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Wymiana opon w warsztacie

OBSŁUGA KÓŁ 
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH 
Obsługa ogumienia samochodów ciężarowych wykonywana w profesjonalnych
serwisach w zasadzie nie różni się w zakresie wykonywanych czynności obsłu-
gowych od analogicznego procesu prowadzonego przy kołach samochodów
osobowych i dostawczych. Istotne różnice dotyczą jednak stosowanego sprzętu
oraz urządzeń obsługowych i wynikają ze znacznych różnic i to zarówno w ma-
sie (wynoszącej nawet powyżej 200 kg), jak również i gabarytach kół (średnice
kół nawet do 56') oraz samych pojazdów. Przy obsłudze tego typu kół konieczne
jest w związku z tym wykorzystywanie maszyn znacznie bardziej zautomatyzo-
wanych, niż w przypadku obsługi kół samochodów osobowych i dostawczych. 

P
rzy kołach samocho-
dów ciężarowych, tak
samo jak w przypadku
kół samochodów oso-
bowych czynności ob-

sługowe obejmują: 
– uniesienie części lub całego

pojazdu, 
– demontaż koła z pojazdu, 
– przetransportowanie koła na

stanowisko obsługowe, 
– umycie koła, 

– demontaż opony z obręczy, 
– ewentualną naprawę, 
– montaż opony na obręczy, 
– napełnienie koła powietrzem

lub azotem, 
– wyważenie koła, 
– montaż koła w pojeździe. 
Już przy pierwszej czynności,
związanej ze zwolnieniem koła,
realizowanym poprzez częścio-
we uniesienie lub całego pojazdu
widoczne są pewne różnice.

W przypadku pojazdów osobo-
wych najczęściej pojazd unoszo-
ny jest w całości, a tym samym
wszystkie cztery koła jednocze-
śnie są gotowe do obsługi. Doty-
czy to zwłaszcza obsługi przy
sezonowej wymianie ogumienia.
Przy obsłudze kół samochodów
ciężarowych stosowane jest tylko
częściowe unoszenie pojazdu
z wykorzystaniem podstawianych
napędzanych ręcznie lub auto-
matycznie podnośników hydrau-
licznych. W praktyce przy obsłu-
dze kół samochodów ciężaro-
wych stosowane są również pod-
nośniki umożliwiające unoszenie
całego pojazdu i obsługę
wszystkich kół jednocześnie, co
w zdecydowany sposób skraca
czas obsługi (zwłaszcza przy ko-
nieczności obsługi wszystkich
kół pojazdu) i podnosi efektyw-
ność pracy, lecz koszt zakupu
takiego podnośnika jest na tyle
duży, że mogą sobie na takie

rozwiązanie pozwolić jedynie 
duże placówki obsługowe. 
Kolejną czynnością przy obsłu-
dze ogumienia samochodów cię-
żarowych jest odkręcanie śrub
mocujących koło do piasty. Ze
względu na zdecydowanie więk-
sze naprężenia występujące
w tych połączeniach w trakcie
eksploatacji, wynikające z bardzo
dużych mas, dokręcane są one
przy zastosowaniu znacznie wyż-
szych wartości momentów dokrę-
cających i wymagają stosowania
pneumatycznych wkrętarek uda-
rowych. W przypadku tego typu
narzędzi, których masa przekra-
cza kilkanaście kilogramów, ko-
nieczne jest wykorzystanie spe-
cjalnej konstrukcji wózków, służą-
cych do ich osadzania, umożli-
wiających swobodną i prowadzo-
ną bez wysiłku obsługującego re-
gulację wysokości roboczej. 
W przypadku kół samochodów
ciężarowych, ze względu na ich
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padku kół samochodów osobo-
wych wykorzystuje się jeszcze róż-
nego rodzaju sprzęt pomocniczy.
Ze względu jednak na masy i wy-
miary kół samochodów ciężaro-
wych różni się on wymiarami oraz
konstrukcją ułatwiającą ich obsłu-
gę. Zaliczyć do niego można: 
# tzw. wannę do sprawdzania
szczelności opony – posiadającą
dodatkowo specjalny podnośnik
umożliwiający umieszczenie
w niej koła, 
# specjalistyczny kosz do pom-
powania kół – w którym dzięki
zautomatyzowaniu procesu pom-
powania poprzez wyposażenie
go w sterowanie elektroniczne
możliwe jest zaprogramowanie
wartości ciśnienia do jakiej nale-
ży napompować koło, 

