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Andrzej MACIEJCZYK, Zbigniew ZDZIENNICKI 

ŁO�YSKOWANIE PIAST KÓŁ POJAZDÓW  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono przegl�d stosowanych obecnie w samochodach konstrukcji ło�yskowa�

piast kół jezdnych. W oparciu o schematy i rysunki omówiono ich budow�, zasad� działania oraz 
zaprezentowano przykłady wdro�onych do produkcji rozwi�za�. Wskazano kierunki ewolucji 
konstrukcji ło�yskowa� piast. Omówiono wady i zalety stosowanych rozwi�za�.  

WPROWADZENIE 
Historia rozwi�za� konstrukcyjnych osadzenia koła pojazdu na osi praktycznie zaczyna 

si� od momentu wynalezienia koła. Pocz�tkowo szerokie, pełne koła osadzano bezpo�rednio 
na czopach. Próby obni�enia masy pojazdu poprzez zmniejszenie szeroko�ci wie�ców kół 
wymusiły konieczno�� zastosowania piasty. Pozostawał jednak problem du�ych oporów 
toczenia. W celu zmniejszenia tarcia w�zeł piasta-czop smarowano. Jako substancji smarnej 
u�ywano np. łoju baraniego. Od XV do XIX wieku w Polsce stosowano oleist�, brunatn�
substancj� zwan� dziegciem. Na pocz�tku rozwoju motoryzacji w konstrukcjach osadzenia 
kół jezdnych samochodów wzorowano si� na powozach konnych. Koła jezdne osadzane były 
na osiach przy pomocy piast wyposa�onych w ło�yska �lizgowe. Szybko okazało si�, �e przy 
wi�kszych pr�dko�ciach trwało�� tego typu ło�yskowania jest niedostateczna, a opory ruchu 
nadal zbyt du�e. Rozwi�zaniem było zastosowanie piasty – pocz�tkowo całego koła 
szprychowego innego, pr��nie rozwijaj�cego si� �rodka transportu – roweru. Przykład takiego 
rozwi�zania przedstawiono na rys. 1. [1] 

Rys. 1. Brytyjski patent 369 W. Browna z Birmingham z ło�yskami typu „cup and cone” – rok 1879

�ródło: [1] 
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Z czasem, z uwagi na niewielk� no�no�� koła rowerowego powstawały solidniejsze 
konstrukcje kół szprychowych, zast�powane tarczami w postaci wytłoczek z blachy 
przykr�canych do piast. Zastosowanie ło�ysk tocznych w ło�yskowaniach kół jezdnych 
pojazdów wreszcie pozwoliło na obni�enie oporów ruchu i zapewniło nale�yt� trwało��, tak�e 
przy wi�kszych pr�dko�ciach ruchu.  Jednocze�nie post�p technologiczny ko�ca XIX i 
pocz�tku XX wieku ewidentnie wpłyn�ł na rozwój konstrukcji ło�ysk tocznych. 

1. KLASYCZNA KONSTRUKCJA PIASTY KOŁA SAMOCHODU  
Za klasyczne rozwi�zanie ło�yskowania piasty koła zarówno nap�dzanego jak i nie- 

nap�dzanego przyjmuje si� zastosowanie dwóch ło�ysk tocznych sto�kowych. Ło�yska tego 
typu zdolne s� do  przenoszenia obci��enia promieniowego i osiowego. Z uwagi na fakt, �e 
obci��enie osiowe mo�e by� przenoszone przez ło�ysko tylko w jednym kierunku, ło�yska 
montowane s� w pia�cie parami i ustawione wzgl�dem siebie przeciwstawnie. Zazwyczaj 
ło�ysko wewn�trzne ma wi�ksz� �rednic�. Przykład piasty nienap�dzanej, ło�yskowanej za 
pomoc� dwóch ło�ysk sto�kowych, przedstawia rys. 2 

Rys. 2. Klasyczna piasta koła nienap�dzanego ( po stronie prawej rysunku – kierowanego)

