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Firma Schaeffler na rynku części zamiennych —  
więcej innowacji, więcej jakości i więcej usług.

Firma Schaeffler na rynku części zamiennych —  
cztery silne marki.
Kiedy pojazd wymaga naprawy, nasze produkty i 
rozwiązania naprawcze są najlepszym wyborem. 
Dzięki czterem mocnym markom LuK, INA, FAG i Ruville 
jesteśmy uznanym na całym świecie, niezawodnym 
partnerem — oferującym rozwiązania techniczne do 
samochodów osobowych, lekkich i ciężkich pojazdów 
użytkowych oraz ciągników. 

Czy to układ napędowy, silnik lub podwozie — wszystkie 
produkty są objęte kompleksowym podejściem systemowym. 
Innowacyjność, wiedza techniczna oraz najwyższa jakość 
wykonania produktów sprawiają, że jesteśmy nie tylko 
jednym z czołowych partnerów rozwojowych w produkcji 
masowej, ale także pionierem w obszarze dostarczania 
wysokiej jakości części zamiennych oraz świadczenia na 
najwyższym poziomie kompleksowych rozwiązań z zakresu 
dokonywania napraw. Obszerny asortyment zawiera 
produkty i rozwiązania naprawcze sprzęgieł i systemów 
wysprzęglających, silnika, układu przeniesienia napędu 
oraz podwozia.[do układu przeniesienia napędu(zespołu 
sprzęgła, systemów wysprzęglających), napędu osprzętu i 
rozrządu silnika oraz podwozia]. Wszystkie komponenty są 
przy tym optymalnie do siebie dopasowane i umożliwiają 
szybką i profesjonalną wymianę. 

FAG dostarcza wszystko do sprawnej wymiany koła. 
Niezawodne łożyska kół i innowacyjne rozwiązania 
naprawcze obejmują asortyment od klasycznych 
zestawów łożysk do kół FAG WheelSet, aż po rozwiązania 
z zakresu naprawy łożysk kół w lekkich pojazdach 
użytkowych i fabrycznie zamontowane jednostki łożysk 
do ciężkich pojazdów użytkowych, np. FAG RIU (Repair 
Insert Unit) i FAG SmartSET. 
 

Schaeffler REPXPERT — marka dla profesjonalnych 
warsztatów.

W połączeniu z REPXPERT oferujemy kompleksowe usługi 
serwisowe w obrębie naszych produktów i rozwiązań 
naprawczych takich marek jak LuK, INA, FAG i Ruville. 
Potrzebujesz szczegółowej diagnozy szkód? A może 
potrzebujesz pomocy, która ułatwi Ci codzienną pracę w 
warsztacie? Portal online, infolinia, instrukcje montażu, 
filmy, szkolenia i wydarzenia — tutaj znajdziesz 
wszystkie usługi techniczne w jednym miejscu. 
Zarejestruj się już teraz — bezpłatnie i za pomocą tylko 
kilku kliknięć pod adresem www.repxpert.pl.
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1 Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

Łożyska kół w segmencie pojazdów użytkowych w 
ostatnich latach stale się rozwijały. Rosnący transport, 
większa wydajność oraz zmiany w sposobie jazdy idą w 
parze z coraz wyższymi wymaganiami wobec łożysk kół. 
Długa żywotność, wysoka niezawodność i brak wymagań 
konserwacyjnych są przy tym istotne, ponieważ łożysko 
nie tylko służy jako element łączący między kołem a 
podwoziem, lecz także dodatkowo przejmuje wszystkie 
siły dynamiczne i statyczne. 

Łożysko koła jest tym samym elementem 
bezpieczeństwa. Rozwój od prostych standardowych 
łożysk stożkowych do współczesnych niewymagających 
konserwacji, smarowanych dożywotnio modułów 
świetnie się sprawdził.

W przypadku modułów łożysk kół liczba możliwych 
błędów montażowych jest zredukowana do minimum. 
Dzięki temu ustawianie luzu łożyska, które wcześniej 
było wykonywane podczas prac konserwacyjnych należy 
już do przeszłości. 

Wymagania rynkowe stawiane pojazdom użytkowym 
ewoluowały od przebiegu 300 000 km przy 
standardowych łożyskach aż do ponad miliona 
kilometrów przy gotowych jednostkach. Trend wyraźnie 
odchodzi od standardowych łożysk stożkowych w 
kierunku kompletnych modułów. Poza tym oprócz 
dożywotniego smarowania są one również fabrycznie 
ustawiane i uszczelniane. FAG jest tutaj liderem 
technologicznym w produkcji seryjnej, a także tworzy 
specjalne rozwiązania naprawcze na rynku części 
zamiennych. 
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Gdy w segmencie pojazdów użytkowych mówi się o 
łożyskach kół, jest to zawsze związane z łożyskami 
stożkowymi. Wałeczki stożkowe umożliwiają przejęcie 
obciążenia osi (siły promieniowej) oraz sił osiowych 
oddziałujących podczas pokonywania zakrętów i przy 
przemieszczaniu się pojazdu poprzecznie do pochyłości 
wzniesienia. 

2 Typy

2.1 Przegląd produktów 

2 Typy

Ponieważ pojedyncze łożysko stożkowe może przejąć 
siły osiowe tylko w jednym kierunku, drugie łożysko 
trzeba ustawić według lustrzanego odbicia odpowiednio 
do sił przeciwnych. 

Dzięki szerszej powierzchni przylegania elementów 
tocznych do pierścieni można w porównaniu z łożyskami 
kulkowymi przejmować większe siły. 

1 Standardowe łożysko stożkowe (TRB)

2 Insert Unit (IU)

3 Repair Insert Unit (RIU)

4 FAG SmartSET

5 Truck Hub Unit (THU)

6 Truck Axle Module (TAM)

54

6

21

3
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2.2 Standardowe łożysko stożkowe (TRB)

Opis produktu:
Standardowe łożyska stożkowe (TRB — z ang. Tapered 
Roller Bearing) umożliwiają przenoszenie dużych 
obciążeń przy niewielkich gabarytach, a także wykazują 
dobre właściwości podczas pokonywania zakrętów. 
Stanowią klasyczne łożyskowanie kół w pojazdach 
użytkowych od ponad 100 lat. Składają się z pierścienia 
zewnętrznego, pierścienia wewnętrznego z elementami 
tocznymi i koszyka. Pierścień zewnętrzny i pierścień 
wewnętrzny są osobno dostarczane i montowane. 
Jednorzędowe łożyska stożkowe nie są fabrycznie 
nasmarowane ani uszczelnione. Łożyska przed 
montażem należy nasmarować smarem zatwierdzonym 
do danego zastosowania (patrz rozdział 3.3).

