
Hoe wordt een zelf-
varend hefplatform 
optimaal en veilig 
gesmeerd?

n  Met Lubcon Grizzly Grease  
Bio 1-1000

n  Een snel biologisch afbreekbaar 
open tandwielvet

n  Met een zeer hoge smeerfilmsterkte
n  Zeer goed bestand tegen zout  

en zoet water
n  Hecht optimaal op 

metaaloppervlakken

Lees
het voorbeeld

van een
uitzonderlĳk

smeer-
succes



Jarenlange smeertechnische kennis en ervaring  
Voor het besparen van milieu, slijtage en kosten

Een jack-up vessel is een schip dat voorzien is van gigantische ‘poten’ waarmee het op de bodem van 
een zee, meer of rivier kan staan zonder last te hebben van de deining. Zelfvarende platforms worden 
in de offshore-energiesector vaak gebruikt als booreiland of als combinatie met een productieplatform. 
Bijvoorbeeld voor de bouw van windmolens of als platform voor extra werkruimte bij groot onderhoud.

”Spudding-in”

Wanneer een hefplatform of jack-up vessel op zijn 
bestemming is aangekomen, worden de poten op de 
zeebodem gezet. Elke poot staat op een “spud”. Deze 
spud bestaat uit een metalen plaat om de druk van het 
platform te verdelen en ervoor te zorgen dat de poot 
zich niet in de bodem duwt en er verzakkingen ontstaan. 
Tijdens het plaatsen van de poten wordt met 
gecomprimeerde lucht- of waterstralen de bodem 
vrijgemaakt. Dit proces wordt “spudding-in” genoemd. 
De poten worden naar boven en naar beneden bewogen 
door een elektrisch, mechanisch, of hydraulisch 
aangedreven systeem. De werking van de aandrijvingen 
is perfect gesynchroniseerd zodat het platform altijd 
horizontaal blijft.

Aandrijven en heffen

Voor het heffen van de platforms worden lieren, 
hydraulische cilinders of tandheugels gebruikt, 
De aandrijving van de rondsels kan hydraulisch of 
elektrisch zijn. Een tandheugel of heugel is een 
rechthoekige staaf die aan één kant is voorzien van 
vertanding. Met het rondsel, een klein tandwiel dat in 
de vertanding ingrijpt, kan de staaf in lengterichting 
bewogen worden. 

Specifiek vet vereist

Het mag duidelijk zijn dat als er gesmeerd moet 
worden aan boord van dergelijke platforms, dat dat 
niet met de eerste de beste smeermiddelen kan. 
De omstandigheden waaronder de tandheugels van 
een hefplatform dienst moeten doen, vragen om een 
specifiek vet dat milieuvriendelijker is, uitstekend 
waterbestendig is en een optimale bescherming tegen 
slijtage biedt. 

Lubcon Grizzly Grease Bio 1-1000

In samenwerking met haar speciaalleverancier Lubcon 
uit Duitsland heeft Van Meeuwen Lubrication een 
biologisch afbreekbaar open tandwielvet ontwikkeld 
voor zwaarbelaste toepassingen waar biologische 
afbreekbaarheid een heel belangrijke rol speelt: Lubcon 
Grizzly Grease Bio 1-1000. 

Andere toepassingen waar Grizzly Grease Bio 1-1000 
heel goed kan worden ingezet, zijn kogel-, rollen-, 
glijlagers en bussen, cilinder- en zuigerunits en 
geleidebanen

Eigenschappen en voordelen

Hier volgt een samenvatting van de eigenschappen 
van Lubcon Grizzly Grease Bio 1-1000 waardoor het 
uitermate geschikt is voor het smeren van hefplatforms 
of zogenaamde jack up-systemen.

n  Zeer hoge smeerfilmsterkte met een uitstekende 
bescherming tegen slijtage

n  Thermisch- en zeer oxidatiestabiel
n  Biologisch afbreekbaar
n  Zeer goed bestand tegen water (ook zout), stoom  

en reinigingsmiddelen
n  Goede bescherming tegen corrosie
n  Sterk polair waardoor uitstekende hechting op 

metaaloppervlakken
n  Geschikt voor temperaturen van -30° tot  

+100° Celsius
n  HOCNF-geclassificeerd

Bent u geïnteresseerd in het oplossen van specifieke 
smeertechnische kwesties? Vraag dan een van onze 
specialisten om advies via onderstaande gegevens.
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