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Berekening van wentellagers: 

Bij de berekening van wentellagers gaat het om het Draaggetal en de levensduur 

Dynamische lagerbelasting en levensduur : 

Het dynamische draaggetal C wordt gebruikt voor berekeningen waarbij dynamische belastingen 

worden uitgeoefend op lagers, d.w.z. bij lagers die roteren onder belasting. Dit getal is de 

toelaatbare lagerbelasting die volgens ISO 281:1990 een levensduur van 1 000 000 omwentelingen 

oplevert. Aangenomen wordt dat de belasting constant van grootte en richting is en radiaal is voor 

radiale lagers en zuiver axiaal, dus centraal werkend, voor axiale lagers. De dynamische draaggetallen 

voor SKF lagers worden bepaald in overeenstemming met de in ISO 281:1990 omschreven 

procedures.  

De levensduur van een wentellager wordt uitgedrukt in het aantal omwentelingen of in het aantal 

bedrijfsuren bij een bepaalde snelheid. 

 

Statische belasting: 

Statische statisch draaggetal C0 wordt gebruikt voor berekeningen waarbij wentellagers met zeer lage 

toerentallen of langzaam schommelende bewegingen worden gemaakt. 

Een statische draaggetal C0 geeft de belasting aan die een stilstaand lager kan opnemen. 

Zowel dynamische als statische draaggetallen staan in tabellen van de fabrikant. 

 

Levensduur: 
 

De nominale levensduur van een wentellager is een getal die de levensduur van het lager aangeeft in 

aantal omwentelingen of in draaiuren waarbij in 90% van de wentellagers dit door de fabrikant wordt 

gegarandeerd. 

Tegenwoordig, voor moderne, kwalitatief hoogwaardige lagers kan de nominale levensduur 

aanzienlijk afwijken van de werkelijke levensduur in een bepaalde toepassing. De gebruiksduur in 

een bepaalde toepassing is afhankelijk van een aantal factoren die van invloed zijn, zoals smering, de 

graad van verontreiniging, scheefstelling, juiste montage en omgevingsinvloeden. Vaak is de 

werkelijke levensduur veel meer dan de nominale levensduur. 

 

De nominale levensduur bereken je met de formule: L10  = de levensduur in miljoen omwentelingen. 

                                                                                                          C = het dynamisch draaggetal in Newton 

    𝐿10 = (
𝐶

𝑃 
)𝑝                p = constante:  

   

                                                                                       

P = de equivalente dynamische                                 

wentellager belasting in Newton. 

De kleine letter p → de exponent in de macht is een constante:  

p = 3 voor kogellagers, 

p = 10/3  voor rollagers. 
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Voorbeeld: 
 

Lagertype 6208 
    

       

 
Dynamisch draaggetal C 30700 N 

 

 
Statisch draaggetal Co 19000 N 

 

 
Toerental n 4000 min-1 

 

       

 

Op het lager werkt een belasting P = 3108 N 

De nominale levensduur L10 = (
30700

3108
)3 

       

 
De nominale levensduur  in miljoenen omwentelingen: 

 
L10= (C/P)p 

    

 
L10= 963,77 miljoen omwentelingen 

 

       

       

 

De levensduur in uren: kan met een formule: 𝐿10ℎ =
1000.000

60.𝑛
(

𝐶

𝑃 
)𝑝      

 
 

aantal bedrijfsuren: 
 

 
L10h = (106/60*n) * (C/P)3 

 
L10h = 4016 Uren 

    

    

 

Of  met   
1000.000

60.4000
 . 963,77 = 4015,42 𝑢𝑟𝑒𝑛 

Opmerking: De levensduur van een lager voor wielaslagers in weg- en railvoertuigen wordt 

bijvoorbeeld meestal uitgedrukt in afgelegde kilometers. 
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De equivalente lagerbelasting bij wentellagers: 

Draaggetallen via de fabrikant aangeleverd gelden voor belastingen die zuiver radiaal of axiaal zijn. 

Vaak moet een lager zowel radiale krachten als axiale krachten opvangen. 

Kogellagers kunnen zowel radiale als axiale krachten opvangen mits natuurlijk iet te groot. 

