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Osi: 

 Omogočajo vrtenje raznih vrtečih delov 

 Obremenjene so na upogib 

 Njihov nosilni presek je v glavnem okrogle oblike, 

kar pa ni nujno 

Mirujoča os 
Vrtljiva os 



 

 Mirujoče osi so obremenjene z utripno obremenitvijo. Os 

miruje, elementi na njej pa se vrtijo. 

 Vrtljive osi so obremenjene z izmenično obremenitvijo. 

Nanjo so trdno nasajeni strojni deli, ki se vrtijo skupaj z 

osjo. 

 

 Na primer: osi železniških voz, os vrvnega bobna na 

žerjavu, os vrvnega koluta 

 Osi ne prenašajo vrtilnega momenta, zato niso obremenjene 

na torzijo 



Primer vležajene vrtljive osi, ki omogoča prosto 

vrtenje vrvnega kolesa 

Vrtljiva os 

Vležajenje Vležajenje 

Vrvno kolo 



Gredi: 

 Omogočajo vrtenje ob hkratnemu prenosu mehanske 

moči s pomočjo vrtilnega (torzijskega) momenta 

 Na gred so trdno nasajeni strojni deli, ki se vrtijo 

skupaj z gredjo, lahko pa gred tudi miruje 

 Obremenjene so istočasno na upogib in na torzijo 

 Njihov nosilni presek je v glavnem okrogle oblike 

Stopničasta in ozobljena gred 



Gred 

Ohišje 

Jermenica Ventilator 

Ležaji 
Ležaji 

Primer vležajene gredi za pogon ventilatorja 



Primer vležajenja kolenčaste gredi batnega kompresorja 

Kolenčasta 

gred 



Zglobna ali kardanska gred (pregibna gred): 

 Spada bolj med izravnalne gredne vezi 

 Povezuje dve gredi, katerih osi nista soosni 

 Osi gredi, ki ju povezuje kardanska gred sta lahko 

vzporedni in hkrati še pod različnim kotom 

 Kardanski zglob prenaša vrtilni moment, medtem ko 

zaradi zgloba upogibni moment ni prisoten 

Kardanski zglob 



Zglobna ali kardanska gred 

Povezava kardanskega zgloba z gredjo 

1 Vilice kardanskega zgloba 

2 Gred 

3 Dvodelna objemka 

4 Spenjalni vijaki 



Igličasti 

ležaj 

Križ kardanskega zgloba 

Segerjev 

obroč 

Utorna kardanska gred 

www.gkn-gwb.de 

www.voithturbo.de  

http://www.gkn-gwb.de/
http://www.gkn-gwb.de/
http://www.gkn-gwb.de/
http://www.voithturbo.de/
http://www.voithturbo.de/


Vstopna gred 

reduktorja 

Vmesni gredi 

Izstopna- votla 

gred reduktorja 



 Tečaji in nasloni osi in gredi: 

Krajni in vmesni naslon osi ali gredi 

Tečaj v obliki 

krogle 

Tečaj gredi 

Različne možnosti pritrditve tečaja na ročico 

Pritrditev 

z matico 
Krčni nased Pritrditev s 

konusom 

Sferični ležaj 



Ozobljene gredi za prenašanje torzijskega momenta na 

druge strojne dele pri dinamičnih obremenitvah 





 Materiali za osi in gredi: 

 













αkn za nateg, tlak in upogib 



αkt za vzvoj 



αkn za nateg, tlak 

in upogib 



αkt za vzvoj 