Demontaż piasty koła podczas prac związanych np. 
z układem hamulcowym, ma następujący negatywny 
wpływ na trwałość łożyska stożkowego:

• Wniknięcie zanieczyszczeń
• Nieprawidłowe smarowanie dodatkowe
• Zniszczenie uszczelek
• Skomplikowane ustalanie pary łożysk 

Montaż
1.  Wyczyścić piastę koła i sprawdzić pod kątem 

owalnego odkształcenia — patrz rozdział 5.2
2.  Pierścień wewnętrzny łożyska, elementy toczne 

i koszyk nasmarować odpowiednim smarem 
(patrz rozdział 3.3)

3.  Wcisnąć zewnętrzne bieżnie łożyska w piastę koła
4.  Umieścić nasmarowane pierścienie wewnętrzne z 

wałeczkami i koszykiem w piaście koła 
5.  Założyć pierścienie uszczelniające wału za pomocą 

odpowiedniego narzędzia w celu uszczelnienia 
piasty koła

6.  Nasadzić piastę koła na czop osi
7.  Zamocować nakrętkę osi oraz ustalić łożysko 

według zaleceń producenta

Wskazówka:
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania 
ewentualnym uszkodzeniom, w razie konieczności 
wymiany łożyska koła należy zawsze wymieniać 
wewnętrzne i zewnętrzne łożysko stożkowe!
Ponadto podczas ustawiania lub naprężania należy 
obracać koło w kierunku przeciwnym do kierunku 
dokręcania.

2 Typy
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2.3 FAG SmartSET

Zestaw FAG SmartSET składa się z 2 jednostek łożysk, 
każda z następującymi podzespołami:

• Pierścień zewnętrzny i pierścień wewnętrzny
• Elementy toczne
•  Koszyk z tworzywa sztucznego ze wspornikami
• Pierścień osadczy
• Osłona przeciwpyłowa

Bieżnia zewnętrzna i wewnętrzna
Bieżnie zewnętrzna i wewnętrzna pokryte są specjalną 
oksydowaną na czarno powłoką Durotect ®  B 
opracowaną przez Schaeffler. Podczas oksydacyjnego 
czernienia powłoka elementów stalowych pokrywana 
jest mieszaniną tlenków żelaza (Fe2O3 + FeO). Taka 
powłoka ma następujące zalety: 

•  Ochrona przed korozją
•  Dłuższa żywotność
•  Mniejsze tarcie
•  Brak mikropęknięć
•  Redukcja uszkodzeń w wyniku poślizgu wewnątrz 

łożyska (różnica prędkości obrotowych pomiędzy 
wewnętrzną/zewnętrzną bieżnią a elementami 
tocznymi)

Bieżnia zewnętrzna 
z powłoką B Durotect®

Zmodyfikowana bieżnia wewnętrzna 
z powłoką B Durotect®

Osłona przeciwpyłowa 
z tworzywa sztucznego

2 Typy

Koszyk z tworzywa sztucznego 
z elementami mocującymi i 
elementami tocznymi

Pierścień osadczy z 
tworzywa sztucznego
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2 Typy

Przekrój bieżni wewnętrznej

2.3 FAG SmartSET

Zmodyfikowana bieżnia wewnętrzna umożliwia 
łatwiejsze nasunięcie piasty koła na czop osi. 
Wewnętrzna krawędź łożyska została poszerzona 
i zaokrąglona poprzez sfazowanie (poniżej 
w powiększeniu). W porównaniu do tradycyjnego łożyska 
stożkowego wewnętrzna średnica jest minimalnie 
szersza w granicach dopuszczalnych tolerancji. 

Umożliwia to łatwiejsze zsuwanie piasty koła z czopu 
osi podczas demontażu i wsuwanie na czop podczas 
montażu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma możliwości 
skośnego zamontowania piasty i łożyska na czopie osi.

Koszyk z tworzywa sztucznego i pierścień osadczy
Wzmocniony włóknem szklanym koszyk z tworzywa 
sztucznego ze wspornikami skutecznie łączy elementy 
toczne z bieżnią zewnętrzną. W ten sposób bieżnia 
zewnętrzna i wewnętrzna oraz elementy toczne tworzą 
jeden spójny moduł. Dodatkową zaletą jest także to, że 
podczas demontażu, na przykład w celu naprawy układu 
hamulcowego, nie ma możliwości zabrudzenia łożyska.
Dodatkowy pierścień osadczy pozycjonuje elementy 
toczne na bieżni wewnętrznej (zdjęcie poniżej).

Dzięki tzw. wstępnemu ustawieniu elementów tocznych 
nie ma potrzeby obracania koła podczas dokręcania śruby 
piasty koła. Minimalizuje to możliwość błędnego montażu 
w porównaniu do tradycyjnego łożyska stożkowego.

Dodatkowo moduł FAG SmartSET jest fabrycznie 
nasmarowany na cały okres użytkowania i wyposażony w 
osłonę przeciwpyłową, która zapobiega przedostaniu się 
zanieczyszczeń do smaru.

