
Ležaji 





Drsno in kotalno trenje v ležajih 

Radialni in aksialni ležaji 



1. Drsni ležaji 





Trenje v drsnih ležajih 

 



Pojav in učinek hidro dinamičnega mazanja v drsnih ležajih 

 



Hidrostatični radialni in aksialni drsni ležaj 

 



Lega tečaja in ležajne puše pri radialnem drsnem ležaju in 

pojav tekočinskega trenja 



Porazdelitev tlaka v mazivu p pri radialnem drsnem ležaju po obodu in širini 

ležaja 



Torni količnik v odvisnosti od vrtilne 

frekvence n in tlaka 



Mazalke za ročno mazanje z oljem 

Potapljalno in obtočno mazanje drsnih ležajev 



Mazalke za mazanje z mastjo 

Mazanje drsnih ležajev s trdnimi mazivi 







Nagib tečaja v ležaju in porazdelitev površinskega tlaka v 

odvisnosti od načina vgradnje ležaja 



Površina naleganja v ležaju 



Zračnost, ekscentričnost in debelina oljnega filma 

Somerfeldovo število: 
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Stoječi drsni ležaj lite izvedbe Stoječi drsni ležaj varjene izvedbe 



Prirobnični drsni ležaj Dvodelni drsni ležaj 



Segmentni aksialni drsni ležaj 
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2. Kotalni ležaji 











Osnovni elementi kotalnih ležajev 



Vpeti ležaj 

Prosti ležaj 

Pritrditev enosmernega aksialnega 

ležaja 

Vgradnja enosmernega aksialnega 

krogličnega ležaja 



Tesnjenje ležaja z 

neposrednim dotikom Tesnjenje ležajev s pločevinastimi 

obroči 

Tesnjenje z režo 

Vgradnja radialne gredne tesnilke (p<p1) 

Labirintno tesnjenje 

 



Aksialni ležaji velikih dimenzij 



Transportni valj uležajen z dvema sodčkastima 

ležajema 



Priporočljive tolerance za vgradnjo radialnih kotalnih ležajev na gred in v 

ležajno ohišje 





Osnovna oznaka kotalnih ležajev po DIN 623 



Primeri oznak 



Mazanje kotalnih ležajev z oljem 



Mazanje kotalnih ležajev z mastjo 



Tesnjenje s klobučevinastim tesnilom 



Tesnjenje s pločevinastimi tesnilnimi obroči 



Radialno gredno tesnilo po DIN 3760 



Vgrajena radialna gredna tesnila pri uležajeni gredi 



Tesnjenje z ravno režo 
Tesnjenje z ravno režo in 

radialnimi utori 

Labirintno tesnjenje 



Primeri pravilne vgradnje kotalnih ležajev (en ležaj je vpet, drugi je prost) 



Preračun kotalnih ležajev 

1) Dinamična nosilnost kotalnih ležajev 



Velikost koeficienta življenjske dobe fL za kroglične ležaje 



Velikost koeficienta vrtilne frekvence fn za kroglične ležaje 



Velikost temperaturnega koeficienta fϑ 



Velikost koeficientov X in Y za radialno – aksialne ležaje 











2) Statična nosilnost 

kotalnih ležajev 

P0 [N] statična ekvivalentna obremenitev ležaja 

X0 statični radialni koeficient 

Fr [N] radialna obremenitev ležaja 

Y0 statični aksialni koeficient 

Fa [N] aksialna obremenitev 



Velikost statičnih koeficientov X0 in Y0 za radialne kroglične ležaje in radialne kroglične ležaje 

s poševnim dotikom 

T O X 














