
ANALIZE POŠKODB LEŽAJEV (defektaža)

V praksi vzdrževanja strojev se velikokrat srečujemo s poškodbami vitalnih delov. Te so lahko 
normalne, utrujenostne tekom daljšega časa obratovanja ali vsiljene, ki nam krajšajo normalno 
življenjsko dobo in povzročajo veliko preglavic z neplaniranimi zastoji.
Med temi deli so tudi strojni elementi, ki omogočajo prenos vrtenja ob hkratni podpori gredi ali 

osovine – ležaji. 
Vzroki ležajnih poškodb so različni; od zmanjšane učinkovitosti mazanja, kontaminacije ob 
neučinkoviti pretesnitvi, vdor vlage ipd.

Da se izognemo nekontroliranim zaustavitvam je priporočljivo vzroke poškodb ugotoviti in jih 
odpraviti. V ta namen je zelo pomembno, da znamo s starega ležaja na osnovi oblike in 

značilnosti poškodb izvesti defektažo.

Nekaj smernic, na osnovi katerih je odločanje o naravi poškodbe lažje, vam podajamo v 
nadaljevanju:

- utrujenostna inicialna razpoka
Inicialna razpoka (levo) - trdi delec iz osn. 

materiala, npr. oksid, se odkruši. Zaradi 

tlaka olja v kontaktni točki (pHz) se razvije  

večja utrujenostna poškodba. Lahko je 

povzročena tudi z večjimi obremenitvami 

zaradi geometr. napak (nesoosnosti ipd.)

- kontaminacija s trdimi delci
Na slikah levo je prikazana kontaminacija

s finim, abrazivnim prahom. Desna slika 

prikazuje večji trdi delec, zadrt v mehkejši

material kletke. Najpogosteje tujki prodrejo

v ležaj skozi neučinkovito tesnilo ali z oljem. 

- korozija, jedkanje
Na prvi sliki je prikazana korozija. Površina je 

že močno načeta. Sredinska slika prokazuje 

madeže zaradi vlage, zaenkrat brez korozije. 

Slika desno pa kaže poškodbo, v katero 

se tekom obratovanja razvijejo takšni madeži.

- neustrezno mazanje
Zaradi neustreznega mazanja (premalo ali 

neustrezno mazivo) se mazalni film ne uspe 

tvoriti, prihaja do kontaktov jeklo/jeklo, t.i. 

mikro zvarjanja. To povzroča dvig temp., 

termične poškodbe površin in posledico –

blokado ležaja (slika levo)
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- poškodba kletke
Kletka se ponavadi poškoduje ob

neustrezni montaži. Leva slika prikazuje

udarjeno kletko, najverjetneje s kladivom.

Slika desno pa deformacijo, ki je posledica

stisnjene kletke po montaži ali pregledu

ležajnega stanja, kjer se valjčki zasučejo.

- nesoosnost (oplet)
Nastane zaradi neustreznih ležajnih vgradnih

prostorov. Nenatančna strojna obdelava izvrtine 

v ohišju z obeh strani povzroča napake v soosnosti,

prav tako obraba na ležajnih sedežih. Posledica je 

neustrezna pot kotalnih elementov znotraj ležaja in

poškodba te vrste.

- luščenje materiala
Mikro luščenje materiala (trdega sloja) tekalne 

površine nastaja zaradi tankega sloja maziva

ob velikih obremenitvah in malih obratih ali

povečani temperaturi obratovanja

- poškodbe zaradi neustrezne montaže
Poškodbe delov ležaja, ki nastanejo ob montaži,

kjer je prisotna pretirana sila, nekontrolirani udarci ali

sestava notranjega obroča s kotalnimi elementi na osovini 

v zunanji obroč, ki je že montiran v ohišju (kon-valj-ležaj), 

brez občutka – na silo. Tekom obratovanja se lokalne 

poškodbe (inicialne) razvijejo in krajšajo življ. dobo.

- neustrezni ujemi ležajnih sedežev
Slika levo prikazuje zlom notranjega obroča zaradi 

prevelike mere osovine (preveliki presežek mere, 

pretesni ujem), slika desno pa posledice zasuka 

zunanjega obroča zaradi prevelike ohlapnosti v

ohišju ležaja.

- poškodbe zaradi vibracij
Značilna poškodba, ki nastane zaradi relativnega

premikanja notranjega proti zunanjemu delu ležaja

v aksialni smeri (vibracije)

- električni tok
Poškodbe, ki jih povzroči 

električni tok so podobne

površini, ki je izpostavljena

elektrolizi (mikro iskrenju)

- poškodbe neustrezne rad. zračnosti ležaja
Ležaj na sliki levo je obratoval s premajhno zračnostjo, 

medtem ko poškodbe na desni povzroča prevelika 

rad. zračnost (zaklinjanje valjčkov ob kletko)
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