Osłona przeciwpyłowa

Element toczny 

Krawędź bieżni

Koszyk z tworzywa 
sztucznego ze 

wspornikami
Pierścień osadczy 

do pozycjonowania 
elementów tocznych
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2 Typy

Zalety zestawu FAG SmartSET w porównaniu ze 
standardowym łożyskiem stożkowym:

•  Gotowy do montażu moduł łożyska koła
•   Fabrycznie nasmarowane – gwarancja wysokiej 

jakości smaru w odpowiedniej ilości
•  Dzięki tzw. wstępnemu ustawieniu elementów 

tocznych, nie ma potrzeby obracania koła podczas 
dokręcania śruby piasty

•  Łatwiejszy montaż dzięki stożkowemu kształtowi 
wewnętrznej bieżni łożyska

•  Osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do smaru 

•  Powłoka Durotect ® B wydłuża czas użytkowania
•  Zmodyfikowana bieżnia wewnętrzna zapobiega 

błędnemu osadzeniu piasty
• Narzędzie specjalne w zestawie
• Dwukrotnie wydłużony czas użytkowania

Wskazówka:
W celu uniknięcia uszkodzenia narzędzia tłoczyskiem 
prasy podczas wciskania zaleca się stosowanie do-
datkowej metalowej płytki o odpowiedniej wielkości 
między narzędziem a tłoczyskiem prasy. Aby podczas 
montażu kompletnej piasty koła można było bez pro-
blemu przesuwać pierścień uszczelniający na czopie 
wału, trzeba lekko posmarować uszczelkę smarem. 
Podczas dokręcania w przypadku zastosowania zesta-
wu FAG SmartSET koło nie musi być obracane.

Montaż:
1.  Wyczyścić piastę koła i sprawdzić pod kątem 

owalnego odkształcenia (patrz rozdział 5.2)
2.  Umieścić na piaście zewnętrzny pierścień 

zestawu FAG SmartSET i wcisnąć w piastę za 
pomocą dołączonego narzędzia — łożysko jest 
fabrycznie nasmarowane

3.  Umieścić na piaście zewnętrzne łożysko zestawu 
FAG SmartSET i wcisnąć moduł za pomocą 
dołączonego narzędzia — łożysko jest fabrycznie 
nasmarowane

4.   Zamontuj pierścień uszczelniający przy użyciu 
odpowiedniego narzędzia

5.  Ostrożnie nasuń piastę koła na czop, zamontuj 
podkładkę oraz śrubę centralną

6.  Dokręcić centralną według danych producenta
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2.4 Insert Unit (IU)

Opis produktu:
Insert Unit to udoskonalenie standardowego 
łożyska stożkowego. Dostarczane jest parami, czyli 
jako łożysko wewnętrzne i zewnętrzne z dwoma 
pierścieniami uszczelniającymi osi. Jest demontowalne 
analogicznie do standardowego łożyska stożkowego. 
Nie jest nasmarowane ani uszczelnione. Łożyska 
przed montażem należy więc nasmarować smarem 
zatwierdzonym przez FAG do danego zastosowania 
(patrz rozdział 3.3). Oba łożyska są dodatkowo łączone 
po montażu za pomocą pierścienia zabezpieczającego 
(element dostawy). Pierścień zabezpieczający 
gwarantuje, że łożyska podczas montażu na wał osi nie 
zostaną uszkodzone i zostaną przytrzymane w swojej 
pozycji, a przy naprawie hamulców lub demontażu 
piasty koła — nie rozpadną się.

Wskazówka:
Podczas ustawiania lub naprężania koło musi być 
obracane w kierunku przeciwnym do jego kierunku 
dokręcania. 

Montaż
1.  Wyczyścić piastę koła i sprawdzić pod kątem 

owalnego odkształcenia — patrz rozdział 5.2
2.  Oba pierścienie wewnętrzne łożyska, elementy 

toczne i koszyk nasmarować odpowiednim smarem
3.  Wcisnąć obie zewnętrzne bieżnie łożyska w piastę 

koła
4.  Nasmarowane pierścienie wewnętrzne z 

wałeczkami i koszykiem umieścić w piaście koła
5.  Zamontować pierścień zabezpieczający
6.  Wcisnąć pierścienie uszczelniające wału za 

pomocą odpowiedniego narzędzia w celu 
uszczelnienia piasty koła

7.  Nasadzić piastę koła na oś
8.  Zamocować nakrętkę osi oraz ustawić łożysko 

według zaleceń producenta

2 Typy
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2 Typy

2.5 Repair Insert Unit (RIU)

Opis produktu:
Jednostka Repair Insert Unit to następca modułu 
Insert Unit. Jest fabrycznie zmontowana, uszczelniona 
i dożywotnio nasmarowana oraz ma fabrycznie 
ustawione naprężenie. Naprężenie fabryczne powoduje 
zwiększenie żywotności i odporności na deformacje, 
a także redukuje odgłosy w łożysku. Jednostka składa 
się z dwóch łożysk stożkowych, które po montażu 
są połączone pierścieniem zabezpieczającym. 
Pierścień zabezpieczający gwarantuje, że łożyska 
podczas montażu na oś nie zostaną uszkodzone 
i zostaną przytrzymane w swojej pozycji, a przy 
naprawie hamulców lub demontażu piasty koła — 
nie rozpadną się. Ponadto jednostka Repair Insert 
Unit jest dostarczana z narzędziem specjalnym, co 
umożliwia bezproblemowy i wygodny montaż. Dzięki 
wyżej wymienionym właściwościom korzyścią dla 
warsztatu jest mniej prac montażowych. Poza tym można 
wykluczyć ryzyko zastosowania nieodpowiedniego lub 
zabrudzonego smaru. Dzięki możliwości wielokrotnego 
użytku można znacznie zredukować pracę związaną z 
zamówieniami oraz powierzchnię magazynowania. Za 
pomocą np. trzech jednostek FAG Repair Insert Unit 
można naprawić ok. 43 rodzajów piast i ponad 2100 
różnych typów pojazdów.

Wskazówka:
Podczas ustawiania lub naprężania koło musi być 
obracane w kierunku przeciwnym do jego kierunku 
dokręcania. 

Montaż
1.  Wyczyścić piastę koła i sprawdzić pod kątem 

owalnego odkształcenia — patrz rozdział 5.2
2.  Zamontować łożysko wewnętrzne i zewnętrzne 

w piaście (łożyska są oznaczone jako Inboard 
= strona wewnętrzna i Outboard = strona 
zewnętrzna)

3.  Zamontować pierścień zabezpieczający, zwracając 
przy tym uwagę na prawidłowe osadzenie. 
Pierścień zabezpieczający musi się lekko obracać 
po montażu 

4.  Przed montażem piasty koła upewnić się, że 
dostarczony pierścień samouszczelniający jest 
osadzony na łożysku wewnętrznym. Pierścień 
samouszczelniający chroni przed przenikaniem 
zanieczyszczeń i wody

5.  Nasadzić piastę koła na oś
6.  Zamocować i dokręcić nakrętkę osi podanym przez 

producenta momentem obrotowym
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2 Typy

2.6 Truck Hub Unit (THU)

Opis produktu:
W przeciwieństwie do standardowego łożyska 
stożkowego i jednostki Insert Unit, THU składa 
się z jednego pierścienia zewnętrznego i dwóch 
pierścieni wewnętrznych, każdy z jednym rzędem 
wałeczków stożkowych. Zestaw jest dostarczany w 
pełni zmontowany lub gotowy do montażu, w postaci 
uszczelnionej i dożywotnio smarowanej.