Enkele voorbeelden: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogellager  Hoekcontact lager                                              kegellager 

Hoekcontact lager is eigenlijk alleen geschikt voor axiale krachten en een kegellager is door de 

conische loopbanen geschikt voor hoge radiale belastingen en eenzijdige axiale belastingen. 

 

 

 

De cilinderlager alleen geschikt voor radiale belastingen ! 

 

 

 

 

 

  



Technologie:  Berekenen van wentellagers.  4 
 

Voor wentellagers die zowel radiale als axiale belastingen kunnen opnemen, moeten we ook 

rekening houden met de equivalente dynamische lagerbelasting. 

De equivalente dynamische belasting is een vervangende wentellagerbelasting die in grootte en 

richting dezelfde invloed op de levensduur heeft als de werkelijke belasting. 

We berekenen de equivalente dynamische belasting met deze formule: 

 

P = x . Fr + y . Fa waarbij P is de equivalente dynamische wentellagerbelasting in Newton. 

Fr is werkelijke radiale belasting. 

Fa is werkelijke axiale  belasting. 

 

De factoren x en y zijn belastingsfactoren die de verhouding aangeven tussen de radiale -en axiale 

lagerbelasting. 

De verhouding tussen 
Fa

Fr
 mag een grenswaarde e niet overschrijden! 

De waarde van e staat ook in lagertabellen. 

 

Het berekenen van de equivalente lagerbelasting P: 

• P = Fr als er alleen een radiale belasting is. 

• P = Fa als er alleen een axiale belasting is. 

• P = Fa + 1,2.Fr bij tontaatslagers. 

• P = x.Fr + y.Fa  als er een radiale en axiale belasting is. Voor het bepalen van de factoren x en 

y is een stappenplan. 

Voorbeeld: 

Een ontwerp berekening: → Goed bestuderen !! 

 

Een voorbeeld van een ontwerpberekening is de volgende.  

Een éénrijig groef kogellager wordt belast door een radiale belasting van 3400 N en een axiale 

belasting van 980 N. Voor toerental van de as geldt n = 1200 min-1 

Het gewenste aantal bedrijfsuren is 16 000.  

Om constructieve redenen geldt voor de hoofdafmetingen van het lager: d > 35 mm en  

D < 100 mm 

De grootte van het éénrijig groefkogellager kunnen we als volgt bepalen. 

Stap 1 

Bereken : 
Fa

Fr
→ 980N/3400N= 0,288 

Het lagernummer is nog niet bekend. We zoeken in de tabel op de volgende blz. 

 

Stap 2 

Zoek in de tabel  een waarde voor e die de uitkomst van  
Fa

Fr
 het beste benadert. 

Je vind e = 0,27. Hieruit volgt X = 0,56 en Y = 1,6. 
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De equivalente lagerbelasting wordt: P = x . Fr + y . Fa → P = 0,56 . 3400 +1,6 . 980 

→ P = 3472 N 

Tabel: Voor het bepalen van de factoren x en y 

        

  Berekeningsfactoren X en Y voor groeflogellagers Normale 
lagerspeling 

 

  

     Fa / Fr ≤ e Fa / Fr ≥ e  

 Fa/Co e X Y X Y  

 0,025 0,22 1 0 0,56 2  

 0,04 0,24 1 0 0,56 1,8  

 0,07 0,27 1 0 0,56 1,6  

 0,13 0,31 1 0 0,56 1,4  

 0,25 0,37 1 0 0,56 1,2  

 0,5 0,44 1 0 0,56 1  

        
Nu gaan we verder met het gegeven: Het gewenste aantal bedrijfsuren is 16 000 

→ Het aantal bedrijfsuren = 16000 → omrekenen naar miljoen omwentelingen: 

L10 = 16000 uren * 60 * 1200 toeren/min 

L10 = 1152 * 106 omwentelingen. 

 

Dus l10 = 1152 miljoen omwentelingen. → 𝐿10 = (
𝐶

𝑃 
)𝑝 → 1152 = (

𝐶

3472 
)3 

Daar uit volgt: Het dynamisch draaggetal C = 36386 Newton. 

