. mp:: montaga d.m.v. parspassing. 
zp:: montag<2 zond<2r. p<2rspassing . 

Voorbeeld: voor een lager met vrije elnden (dwz. axiaal niet 

. opgesloten) 1 dat werkt .boven de 750 F in water en gemonteerd 

in het lagerhuis m.b.v'. een perspassing, moet. een speelruimte 

genomen worden van (a1 + a2 + 8,). 

De waarden a
1 

-tim a4 zullen nu n8.der beschouwd worden. 

le1 : Deze factor heert be trekking op de asdiamet~r. Hij kan 

uit de volgende tiguur gevonden worden. 
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, 
.~ 

diam_ van del 
as in inch(2s. 

I a2 f Deze factor is een functie van de lagerschaaldikte en de 

omgevingstemperatuur. 

8'2 (in mils) :: K~-. (lagerschaaldikte in inches) 

De temperatuur~correctiefactor K1 kan uit de volgende. gra

fiek gevonden worden. 

73°F 
50 t>- ; 

I V 
I / I 

IV 
I !I 

40 

30 
I 
I 

• I ! 
I 

1-· I 
I 

20 

10 
I 

o I 

o 100 200 300 
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De waarde van 8 2 • die met de voorgaande.methode gevonden 

wordt. geldt voor een lager wat .... axiaal niet is opgesloten. 

Is dit' weI het ·geval. dan moet a 2 verdubbeld worden_ 

Deze is gelijk aan de reeds eerder besproken overmaatb1j 

de perspassing. 

la4f Deze factor is van belang voor lagers welke werken bij 

~en omgevingstemperatuurdie lager is dan 750 F. 

a4 <.1n mils) = K2 - (asdiameter;in inches) 

De temperatuurcorrectiefactor K2 kan uit de volgende figuur 

gevonden worden. 

K' 2 

28 

."" 24 

20 

16 

12 

8 

4 

o 
-200 

I 

"" '\ ~ 
'\ 

. 

-100· 

. 
1 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I . 
I 

I 
I 
! 

~ I 
I 

"- I 

~ I 

"- I 

~i 
o 75 

Met behulp van het voorgaande kunnen aIle belangrijke maten 

van het lager vastgelegd worden. 

Geraadpleegde literatuur: (4) en (5). 
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3. Het verspanen van teflon. 

Teflon is een kunststof, welke moeilijk te verspanen is. Een 

van de problemen is het vervormen van het werkstuk bij het op

spannen op een gereedschapswerktuig en het vervormen tijdens 

het .. bewerken t.g.v. de door het gereedschap op het werkstuk 

uitgeoe£ende krachten. Beide vervormingen worden veroorzaakt 

door dezachtheid van het teflon en kunnen geminimaliseerd wor

den door enerzijds gebruik,te m~en van spangereedschapmet 

kleine. spankracht en anderzijds door het product van aanzet 

en sneaediepte niet al te groot te kiezen. 
- , 

Eenander probleemis de grote uitzetting van teflon t.g.v. 

warmteontwikkeling bij het verspanen. De uitzettingscoefficient 

van teflon is ca. 10 maal zo groot als die van staal. Om deze 

vormverandering van het werkstuk zo gering mogelijk te houden, 

moet steeds gewerkt worden metzo scherp mogelijk gereedsehap, 

waervan devrijloophoek zo groot is, dat enkel de snijkant 

raa~t aan. het werkstuk. 

In de'massafabricage zal steeds gebruik gemaakt worden van hard

metalen gereedschapt wat gehoond wordt op een diamanten schijf 

(korrelgroottetuBsen 240 en 320). 

V~~r het draaien van teflon wordt vaak gebruik gemaakt van het 

volgende beitelmodel: 

i 
I 

-.J 

Procesomstandigheden bij het draaien van teflon: 

snijsnelheid: 600 - 800 fpm 

aanzet bij het vo.ordraaien: 0,005 

aanzet bij het nadraaien: 0.001 

overvloedig koelen. 

0,010 ipr 

0,003 ipr 
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Het boren van teflon levert Minder moeilijkheden op dan het 

draaien. We kunnen gebruik maken van hetvolgende boortype: 

Procesomstandigheden bij het boren van ,t&flon:. 

boordiameter: 1/8 - 1/4 inch 

toerental: 5000 - .4000 rpm 

aanzet voorgewoon werk: 0,010 

aanzet voor nauwkeurig werk: 0,004 

O,015:ipr 

0,006 ipr .. 

Hiermede zijnde vpornaam~te verspaningsconditiesvastgelegd, 

welke bij het vervaardigen van een. teflonlager gebruiktdienen 

te worde.n. 

Geraadpleegde literatuur: (6) en enkele catalogi (POLYPEN'CO, 

DUPONT, leI). 
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