Truck Hub Unit to fabrycznie zmontowany, dożywotnio 
nasmarowany i uszczelniony moduł łożyska. Jest 
fabrycznie naprężona, nie wymaga konserwacji i ma 
fabrycznie zdefiniowany luz łożyska. Dzięki temu 
rozwiązaniu zapewniona jest większa żywotność. 
Ponadto THU umożliwia warsztatom szybką i 
łatwą wymianę. 

Wskazówka:
Podczas ustawiania lub naprężania koło musi być 
obracane w kierunku przeciwnym do jego kierunku 
dokręcania. 

Montaż
1.  Wyczyścić piastę koła i sprawdzić pod kątem 

owalnego odkształcenia — patrz rozdział 5.2
2.  Wcisnąć jednostkę łożyska za pomocą 

odpowiedniego narzędzia. Wciskanie do piasty 
może być wykonywane tylko poprzez pierścień 
zewnętrzny, ponieważ w przeciwnym razie łożysko 
zostanie uszkodzone

3.  Zamontować pierścień zabezpieczający, jeśli 
występuje. W zależności od producenta, THU 
można zamontować z dodatkowym pierścieniem 
zabezpieczającym (pierścieniem osadczym)

4.  Nasadzić piastę koła na wał osi
5.  Zamocować i dokręcić nakrętkę osi podanym przez 

producenta momentem obrotowym
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2 Typy

2.7 Truck Axle Module (TAM)

Opis produktu:
Truck Axle Module (TAM) opiera się na jednostce 
Insert Unit (IU) i jest montowany przez FAG w piaście. 
Moduł TAM jest ponadto fabrycznie nasmarowany oraz 
wyposażony w uszczelki i pierścień n-kodera ABS. Piasta 
wykonana jest w zależności od zastosowania z żeliwa, 
aluminium lub ADI (żeliwa austenityczno-bainitycznego). 
Moduł TAM jest przystosowany do wymagań lub 
specyfikacji klienta w odniesieniu do koła i hamulca. 

Truck Axle Module to zamknięta jednostka łożyska 
o zminimalizowanym tarciu, z uchwytem na tarczę 
hamulcową i wspornik koła oraz ze zintegrowanym 
n-koderem ABS. To uszczelniona jednostka łożyska koła 
niewymagająca ustawiania ani konserwacji i dzięki temu 
gotowa do montażu. 

Wskazówka:
Podczas ustawiania lub naprężania koło musi być 
obracane w kierunku przeciwnym do jego kierunku 
dokręcania.

Montaż
1.  Zamontować wspornik koła/tarczę hamulcową na 

jednostce Truck Axle Module (TAM)
2.  Nasadzić jednostkę na oś
3.  Zamocować i dokręcić nakrętkę osi podanym przez 

producenta momentem obrotowym
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3 Smarowanie

Smarowanie w przypadku łożysk tocznych ma przede 
wszystkim za zadanie ograniczyć tarcie i zużycie, 
uniemożliwiając lub redukując stykanie się metalowych 
powierzchni wałeczków z powierzchniami ślizgowymi.

Smarowanie smarem jest stosowane przy ok. 90% 
łożysk tocznych. Do bezpiecznej, trwałej i ekonomicznej 
eksploatacji łożysk najlepiej nadają się specjalne smary 
do łożysk tocznych, np. Arcanol firmy FAG. Aktualne 
wymagania dotyczące łożysk kół pojazdów ciężarowych 
oraz występujące przy tym temperatury szczytowe 

Różne typy łożysk tocznych mają różne wymogi wobec 
środków smarnych i ich dodatków. Aby dopasować smar 
do danego zastosowania nie wystarczy opierać się na 
danych technicznych. 

Wydajność smarów tego samego typu może się mocno 
różnić! Smary różnią się przede wszystkim głównymi 
składnikami: zagęszczaczem i olejem bazowym. Jako 
zagęszczacz są stosowane najczęściej normalne mydła 
metaliczne, ale także mydła kompleksowe i bentonity, 
polimoczniki, FEP (perfluor/tworzywo sztuczne), PTFE 

3 Smarowanie

3.1 Dlaczego środek smarny jest wymagany?

3.2 Skład smarów i różnice

3.3 Wymagania dotyczące smarów do łożysk kół

podczas hamowania ok. 200°C i więcej sprawiają, że 
konieczne jest stosowanie zatwierdzonych środków 
smarnych.

Główne zalety odpowiednich smarów:
•  Wysoki okres użytkowania w przypadku smarowania 

bezobsługowego
•  Dobre wspomaganie uszczelnienia za pomocą smaru
•  Odprowadzanie ciepła
•  Ochrona łożyska przed korozją 
•  Bardzo niski nakład pracy

(Politetrafluoroetylen/tworzywo sztuczne: teflon, 
Turcon). Jako olej bazowy jest stosowany olej mineralny 
lub syntetyczny. 

Lepkość oleju bazowego razem z ilością zagęszczacza 
decyduje o konsystencji smaru i konstrukcji filmu. Poza 
tym smary zawierają dodatki, poprawiające właściwości 
chemiczne lub fizyczne, np. ochronę przed korozją i 
stabilność oksydacyjną.

