
De oplossing tegen 
vervuiling van 
dwangrollen door 
een smeervet

n  Minder vaak smeren en  
minder  vetverbruik

n  Minder storingen en minder schade
n  Stabiele en soepel lopende banden
n  Geen vervuiling en  

geen onveilige situatie
n  Minder productiestilstand,  

meer output



Schone en veilige productieomgeving
Uitstekende prestaties en besparingen

Dat het smeren van dwangrollen op foliemachines niet zo eenvoudig is, is gebleken bij een grote 
producent van hoogwaardige kunststof foliën in het westen van het land. Aan de zijkant van 
de foliemachines zijn dwangrollen gemonteerd. Deze geleiden de foliën en voorkomen het scheef 
lopen op de transportbanden. Echter, door het smeervet voor de dwangrollen raakten de folie
machines flink vervuild. Het overmatig vetverbruik, de onveilige situatie, de hoge schoonmaak
kosten en de productiestilstanden resulteerden in een situatie die verre van ideaal was. 

De toepassing en het probleem

Om transportbanden stabiel en soepel te laten 
draaien is de juiste uitlijning en spanning van 
het folie en het goed smeren van de dwang
rollen essentieel. 

Door goed te smeren wordt de conditie van de 
machines geoptimaliseerd, de levensduur verlengd, 
productiestilstand voorkomen en kan er daardoor 
sneller en efficiënter worden geproduceerd.  

In dit geval raakten de foliemachines flink 
vervuild door het smeervet. Het vet hoopte zich 
op of liep juist uit de rollen, zelfs op de grond.

Het gevolg was dat er meer moest worden 
nagesmeerd en dat de productie daarvoor 
regelmatig moest worden stopgezet. Bovendien 
zorgde het vet op de vloer voor onveilige situaties.
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De gevolgen en de oplossing

Van Meeuwen werd gevraagd om een smeer
technische oplossing te bieden voor het overmatig 
vetverbruik en de hoge schoonmaakkosten.

Op basis van de toepassing en de productie
omstandigheden adviseerde Van Meeuwen het 
Lubconvet Turmotemp II/400 RS 2.

Dat is een thermisch zeer stabiel vet, zelfs 
tot +260°C en is chemisch inert. Het kan 
worden gebruikt voor wentel en glijlagers, 
kettingen, aandrijvingen en afdichtingen. 
Maar ook voor ventilatoren, drogers en 
kalanders en vacuümpompen. Voor lagers 
en looprollen van spanraamkettingen en 
bakovens. En als smeermiddel voor elektrische 
contacten, zoals potmeters, schakelaars en 
stekkerverbindingen in de microelektronica.

De huidige situatie 

Alle dwangrollen van de verschillende 
transportbanden worden nu gesmeerd 
met Turmotemp II/400 RS 2. 

De rollen worden één keer per vier weken met 
de hand nagesmeerd met ongeveer 1,5 gram 
vet per rol. 

Dit is een enorme verbetering in de frequentie 
en het verbruik. Er ligt geen vet meer op de 
grond, de machines blijven schoon en de 
productiestilstanden zijn met bijna de helft 
afgenomen. 

De schoonmaakkosten zijn nog maar een 
fractie van de kosten die gemaakt moesten 
worden bij het smeren met het oude vet. 
De klant is dik tevreden.