Niew�tpliw� zalet� takiego rozwi�zania jest łatwa dost�pno�� oraz cena zastosowanych 
ło�ysk, gdy� to one ulegaj� najcz��ciej uszkodzeniu. Wymiana uszkodzonych ło�ysk nie 
nastr�cza trudno�ci i jest mo�liwa do wykonania w warsztacie pozbawionym 
specjalistycznego oprzyrz�dowania. Wymaga jednak odpowiedniej staranno�ci i dokładno�ci 
podczas wykonywania czynno�ci monta�owych oraz pewnego do�wiadczenia podczas 
ustalania i regulacji luzu osiowego pary ło�ysk.  Luz osiowy powinien mie� tak� warto��, aby 
wykluczy� mo�liwo�� zatarcia ło�yska po rozgrzaniu si� elementów układu podczas jazdy. 
Luz regulowany jest  poprzez wła�ciwe dokr�cenie centralnej nakr�tki czopa piasty koła. 
Zalecane jest wst�pne dokr�cenie nakr�tki z u�yciem klucza dynamometrycznego momentem 
w granicach (30 – 50) Nm (dla piast kół samochodów osobowych), a nast�pnie odkr�cenie 
nakr�tki o około 300 ( 1/12 obrotu), co zapewni  prawidłow� wielko�� luzu osiowego. Nale�y 
tak�e pami�ta�, �e nakr�tka czopa zawsze jest cz��ci� jednorazowego u�ytku.  
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2. PIASTA ZESPOLONA KOŁA 1-SZEJ GENERACJI 
W odró�nieniu od klasycznej piasty z dwoma ło�yskami sto�kowymi w konstrukcji tzw. 

piasty zespolonej 1-szej generacji zastosowano jedno ło�ysko. Jest to zwykle ło�ysko 
kulkowe sko�ne dwurz�dowe (rys. 3.) Po prawej stronie rysunku ło�ysko z cz��ciowo 
usuni�tym pier�cieniem uszczelniaj�cym, w celu pokazania jego wn�trza. 

Rys. 3. Ło�ysko kulkowe sko�ne dwurz�dowe piasty 1-szej generacji 

Przykład rozwi�zania konstrukcyjnego kompletnej piasty 1-szej generacji koła 
nap�dzanego i skr�canego przedstawiono na rys. 4. 

Rys. 4. Piasta 1-szej generacji

�ródło: http://www.zestawmar.pl/index.php?link=_p2#thumb 

Zastosowane dwurz�dowe ło�ysko kulkowe sko�ne jest obustronnie  uszczelnione i 
nasmarowana na cały okres u�ytkowania. Odpada zatem konieczno�� dosmarowywania lub 
wymiany smaru w ło�ysku. Uproszczono równie� procedur� ustalania luzu osiowego. 
Obecnie „napinanie” ło�yska sprowadza si� tylko do dokr�cenia nakr�tki okre�lonym przez 
producenta momentem. W konsekwencji ma to na celu zapewnienie maksymalnej 
bezobsługowo�ci elementu. Wykorzystanie jednego ło�yska pozwoliło na uproszczenie 
konstrukcji piasty oraz oprawy. Wpłyn�ło to korzystnie na zwarto�� podzespołu w kierunku 
osiowym oraz zmniejszyło ci��ar masy nieresorowanej. 
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Elementem podlegaj�cym zu�yciu lub uszkodzeniu, tak jak w przypadku klasycznej 
konstrukcji piasty jest ło�ysko. Jego wymiana jest nieco uproszczona, a całkowity koszt 
naprawy ł�cznie z zakupem ło�yska nie powinien ró�ni� si� co do rz�du w stosunku do 
poprzedniego przypadku. Podczas naprawy, tu tak�e odkr�con� z czopa nakr�tk� zast�puje si�
now�. 

3. PIASTA ZESPOLONA KOŁA 2-GIEJ GENERACJI 
Producenci samochodów d��� do maksymalnego uproszczenia konstrukcji, przy wysokiej 

niezawodno�ci i niemal całkowitej bezobsługowo�ci podzespołów ło�yskowania kół 
jezdnych. Efektem tych działa� jest druga generacja piast kół (rys. 5.) 

Rys. 5. Przykłady  piast 2-giej generacji (po stronie prawej rysunku piasta wyposa�ona w z�bnik do 
współpracy z czujnikiem Hala stosowana w pojazdach z układem hamulcowym z systemem 
ABS)

W zespolonej pia�cie drugiej generacji zastosowano zupełnie nowatorskie rozwi�zanie, na 
bazie znanego układu z dwurz�dowym sko�nym ło�yskiem kulkowym. Zrezygnowano z 
piasty wsuwanej jednocze�nie na czop i do wewn�trznego pier�cienia ło�yska, pozostawiaj�c 
bie�ni� wewn�trzn� ło�yska. To w ni� nasuwany jest czop. Bie�ni� zewn�trzn� rozbudowano 
o kołnierz piasty. Bezpo�rednio do niego mocowane s� elementy wiruj�ce układu 
hamulcowego i koło jezdne. Schemat konstrukcji przedstawiono na rys. 6. 

Takie rozwi�zanie konstrukcyjne zaowocowało dalszym  ograniczeniem liczby 
elementów, zmniejszeniem masy nieresorowanej, a tak�e obni�eniem kosztów produkcji. 

