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łożyska kół

W większości przypadków jeśli któraś z wymienionych wad pojawi się,  
nie ma innej alternatywy jak wymiana łożyska.

 1 Uszkodzenie bieżni łożyska

 2 Rysy na kulkach

 3  “Korozja wżerowa” na skutek złego    
uszczelnienia

 4 Zmęczenie materiału

 5 Zatarcie łożyska

 6 Utrata smaru

 7 Drgania.

 8 Nieprawidłowa geometria zawieszenia

 9 Trzaski i hałasy podczas eksploatacji

10 Błąd systemu ABS

GłóWNe pRZycZyNy WAD łożySK Do Kół  
o uszkodzeniu łożyska najczęściej informuje nas hałas.
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   Używaj odpowiednich narzędzi

   Zachowaj czystość w trakcie montażu

   Jakiekolwiek uszkodzenie łożyska podczas 
montażu wymaga jego wymiany

   Nigdy nie luzuj lub nie dokręcaj nakrętki 
mocującej piastę w nieuniesionym 
samochodzie

   Nie opuszczaj uniesionego samochodu 
jeżeli nakrętka piasty jest poluzowana 

   Upewnij się, że piasta oraz jej obudowa nie 
są uszkodzone

   Aby zapewnić poprawną pracę enkodera 
magnetycznego należy ostrożnie obchodzić 
się z łożyskiem podczas montażu oraz nie 
zabrudzić jego części magnetycznej.

   Należy ostrożnie posługiwać sie łożyskiem 
aby uniknąć jego uszkodzenia 

   Siła dokręcania musi być identyczna 
zzaleceniami producenta

ZALeceNIA DoTycZĄce MoNTAżU łożySK
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Uszkodzona, zniszczona 
bieżnia zewnętrzna

Wgniecenia i rozerwanie 
bieżni zewnętrznej

oznaki 
•  obecność wgnieceń na bieżniach łożyska 

a także na całym obwodzie pierścienia 
wewnętrznego. Wgniecenia odpowiadają pozycji 
elementów tocznych

•  Zniszczone bądź uszkodzone zewnętrzne 
obrzeża łożyska

• Trzaski podczas montażu 

pRZycZyNy 
•  łożysko było przekrzywione w trakcie montażu
• Zbyt ciasne pasowanie
• łożysko upadło na twardą powierzchnię
•  Zbyt duży nacisk został wywarty na elementy 

toczne w trakcie montażu

UszkoDzEniE
BIeżNI łożySKA
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poRADy NTN-SNR
•  Przykładaj obciążenie na właściwą bieżnię, siła 

montażowa nie powinna być przekazywana poprzez 
elementy toczne

• kieruj się ogólnymi wskazówkami dotyczącymi montażu
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Zarysowania na bieżni wewnętrznejZarysowania na kulkach

oznaki 
•  Wewnętrzne krawędzie bieżni powodują 

wgniecenia (rysy) na kulkach
•  Rowkowane zadrapania (sfrezowanie) 

bieżni podobne w kształcie do kulek
•  Pasujące do miejsca współpracy z kulkami 

zniszczenia na bieżni

pRZycZyNy 
•  Pojazd poruszał się bez elementów 

przenoszących napęd lub bez nakrętki 
piasty (w czasie kiedy był serwisowany)

•  Zniszczenie na skutek kontaktu kulek z 
wewnętrzną krawędzią bieżni

RySy NA KULKAch2

poRADy NTN-SNR
•  Unikaj każdego ruchu pojazdu jeśli nakrętka piasty 

nie jest odpowiednio dokręcona
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oznaki 
•  Miejscowa lub ogólna korozja łożyska
•  Czerwonawe lub czarne przebarwienia, 

plamy w mniejszym lub większym stopniu 
rozlokowane na łożysku

•  Wżery, w mniejszym lub większym 
stopniu pokrywające powierzchnię 
łożyska

pRZycZyNy 
•   Niewystarczające lub niepoprawne 

uszczelnienie
•  Uszkodzenie uszczelnienia łożyska 

podczas serwisu
•  Brak / nie wymieniony kapsel osłaniający 

łożysko

“KoRoZJA WżeRoWA” NA SKUTeK  
ZłeGo USZcZeLNIeNIA
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poRADy NTN-SNR
•  W przypadku demontażu takiego łożyska 