Bardzo dobra 
trwałość 

Długie okresy 
konserwacji Możliwość 

zastosowania we 
wszystkich strefach 

klimatycznych

Niska temperatura 
początkowa

Spełnienie 
wszystkich 

warunków ochrony 
środowiska

Odporność na wysoką 
temperaturęObciążenie udarowe

Dostępność  
na całym świecie

Bardzo dobra  
odporność na wodę Wymagania dotyczące 

smarów do łożysk kół
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3 Smarowanie

3.3 Wymagania dotyczące smarów do łożysk kół

3.4 Jak smarować łożysko koła?

Razem z renomowanymi producentami smarów, 
Schaeffler od dawna opracowuje wysokiej jakości smary 
do łożysk tocznych. Specjalne smary do łożysk tocznych 
na pierwszy rzut oka wydają się droższe. Aby jednak 
spełnić wysokie wymagania dotyczące łożysk tocznych, 
nie należy rezygnować ze specjalnych smarów.

FAG nie tylko wykonuje liczne testy selekcyjne, ale także 
zajmuje się zapewnieniem jakości i podaje praktyczne 
zalecenia dotyczące smarowania. Jeśli te zalecenia 
zostaną spełnione, to zbyt wczesne awarie łożysk 
w wyniku niewłaściwego wyboru smaru przejdą do 
przeszłości.

Standardowe łożysko stożkowe oraz jednostki Insert 
Units muszą być napełniane smarem przed montażem. 
Przy tym nie chodzi tylko o ilość, lecz w większej mierze 
o odpowiedni sposób postępowania przy smarowaniu 
łożyska koła.

Smar musi być dokładnie przeciśnięty na drugą stronę na 
całym obwodzie (patrz ilustracje po prawej). Następnie 
można usunąć nadmiar smaru i nasmarować zewnętrzną 
stronę łożyska z cienką powłoką.

Wskazówka:
Aby uniknąć uszkodzeń, trzeba jedynie umieścić 
zalecaną ilość smaru (patrz zalecenia producenta) po 
montażu w piaście koła. W przypadku zbyt małej ilości 
smaru może dojść do zbytniego grzania się łożysk kół. 
W razie przekroczenia ilości smaru nadmiar może się 
wydostawać z piasty koła na okładziny hamulcowe.

Arcanol Load 150 marki FAG, Shell Retinax LX II i Renolit 
LX-NHU 2 są zalecane specjalnie do zastosowania w 
łożyskach kół i w warunkach wysokich temperatur, 
np. w nowoczesnych pojazdach użytkowych. Są to 
kompleksowe smary litowe do stosowania w zakresie 
temperatur od -30°C do 160°C przy krótkotrwałych 
temperaturach szczytowych maks. 200°C. 

Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków 
wysokonaciskowych spełnione są wymagania smarów 
KP (smar KP = oznaczenie wg DIN 51502). Wysoka 
stabilność mechaniczna w połączeniu z niskim 
stopniem wytrącania się oleju umożliwia zastosowanie 
w punktach smarowania o wysokim obciążeniu. 
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3 Smarowanie

3.5 Nieprawidłowe smarowanie i jego przyczyny

Ponad 50% wszystkich uszkodzeń łożysk tocznych 
wynika z błędnego smarowania (patrz wykres). Nie 
tylko wpływa to na przebieg, ale również powoduje 
uszkodzenia innych komponentów, które pozornie nie są 
bezpośrednio związane z niewłaściwym smarowaniem. 
Nieodpowiedni lub zanieczyszczony środek smarny oraz 

jego nieprawidłowa ilość prowadzą do przedwczesnej 
awarii łożyska koła. Niedostateczne smarowanie w 
miejscach styku może spowodować m.in. uszkodzenia 
zmęczeniowe lub nadmierne grzanie się łożysk. Wynika 
z tego przyspieszone zużywanie, a tym samym zbyt 
wczesne awarie.

Przegląd możliwych przyczyn awarii łożyska tocznego

SmarowanieZanieczyszczenia stałe

Podzespoły współpracujące

Błąd w montażu

Uszkodzenia pośrednie

Błąd materiału/produkcji 1%

Zanieczyszczenia płynne

Nieodpowiedni wybór łożysk

55%

16%

5%

4%

10%
5% 5%
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3 Smarowanie

3.6 Wpływ i skutki stałych i płynnych zanieczyszczeń

3.7 Warunki przechowywania smarów do łożysk kół

Zanieczyszczenia stałe:
Stałe ciała obce w środku smarnym prowadzą do zużycia 
i przedwczesnego zmęczenia. Im większa twardość ciał 
obcych i im mniejsze łożyska, tym bardziej skracana jest 
ich żywotność. 

Twarde ciała obce w łożyskach tocznych powodują 
zużycie szczególnie w miejscach o dużych elementach 
ślizgowych. Widać to na przykład w obszarze styku po 
stronie czołowej wałeczków w łożyskach stożkowych. 

Zużycie wzrasta wraz z twardością ciał obcych. Zwiększa 
się też proporcjonalnie do stężenia ciał obcych w smarze 
oraz ich wielkości. 

Jak uniknąć przedwczesnej awarii:  
•  Czyste środki smarne 
•  Skuteczne uszczelnienie 
•  Dokładne czyszczenie części współpracujących
•  Czystość podczas montażu

Podstawowym warunkiem przechowywania jest 
zamknięte pomieszczenie, w którym nie mogą na 
smar oddziaływać żadne agresywne media, jak na 
przykład spaliny z pojazdów. Również należy unikać 
bezpośredniego działania światła słonecznego. 

Temperatura przechowywania powinna być w miarę 
możliwości stała, a wilgotność powietrza niska. 
Skoki temperatury i zwiększona wilgotność powietrza 
prowadzą do tworzenia się skroplin.

Zanieczyszczenia płynne:
Szkodliwy wpływ płynnych zanieczyszczeń w smarze 
jest często lekceważony. Nawet czysta woda bez 
dodatkowych agresywnych mediów ma bardzo duży 
potencjał do wywołania uszkodzeń w łożyskach 
tocznych.

Potencjał do wywoływania uszkodzeń podzielony jest na 
kategorie:
•  Przyspieszenie zmęczenia
•  Spowodowanie zużycia
•  Przyspieszenie starzenia się środka i tworzenia się 

osadów
•  Korozja

Cechy uszkodzenia występują pojedynczo lub w 
połączeniu oraz w zależności od rodzaju smaru, 
materiału łożyska i ilości wolnej wody w smarze. Mogą 
one prowadzić do zaprzestania działania lub uszkodzić 
łożysko.