Konstrukcja tego typu ma istotn� dla u�ytkownika wad�. Piasta stanowi nierozbieralny 
podzespół. W przypadku jego niesprawno�ci konieczna jest wymiana całej piasty, co niestety 
wi��e si� ze znacz�co wy�szymi kosztami naprawy. 
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Rys. 6.  Piasta 2-giej generacji

�ródło: http://zssplus.pl/publikacje/publikacje09.htm 

4. PIASTA ZESPOLONA KOŁA 3-GIEJ GENERACJI 
W rozwi�zaniu trzeciej generacji w zasadzie ło�ysko stanowi zintegrowan� piast� (rys.7.).  

Rys. 6.  Piasta 3-giej generacji

�ródło: http://zssplus.pl/publikacje/publikacje09.htm 

Bie�ni� zewn�trzn� ło�yska rozbudowano o kołnierz, poprzez który mo�liwe jest 
mocowanie piasty do elementów zawieszenia koła. Przewidziano równie� tak� konstrukcj�
kołnierza bie�ni zewn�trznej, �e b�dzie on stanowi� zwrotnic� koła kierowanego.  Pier�cie�
wewn�trzny z odpowiednio ukształtowanym kołnierzem pełni rol� piasty, do której 
mocowane s� tarcza hamulcowa i koło jezdne. W przypadku kół nap�dzanych, w pier�cieniu 
wewn�trznym mo�liwe jest wykonanie otworu z wielowypustem do wsuwania czopa 
przegubu nap�dowego (tak jak to pokazano na rys. 6.)  

Przykład piasty 3-ciej generacji koła nienap�dzanego przedstawiono na rys. 7. (piast�
wyposa�ono w czujnik ABS). Tak jak w przypadku piasty 2-giej generacji, prezentowany 
podzespół jest nierozbieralny. 
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Rys. 7.  Przykład piasty 3-giej generacji koła tylnego nienap�dzanego

5. PIASTA ZESPOLONA KOŁA 4-TEJ GENERACJI 

Rys. 7.  Piasta 4-tej generacji

�ródło: http://www.alibaba.com/product-gs/668142098/The_4th_Generation_Wheel_hub_unit.html 

Rys. 8.  Przekrój piasty 4-tej generacji  

�ródło: [2] 
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Piasta 4-ej generacji to faktycznie piasta 3-ciej generacji rozbudowana o kolejn�
funkcjonalno��, przeznaczona do zastosowania w przypadku kół nap�dzanych. Konstrukcj�
rozbudowano o przegub typu CVJ (constant velocity joint)  [2],

PODSUMOWANIE 
Przedstawiony powy�ej zarys zmian w zakresie konstrukcji piast kół samochodów 

pozwala na stwierdzenie, �e nast�pił ogromny post�p w tej dziedzinie. Do zalet 
nowoczesnych rozwi�za� nale��: bezobsługowo��, bezawaryjno��, obni�enie masy 
nieresorowanej,  uproszczenia konstrukcyjne, zwarto�� podzespołu. Jednocze�nie niezwykle 
czytelny wydaje si� kierunek dalszej ewolucji w zakresie konstrukcji piast. Wszystko 
wskazuje na dalsze zespalanie poszczególnych elementów podzespołu piasty w jedn� cało�� o 
mo�liwie rozszerzonej funkcjonalno�ci.  Przykładem mo�e by� montowane ju� w niektórych 
pojazdach ło�ysko z piast� zespolon� z tarcz� hamulcow�. W rozwi�zaniu tym ło�ysko, 
piasta, oprawa i tarcza hamulcowa stanowi� zintegrowany, nierozbieralny podzespół. 
Ewolucji podlegaj� tak�e elementy systemu ABS. W miejsce szerokiego z�bnika 
współpracuj�cego z czujnikiem ABS stosuje si� cienki pier�cie� magnetyczny. Stosowane 
obecnie nowoczesne rozwi�zania piast zespolonych niestety nie s� pozbawione wad. Z punktu 
widzenia u�ytkownika nale�y liczy� si� z du�ymi kosztami w przypadku konieczno�ci 
wymiany piasty, uszkodzonej podczas jazdy po naszych pozostawiaj�cych wiele do �yczenia 
drogach. 
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VEHICLES WHEEL HUB BEARINGS  

Abstract 
This paper presents an overview of currently used in cars bearing hub design wheels. Based on the 

diagrams and drawings discussed their design, operation, and presents examples of solutions 
deployed to production. Indicated the directions of the evolution of the structure bearing hubs. 
Discusses the advantages and disadvantages of solutions. 
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