In de tabel op blz. 22 kun je a.d.v. het dynamisch draaggetal kiezen voor lagernummer 6308 

Lager 6308 heeft een dynamisch draaggetal C = 41000 N en een statisch draaggetal Co = 24000 N 

Nu berekenen we : 
Fa

Co
→980 N / 24000 N = 0,04. → e = 0,24 

(Bij onze stap 2 vonden we e = 0,27) Nu moeten we een controle uitvoeren:  

Bij stap 1 hadden we berekend: 

    
Fa

Fr
→ 980N/3400N= 0,288 

→ daar uit volgt: 
Fa

Fr
 > e want 0,288 > 0,24 dus kijk in de tweede kolom: 

→ x= 0,56 en y = 1,8 → Bereken P → P = x . Fr + y . Fa → P = 0,56 . 3400 +1,6 . 980 → 

→ P = 3668 N 

Volgens de equivalente lagerbelasting P is lager 6308 geschikt omdat 3668 N > 3472 N 

Nu nog de levensduur controleren: 

Lager 6308 → C = 41000 N → levensduur:  

𝐿10 = (
𝐶

𝑃 
)𝑝 → = (

41000

3668 
)3 → L10  = 1396,57 miljoen omwentelingen 

In uren: (1396,57 * 106) / (60 * 1200) = 19396 uur en is meer dan het gewenste aantal 

uren. 19397 > 16000 uur . Dus uit onze ontwerpberekening met controle blijkt dat lager 6308 

geschikt is. 
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Tabel voor een éénrijig groefkogellager. 
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Lager-Tabellen: 

 
Zie volgende pagina’s:
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Opgaven: 

Vraag 1 

Wat is het hoofddoel van een lager? 

Vraag 2 

Hoe bereken je de levensduur? 

Vraag 3 

Wat verstaan we onder de equivalente lagerbelasting? 

Vraag 4 

Welke soorten wentellichamen worden gebruikt? en geef van ieder een specifieke toepassing. 

Vraag 5 

Noem 10 verschillende  eisen die de constructie en het soort lager bepalen. 

 

Vraag 6 

Wat is het verschil tussen het statisch en dynamisch draaggetal? 

 

Vraag 7 

Wat is het verschil tussen L10 en L10H ? 

 

Vraag 8 

 

Gegeven: een wentellager met lagernummer 6310 wordt bij een toerental n = 3200  min-1 

belast met een constante radiale kracht Fr = 4000 N. Zie tabel blz. 24 

Vraag 8.1  Welk lagertype wordt hiermee bedoeld? 

Vraag 8.2 Zoek in de lagertabel het dynamisch draaggetal en het statisch draaggetal op. 

Vraag 8.3 Bereken de nominale levensduur van dit lager onder de gegeven omstandigheden. 

Vraag 8.4 Bereken de levensduur van het lager in bedrijfsuren. 

 

Vraag 9 

Een eenrijig groefkogellager type 6209 wordt radiaal belast met een kracht van 3,6 kN. 

Het toerental van de as n = 3600 min-1 

 

Vraag 9.1 Zoek in de lagertabel het dynamisch draaggetal en het statisch draaggetal op. 

Vraag 9.2 Bereken de equivalente dynamische lagerbelasting. 

Vraag 9.3 Bereken de levensduur van het lager in bedrijfsuren. 
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Vraag 10 

Een eenrijig groefkogellager type 6012 wordt radiaal belast met een kracht van 1250 N en axiaal 

belast met een kracht van 732 N. Het toerental van de as n = 1250 min-1
 

Bereken de levensduur van het lager in bedrijfsuren. 

Gebruik de stappenmethode zoals uitgelegd in het voorbeeld vanaf blz. 22 

 

Vraag 11 

Een cilinderlager type NU 209 EC wordt belast door een radiale kracht van 50 kN. 

gegeven: C = 60500 N en C0 = 64000 N 

De as draait 5 omwentelingen per seconde. 

Bereken de levensduur van het lager in bedrijfsuren. 