Wybór odpowiedniego środka smarnego oraz 
prawidłowe smarowanie jest więc nieodzowne dla 
zapewnienia niezawodnej trwałości każdego łożyska. 
W celu zapewnienia wytrzymałej warstwy smaru na 
powierzchniach stykowych między elementami tocznymi a 
bieżniami olej smarowy musi mieć odpowiednią lepkość. 
Lepkość oleju smarowego zmniejsza się wraz ze wzrostem 
temperatury. Dlatego ważne jest, aby zapewniona była 
wymagana lepkość w temperaturze roboczej.

Należy zachować następujące warunki:
•  Temperatura minimalna +5°C (pewne zapobieganie 

szronieniu, do 12 godzin w ciągu dnia dozwolone +2°C)
•  Temperatura maksymalna +40°C
•  Względna wilgotność powietrza mniejsza niż 65% 

(przy zmianach temperatury do 12 godzin w ciągu 
dnia dozwolone maks. 70%).
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4 Diagnoza szkód

Łożyska toczne to elementy maszyny o szerokim zakresie 
zastosowania. Sprawdzają się one również w trudnych 
warunkach, dlatego przyczyny przedwczesnej awarii 
należy szukać raczej w otoczeniu produktu oraz w 
nieprawidłowym montażu. Uszkodzenia łożysk tocznych 
objawiają się przede wszystkim hałasami, choć w 
zależności od warunków zastosowania od wystąpienia 
uszkodzenia do rzeczywistej awarii czasami upływa kilka 
miesięcy. W przypadku badania uszkodzonego łożyska 

4 Diagnoza uszkodzeń

można stwierdzić różne cechy. W celu odnalezienia 
przyczyny uszkodzenia zwykle ocena łożyska jest 
niewystarczająca. Należy także uwzględnić podzespoły 
współpracujące, smarowanie i uszczelnienie oraz 
warunki użytkowania i otoczenia. Postępowanie według 
planu podczas badania ułatwia wyszukiwanie przyczyn.

4.1 Przyczyny uszkodzeń łożyska i zalecane działania

Wskazówki dotyczące uszkodzeń łożysk tocznych i ich przyczyn

Nowoczesne łożyska kół z oferty FAG są tak opracowane, 
aby zapewnić maksymalną żywotność. W przypadku 
optymalnych warunków łożyska kół mogą osiągnąć 
bardzo duży przebieg. Istnieją jednak różne zakłócenia, 
które mają istotny wpływ na żywotność łożysk kół.

Zaliczają się do nich:
•  warunki drogowe/robocze,
•  nieprawidłowy montaż 
•  korozja,
•  błędny dobór,
•  nieodpowiedni smar,
•  otoczenie produktu/podzespoły współpracujące.

Aby zapewnić prawidłowy montaż oraz odpowiednie i 
bezpieczne działanie łożysk kół, należy uwzględnić takie 

czynniki, jak stan pojazdu, podzespoły współpracujące, 
czystość i stosowanie narzędzi specjalnych. Aby 
zagwarantować odpowiednie warunki, należy zapewnić 
dostęp do aktualnych danych technicznych producenta 
pojazdu. Informacje takie jak wartości momentów 
dokręcania firma Schaeffler Automotive Aftermarket 
udostępnia każdemu klientowi w portalu online 
www.repxpert.pl. Ryzyko przedwczesnych awarii łożysk 
kół w przypadku prawidłowego montażu i spełnienia 
wymienionych warunków jest ograniczone do minimum. 
Gruntowna wiedza techniczna, znajomość pojazdów, jak 
i ustrukturyzowane sposoby postępowania są głównymi 
wymogami dla właściwej diagnozy i oceny uszkodzeń 
łożysk tocznych.

Oznaka Typowe przyczyny uszkodzeń łożyska tocznego
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Nierównomierna praca • • •

Hałas • • • • • • • • •

Temperatura • • • • •

Uszkodzenia zmęczeniowe • • • • • • • •

Uszkodzenia wynikające z przegrzania • • • • • •

Pęknięcia • • • •

Korozja cierna • •

Oznaki zatarcia • •

Zużycie • • •

Korozja • • •
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4 Diagnoza szkód

4.2 Ilustracje uszkodzeń

Łożysko głośno pracuje

Wyciek oleju z piasty koła

Nieprawidłowy montaż prowadzi do przedwczesnej 
awarii łożyska koła. Dlatego należy koniecznie stosować 
narzędzie specjalne i przestrzegać instrukcji montażu 
lub zaleceń producenta pojazdu.

Przyczyna: 
•  Nieprawidłowy montaż/ustalenie
•  Niewłaściwy moment dokręcenia

Rezultat:
•  Wzrost temperatury/zagrzanie
•  Całkowite zużycie smaru

Rozwiązanie:
•  Wykonać montaż zgodnie z danymi producenta
•  Zwrócić uwagę na prawidłowe ustalenie
•  Wymienić piastę wraz z łożyskiem

Przyczyna:  
•  Uszkodzenie uszczelnienia (pierścienia 

uszczelniającego wału) przez nieprawidłowy montaż

Rezultat:
•  Przez uszkodzenie pierścienia uszczelniającego wału 

olej dostaje się do łożyska
•  Cały smar jest wymywany, przez co funkcja 

smarowania nie jest w ogóle spełniania 
•  Powierzchnie toczne łożyska są narażone na większe 

zużycie 

Rozwiązanie:
•  Przestrzegać instrukcji montażu producenta
•  Zastosować narzędzie specjalne
•  razem z uszczelnieniem
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Uszkodzona piasta koła

Łożysko głośno pracuje

Przyczyna: 
•  Łożysko zostało rozłożone przed montażem 

(zamknięta jednostka)
•  Łożysko zostało zamontowane i ponownie 

zdemontowane

Rezultat:
•  Nie można zapewnić prawidłowego działania 

uszczelnienia (pierścienia uszczelniającego wału) 
•  Przedostanie się oleju do łożyska — wymywanie 

smaru

Rozwiązanie:
•  Wymienić łożysko
•  Nie rozkładać zamkniętych jednostek

Przyczyna:  
•  Nieprawidłowe osadzenie, niewłaściwe naprężenie 

wstępne
 
Rezultat:
• Kształt/szerokość elementów tocznych są 

nieprawidłowe lub za wąskie
• Nieprawidłowe obciążenie pierścienia wewnętrznego 

(rdza cierna)