zawsze zostanie zniszczone uszczelnienie.
• Unikaj rozpylania jakiejkolwiek cieczy.
•  kieruj się ogólnymi zaleceniami dotyczącymi 

montażu
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oznaki 
•  Zniszczenia bieżni na skutek  

złuszczania 

pRZycZyNy 
•  Błędny montaż.
•  Zdeformowane części  

współpracujące z łożyskiem

ZMęcZeNIe MATeRIAłU

poRADy NTN-SNR
•  kieruj się ogólnymi zaleceniami  

dotyczącymi montażu
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oznaki 
•  łożysko ma głębokie ślady 

zniszczenia na bieżni
•  Elementy łożyska są zespawane
•  Przebarwienia na elementach 

łożyska

pRZycZyNy 
•  Brak lub złe smarowanie
•  Micro spawanie pomiędzy 

elementami łożyska
•  smar w łożysku jest 

zanieczyszczony na skutek 
wdarcia się wilgoci

ZATARcIe łożySKA5

poRADy NTN-SNR
•  kontroluj każdą nieszczelność łożyska
•  kieruj się ogólnymi zaleceniami dotyczącymi 

montażu
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oznaki 
•  Mechanik może dostrzec wyciek smaru spod uszczelki 

łożyska

pRZycZyNy 
•  Wysoki wzrost temperatury roboczej powoduje 

pogorszenie właściwości smarnych smaru.
• Przedostanie się wody do smaru

UTARTA SMARU

poRADy NTN-SNR
•  sprawdź czy nie występuje problem 

przegrzania/ (nieprawidłowa praca hamulca 
ręcznego)

• sprawdź stan uszczelnienia łożyska
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oznaki 
•  W trakcie jazdy kierowca może 

zaobserwować drgania w pojeździe

pRZycZyNy 
•  Zły stan części współpracujących (problem z 

wyważeniem).
• Niepoprawne dokręcenie łożyska

Drgania

poRADy NTN-SNR
•  sprawdź wyważenie koła.
•  Postępuj zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

dotyczącymi montażu łożyska koła
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oznaki 
•  Prowadzony samochód prosto ma tendencję do 

zjeżdżania w prawo lub lewo

pRZycZyNy 
•  Nieprawidłowa regulacja układu kierowniczego.
• Zużyte przeguby kuliste.
• Nieprawidłowe dokręcenie łożyska

NI epRAWIDłoWA GeoMeTRIA 
zawiEszEnia

poRADy NTN-SNR
•  sprawdź geometrię zawieszenia.
• Należy wyeliminować luzy w zawieszeniu
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łożyska kół

oznaki 
•  Głośny dźwięk dobiegający z  

przedniej osi w trakcie parkowania

pRZycZyNy 
•  Niewielkie przemieszczenie  

się łożyska w obudowie

TRZASKI I hAłASy
poDcZAS eKSpLoATAcJI

cLAc!

poRADy NTN-SNR
•      sprawdź stan obudowy łożyska
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oznaki 
•  kontrolka aBs jest wciąż 

zapalona

pRZycZyNy 
•  Błąd komputera.
• Błąd czujnika.
• Problem z łącznością.
•  Zanieczyszczony enkoder.
•  łożysko zamontowane złą 

stroną

BłĄD SySTeMU ABS®

poRADy NTN-SNR
•  sprawdź czy enkoder i czujnik są czyste.
• Nigdy nie przykładaj magnesu do enkodera.
•  łożysko z systemem asB ma zintegrowany enkoder z uszczelnieniem 

łożyska i musi być ustawione odpowiednią stroną do czujnika.
•  konieczne użyj karty testującej NTN-sNR
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Ten dokument jest wyłączną własnością NTN-sNR RoULEMENTs. Wszelkie 
całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody  
NTN-sNR RoULEMENTs jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być 
wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji.
NTN-sNR RoULEMENTs nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub 
braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy jego 
sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji 
wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
© NTN-sNR RoULEMENTs, międzynarodowe prawa autorskie 2016.