urządzenie do napełniania kół
azotem – w ze względu na
znaczne objętości kół samocho-
dów ciężarowych konieczna jest
większa wydajność i wyposażo-
na w dodatkowy zbiornik do ma-
gazynowania azotu. 
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strukcji do obsługi znacznie
większych mas (nawet do 200
kg). Coraz więcej obecnie stoso-
wanych wyważarek do obsługi
kół samochodów ciężarowych
posiada również na wyposażeniu
podnośnik pneumatyczny do
osadzania ciężkiego koła na wa-
le wyważarki. Inne są również
sposoby mocowania i określania
niewyważenia koła. Wynika to
przede wszystkim z innej niż
w przypadku samochodów oso-
bowych konstrukcji obręczy koła. 
W serwisie kół samochodów cię-
żarowych, podobnie jak w przy-

ne są do obsługi kół samocho-
dów ciężarowych o zakresach
obręczy od 14' do 44' lub do ob-
sługi kół pojazdów użytkowych,
których średnice obręcze osiąga-
ją rozmiar nawet do 56'. Poszcze-
gólne rozwiązania konstrukcyjne
montażownic do obsługi kół sa-
mochodów ciężarowych różnią
się między sobą funkcjami mon-
tażu i demontażu opony wzglę-
dem obręczy, rodzajem uchwytu,
stopniem automatyzacji osadza-
nia koła w uchwycie, sterowa-
niem pulpitu itp. 
Nieco inna budowa montażowni-
cy do obsługi kół samochodów
ciężarowych niż w przypadku ob-
sługi kół samochodów osobo-
wych podyktowana jest przede
wszystkim większymi gabarytami
i masą kół samochodów ciężaro-
wych, przy których niezbędne
jest użycie znacznie większych
sił do wykonywania poszczegól-
nych czynności: 
– oderwania obrzeża opony od

obręczy, 
– mocowania obręczy w uchwy-

cie, 
– zsuwania obwodowego opony

z obręczy przy użyciu stopki
montażowej w przypadku de-
montażu opony z obręczy lub
nakładania w przypadku po-
nownego montażu opony na
obręczy. 

Dzięki specjalnej konstrukcji
uchwytu felgi, który jest mocowany
na uchylnym ramieniu nie ma ko-
nieczności osadzania ciężkich kół
w poziomie. Koło wstawia się na
przesuwny wózek, którym dosu-
wane jest do uchwytu obręczy.
Uchylne ramie z hydraulicznym
uchwytem umożliwia jego dowol-
ne wycentrowanie względem obrę-
czy koła usytuowanego w pionie. 
Ze względu na dużą różnorod-
ność konstrukcyjną obręczy kół
samochodów ciężarowych i po-
jazdów użytkowych montażowni-
ce do obsługi tego typu kół mu-
szą umożliwiać różne sposoby
ich uchwycenia przez szczęki
uchwytu. 
Proces wyważania kół samocho-
dów ciężarowych i pojazdów
użytkowych nie różni się specjal-
nie niczym w zakresie sposobu
pomiaru w stosunku do analo-
gicznej czynności w przypadku
kół samochodów osobowych.
Same urządzenia – wyważarki
różnią się jednak, zwłaszcza
w zakresie przystosowania kon-

znaczną masę konieczne jest
wykorzystywanie również spe-
cjalnych wózków do zdejmowa-
nia koła z piasty i jego ponowne-
go (po wykonaniu wszystkich
czynności obsługowych) osadze-
nia na piaście, zapewniających
bezpieczne i bez zbędnego ob-
ciążenia wykonanie tej czynno-
ści. Dzięki zastosowaniu odpo-
wiednio skonstruowanych wide-
łek rolkowych możliwe jest do-
kładne usytuowanie koła wzglę-
dem śrub mocujących do piasty.
Przy użyciu tego typu rodzaju
wózka lub innych prostszych
konstrukcji zdemontowane z po-
jazdu koła transportowane są
dalej pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami obsługowymi. 
Ze względu na zanieczyszczenia
i zabrudzenia opon, jak i obręczy
wskazane jest ze względu zarów-
no na utrzymanie czystości
w warsztacie, jak również i trwa-
łość oraz żywotność urządzeń
obsługowych (zwłaszcza monta-
żownicy), a także dokładność
przeprowadzenia procesu wywa-
żenia koła jego umycie. Realizo-
wane jest to z użyciem zwykłej
myjki wysokociśnieniowej lub
z wykorzystaniem specjalistycz-
nej myjki pracującej w układzie
zamkniętym obiegu wody. Myjki
w zależności od konstrukcji po-
siadają wiele rozmaitych funkcji
wpływających na stopień auto-
matyzacji całego procesu oraz
czas mycia i suszenia koła. Myjki
do obsługi kół samochodów cię-
żarowych, ze względu na masę
koła posiadają odpowiednią win-
dę, umożliwiającą bezpieczne
i prowadzone bez wysiłku
umieszczenie go wewnątrz myjki. 
Kolejnym etapem obsługowym
jest oddzielenie opony od obrę-
czy koła. Operacja ta wykonywa-
na jest na odpowiednich maszy-
nach, zwanych montażownicami,
których konstrukcje przeznaczo-