Rozwiązanie:
• Zastosować zalecany moment dokręcania — patrz 

www.repxpert.pl
• Przed montażem sprawdzić stan piasty
• Wymienić piastę i łożysko
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Zużyta piasta koła

Przedwczesna awaria łożyska koła 

Przyczyna:
• Łożysko i/lub bieżnia zewnętrzna obróciła się w 

piaście koła

Rezultat:
• Niewłaściwy montaż
• Zbyt duże obciążenie bieżni wewnętrznej 

(postępująca korozja)

Rozwiązanie:
• Sprawdzić stan piasty przed montażem
• Sprawdzić wszystkie podzespoły współpracujące
• Wymienić piastę i łożysko

Przyczyna: 
• Nieprawidłowe osadzenie, niewłaściwe 

naprężenie wstępne

Rezultat:
• Grzanie się
• Niedostateczne smarowanie 

Rozwiązanie:
• Zastosować zalecany moment dokręcania — 

patrz www.repxpert.pl
• Wymienić łożysko, sprawdzić stan piasty
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Awaria łożyska koła

Przyczyna: 
• Zwiększony luz osiowy
• Zbyt niskie naprężenie łożyska

Rezultat:
• Zbyt duże obciążenie momentem tarcia, wynikającym 

z chwilowego przekoszenia bieżni wewnętrznej 
względem bieżni zewnętrznej. W wyniku tego rolki 
nie przemieszczają się w założonym konstrukcyjnie 
śladzie( tracą równe ustawienie)

• Gdy uszkodzenie będzie się pogłębiać, może to 
doprowadzić do podniesienia temperatury, wycieku, 
odparowaniu  smaru, a nawet zablokowaniu łożyska

Rozwiązanie:
• Wymienić łożysko
• Sprawdzić stan piasty koła i w razie potrzeby 

wymienić
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5 Wskazówki techniczne

Jako luz łożyska definiuje się całkowity odstęp potrzebny 
do tego, aby przesunąć pierścień łożyska w stosunku do 
innego pierścienia łożyska w kierunku promieniowym 
(luz promieniowy) lub w kierunku osiowym (luz osiowy).

Ponadto rozróżnia się luz łożyska (zależnym od 
konstrukcji) przed montażem i luz łożyska w stanie 
zmontowanym w rzeczywistych warunkach roboczych 
(luz roboczy). 

Ujemny luz łożyska, zwany także naprężeniem 
wstępnym, jest stosowany, gdy należy poprawić 
sztywność łożyskowania lub zwiększyć dokładność 
pracy. Wszystkie fabrycznie zmontowane jednostki marki 
FAG są tak skonstruowane, że można je zamontować z 
zastosowaniem naprężenia wstępnego.

Główne zalety naprężenia wstępnego:
•  Zwiększenie sztywności
•  Zmniejszenie hałasu
•  Dłuższa żywotność

5 Wskazówki techniczne

5.1 Luz, wstępne naprężenie i ustalanie łożysk stożkowych

Luz łożyska

Naprężenie wstępne

Luz łożyska przedmontażowy jest większy od luzu 
roboczego, ponieważ różne pasowania wtłaczane 
i rozszerzalność cieplna pierścieni łożyska oraz 
współpracujących podzespołów prowadzą do 
rozszerzania się lub kurczenia pierścieni.

W zależności od zastosowania może być konieczne 
ustawienie dodatniego lub ujemnego luzu łożyska. W 
przypadku większości zastosowań luz roboczy łożyska 
powinien być dodatni, tzn. w trakcie pracy w łożysku 
powinien pozostać jeszcze nieznaczny luz resztkowy.

Luz  
łożyska

Naprężenie 
wstępne

W przypadku jednorzędowych łożysk stożkowych luz 
łożyska powstaje dopiero po montażu i jest zależny od 
ustawienia względem łożyska, które przejmuje funkcję 
prowadzenia równoległego.
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Ustalanie

Dlaczego warto stosować naprężenie wstępne

Pod pojęciem ustalania łożyska rozumie się 
zdefiniowane naprężenia obu łożysk względem siebie. 

W tym przypadku pierścień łożyska jest przesuwany 
na swojej powierzchni osadzenia od dwóch łożysk 
stożkowych zamontowanych według lustrzanego odbicia 
do miejsca, w którym łożyskowanie uzyska żądany luz 
lub naprężenie wstępne. Luzy promieniowy i osiowy 

zmieniają się przy tym w określonym stosunku. Stosunek 
ten zależy od kąta nacisku łożyska. 

W przypadku obustronnego ustalania łożysk stożkowych 
należy obrócić koło, aby wałeczki zajęły właściwą 
pozycję, tzn. duża strona czołowa wałeczków musi 
przylegać do płyty prowadzącej.

Luz: Oddziałuje tylko na kilka wałeczków Naprężenie wstępne: Oddziałuje na wszystkie wałeczki

kg

Trw
ałość
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w
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 +

10
%

kg
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5.2 Kontrola stanu piasty (odkształcenie owalne)

Należy zawsze sprawdzić pod względem działania i zużycia 
zarówno podzespoły współpracujące, jak i piastę koła.  
Kontrolę stanu piasty koła (odkształcenia owalnego) można 
wykonać na różne sposoby:

1. wariant

• Oba pierścienie wewnętrzne z koszykiem i 
elementami tocznymi wymontować z piasty. W piaście 
pozostają tylko zewnętrzne pierścienie

• Założyć odpowiednie narzędzie do wyciskania 
pierścieni zewnętrznych (narzędzie jest dostępne w 
sprzedaży)

• Oczyścić piastę i włożyć pod prasę
• Powoli wycisnąć pierścień zewnętrzny. Nacisk na 

prasie powinien przy tym być wyższy niż 0,5 t. Jeżeli 
wartość ta nie zostanie osiągnięta, należy wymienić 
piastę

2. wariant

• Oba pierścienie wewnętrzne z koszykiem i 
elementami tocznymi wymontować z piasty. W piaście 
pozostają tylko zewnętrzne pierścienie

• Wyczyścić piastę
• Zdjąć pierścienie zewnętrzne za pomocą 

odpowiedniego trzpienia z mosiądzu
• Sprawdzić, czy na powierzchni pierścienia 

zewnętrznego na obu przeciwległych stronach 
widoczne są ciemne plamy.