Vraag 12 

Een tontaatslager type 29320 E neemt een axiale belasting op van 80 kN en een radiale belasting van 

5 kN. Het toerental van de as is 500 min-1 

Let op: voor een tontaatslager geldt: P = Fa + 1,2.Fr  

Vraag 12.1 Bereken de equivalente dynamische lagerbelasting. 

Vraag 12.2 Bereken de levensduur van het lager in bedrijfsuren. 

 

 

Vraag 13 

Een ontwerpberekening: 

Volg weer het stappenplan: 

Een eenrijig groefkogellager wordt radiaal belast met een kracht van 3,7 kN en axiaal belast met een 

kracht van 1,2 kN.  De as heeft een diameter van 30 mm en het toerental van de as n = 1400 min-1 

De as draait continue dus 24 uur per dag en moet minimaal 500 dagen kunnen draaien. 

Bepaal het lagernummer van het benodigde lager en de  nominale levensduur in bedrijfsuren. 

Nadat je het lagernummer hebt bepaald, volgt een controleberekening.  

 

Vraag 14 

Een ontwerpberekening: 

Volg weer het stappenplan: 

Een eenrijig groefkogellager wordt radiaal belast met een kracht van 4 kN en axiaal belast met een 

kracht van 1 kN.  Het toerental is 1200 min-1 en de diameter van de as is 35 mm. 

Het aantal bedrijfsuren moet minimaal 20.000 uren zijn. 

Bepaal het lagernummer door het stappenplan te volgen. 

Denk ook aan de controleberekening. 
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Vraag 15 

Zie tekening: F=8030 N 

 85o 

 

Een as wordt gelagerd met wentellager 6011 zie tekening. 

Het toerental van de as is 900 min-1. 

Toelaatbare buigspanning van de as is 120 N/mm2 

Opdrachten:  

➢ Noteer: Soort lager, boring en de inbouwmaten. 

➢ Bereken de equivalente dynamische lagerbelasting. 

➢ Bereken de levensduur van het lager in bedrijfsuren. 

➢ Neem de boring van het lager en bereken de maximale afstand tussen de lagers door 

de as op buiging te berekenen. Ga er vanuit dat in het midden van de as een 

belasting werkt van 16 kN. 

Vraag 16 

Een gelagerde spil van een machine. 

Lagertype 6208 met een toerental van 4000 min-1 

Toelaatbare buigspanning van de as is 95 N/mm2 

  3500N    3500 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schotelveer met axiale voorspanning van 750 N 

Opdrachten:  

➢ Noteer: Soort lager, boring en de inbouwmaten. 

➢ Bereken de equivalente dynamische lagerbelasting per lager. 

➢ Bereken de levensduur van elk lager in bedrijfsuren. 

➢ Neem de boring van het lager en bereken de maximale afstand tussen de lagers door 

de as op buiging te berekenen. Ga er vanuit dat in het midden van de as een 

belasting werkt van 7 kN. 
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Vraag 17 

Een ontwerpberekening. 

Een eenrijig groefkogellager wordt belast met een radiale kracht van 4500 N en een axiale kracht van 

1200 N. Het toerental van de as is 1200 min-1. 

De middellijn van de as moet eerst worden berekend. 

Op de as staat een motor met een koppel van 608 Nm en de toelaatbare buigspanning is 95 N/mm2 

Het toerental van de as is 1200 min-1 

Het aantal bedrijfsuren moet minimaal 20.000 uren zijn. 

 

Opdrachten:  

➢ Bereken eerst de benodigde asdiameter. → hieruit volgt de boring van het lager. 

➢ Bepaal het lagernummer door het stappenplan te gebruiken. 

➢ Voer een controle uit. 

Vraag 18 

Een ontwerpberekening. 

Nodig een eenrijig groefkogellager. De eisen zijn: Radiale kracht opvangen van 36 kN en een axiale 

kracht kunnen verwerken van 12 kN. Het toerental is 600 min-1 en de middellijn van de as is 60 mm. 

Het aantal bedrijfsuren moet minimaal 300 uur bedragen. 

Bepaal door berekeningen of de volgende lagers geschikt zijn: 

➢ 6412 ? 

➢ 6212 ? 

➢ 6312 ? 

➢ 6309 ? 

  

 

 