 Sprawdzić, czy obie powierzchnie znajdujące się 
pod kątem 90° względem ciemnych plam nie są 
uszkodzone. Jeśli są, profil gniazda jest zdeformowany 
i piasta koła musi być wymieniona (patrz ilustracje)

Piasta koła jest prawidłowa

Odkształcenie owalne — piasta koła nie jest prawidłowa
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5.3 Porównanie sposobu montażu

Zalety montażowe jednostek łożysk kół względem standardowych łożysk stożkowych
Ty

py
 ło

ży
sk

 k
ół

Etapy montażu

Potrzebne 
narzędzie do 
demontażu i 
montażu

1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 6. krok 7. krok

St
an

da
rd

ow
e 

ło
ży

sk
o 

st
oż

ko
w

e 
(T

RB
) • Odpowiednie 

narzędzie 
do wybijania 
pierścieni 
zewnętrznych

• Narzędzie 
montażowe 
do pierścieni 
uszczelniają-
cych wału

• Czujnik 
pomiarowy w 
zależności od 
producenta 
pojazdu

• Klucz dyna-
mometryczny

• Sprawdzić 
piastę koła 
pod kątem 
odkształcenia 
owalnego

• Patrz też 
rozdział 5.2 
broszury dot. 
łożysk kół

• Zamontować 
pierścienie 
zewnętrzne

• Nasmarować 
łożysko 
koła przed 
montażem

• Zamontować 
pierścienie 
wewnętrzne i 
koszyk

• Zamontować 
pierścienie 
uszczelniają-
ce wału

• Zamontować 
piastę koła

• Uważać, aby 
nie uszkodzić 
pierścieni 
uszczelniają-
cych wału

• Dokręcić 
nakrętkę osi 
zgodnie z 
wytycznymi 
producenta

• Ustawić luz 
łożyska/
naprężenie 
wstępne

Sm
ar

tS
ET

• Odpowiednie 
narzędzie 
do wybijania 
pierścieni 
zewnętrznych

• Narzędzie 
montażowe 
do pierścieni 
uszczelniają-
cych wału

• Czujnik 
pomiarowy w 
zależności od 
producenta 
pojazdu

• Klucz dyna-
mometryczny

• Metalowa 
płyta w 
rozmiarze 
narzędzia 
specjalnego

• Sprawdzić 
piastę koła 
pod kątem 
odkształcenia 
owalnego 

• Patrz też 
rozdział 5.2

• Wcisnąć 
wewnętrzną 
i zewnętrzną 
część łożyska 
dołączonym 
narzędziem 
wraz z dodat-
kową metalo-
wą płytką w 
piastę koła

• Zamontować 
pierścień 
uszczelniają-
cy wału

• Zamontować 
piastę koła

• Uważać, aby 
nie uszkodzić 
pierścienia 
uszczelniają-
cego wału

•  Dokręcić 
nakrętkę osi 
zgodnie z 
wytycznymi 
producenta

• Spraw-
dzić i ew. 
wyregulować 
luz łożyska/
naprężenie 
wstępne

In
se

rt
 U

ni
t (

IU
)

• Odpowied-
ni trzpień 
mosiężny

• Narzędzie 
montażowe 
do pierścieni 
uszczelniają-
cych wału

• Czujnik 
zegarowy

• Klucz dyna-
mometryczny

• Sprawdzić 
piastę koła 
pod kątem 
odkształcenia 
owalnego

• Patrz też 
rozdział 5.2 
broszury dot. 
łożysk kół

• Zamontować 
pierścienie 
zewnętrzne

• Nasmarować 
łożysko 
koła przed 
montażem

• Zamontować 
pierścienie 
wewnętrzne i 
koszyk

• Zamontować 
pierścienie 
uszczelniają-
ce wału

• Zamontować 
piastę koła

• Uważać, aby 
nie uszkodzić 
pierścieni 
uszczelniają-
cych wału

• Dokręcić 
nakrętkę osi 
zgodnie z 
wytycznymi 
producenta

• Ustawić luz 
łożyska/
naprężenie 
wstępne

Re
pa

ir 
In

se
rt

 U
ni

t 
(R

IU
)

• Metalowa 
płyta w 
rozmiarze 
narzędzia 
specjalnego

• Klucz dyna-
mometryczny

• Sprawdzić 
piastę koła 
pod kątem 
odkształcenia 
owalnego

• Patrz też 
rozdział 5.2 
broszury dot. 
łożysk kół

• Wcisnąć 
część Inboard 
i Outboard 
łożyska 
dołączonym 
narzędziem 
wraz z meta-
lową płytką w 
piastę koła

• Zamontować 
piastę koła

• Uważać, aby 
nie uszkodzić 
pierścieni 
samouszczel-
niających

• Dokręcić 
nakrętkę osi 
zgodnie z 
wytycznymi 
producenta

Tr
uc

k 
Hu

b 
Un

it 
(T

HU
) • Płyta 

wciskana w 
rozmiarze 
zewnętrznej 
średnicy 
łożyska

• Klucz dyna-
mometryczny

• Sprawdzić 
piastę koła 
pod kątem 
odkształcenia 
owalnego

• Patrz też 
rozdział 5.2 
broszury dot. 
łożysk kół

• Wcisnąć 
jednostkę 
łożyska 
koła wraz z 
płytą wci-
skaną przez 
pierścień 
zewnętrzny

• Zamontować 
piastę koła

• Uważać, aby 
nie uszkodzić 
pierścieni 
samouszczel-
niających

• Dokręcić 
nakrętkę osi 
zgodnie z 
wytycznymi 
producenta

Tr
uc

k 
Ax

le
 

M
od

ul
e 

(T
AM

) • Klucz dyna-
mometryczny

• Zamontować 
piastę koła na 
tarczy hamul-
cowej

• Tarczę hamul-
cową wraz z 
piastą koła 
założyć na 
wał osi

• Dokręcić 
nakrętkę osi 
zgodnie z 
wytycznymi 
producenta
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