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Geometria ustawienia kół samochodu osobowego – 
definicje, pomiary, kryteria oceny stanu technicznego 
podczas badania na stacji kontroli pojazdów

Przydatność samochodu jako środka transportu uwarunkowana jest przede 
wszystkim bezpieczeństwem, łatwością prowadzenia go oraz możliwością jazdy 
w zamierzonym kierunku. Uzyskuje się to między innymi przez odpowiednią 
konstrukcję układu kierowniczego oraz prawidłowe ustawienie  kół.

Geometria ustawienia kół to ogólne określenie kilku parametrów, które po-
winny być co pewien czas kontrolowane, ponieważ zmieniają się w trakcie użyt-
kowania pojazdu. Błędne ustawienie kół powoduje, że samochód nie utrzymuje 
zadanego toru jazdy i ściąga w jedną ze stron,  a jazda nim staje się niebezpieczna.

Producenci samochodów ustalają optymalne wartości ustawienia kół i  osi 
w granicach przewidzianej tolerancji. Dane te dostępne są w katalogach i progra-
mach wspierających obsługę i naprawę pojazdów (na przykład Autodata). Nie-
zależnie od modelu samochodu, w każdym aucie należy przeprowadzać kontrolę 
ustawienia kół.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzać takie sprawdzanie okresowo, 
tej kontroli można poddać auto podczas badania okresowego na stacji kontroli 
pojazdów. Na podstawowej stacji bada się pojazdy o dopuszczalnej masie cał-
kowitej do 3,5 tony a na okręgowej do 3,5 tony i powyżej. Badanie techniczne 
powinno obejmować czynności zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przepro-
wadzania badań technicznych, zgodnie z wytycznymi załącznika nr 1 Dziennika 
Ustaw poz. 776 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Na badaniu okresowym sprawdzenie ustawienia kół może być wykonane na 
urządzeniu przeznaczonym do ogólnej oceny prawidłowości ustawienia kół. Po-
miar tą metodą odbywa się automatycznie po najechaniu lewym kołem pojazdu 
na płytę pomiarową i kończy się po przejechaniu przez nią. Ocenie podlega prze-
sunięcie płyty w kierunku prostopadłym do ruchu pojazdu, a wynik wskazania 
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odpowiada zbieżności kół. Dodatkowo wynik wyświetlany jest na ekranie kom-
putera wraz z odpowiednią interpretacją graficzną.

Zaletą  tej metody jest krótki czas pomiaru ograniczony do tego, jaki jest po-
trzebny, aby przejechać przez płytę pomiarową urządzenia – wynik może zostać 
wydrukowany.

Ponadto badanie to przeprowadza się w sytuacji nierutynowej – drugą z me-
tod pomiaru stosuje się podczas dodatkowego badania technicznego w po-
jeździe, który uczestniczył w wypadku drogowym oraz w pojeździe, w którym 
zostały uszkodzone zasadnicze elementy konstrukcji  nośnej nadwozia, podwo-
zia lub ramy. Różni się ona zasadniczo od metody stosowanej na badaniu okre-
sowym i wymaga zastosowania innych przyrządów.

Szczegółowe sprawdzenie ustawienia kół i  osi poprzedzone jest kontrolą 
ciśnienia w  ogumieniu, wyrywkowym sprawdzeniem momentów dokręcenia 
śrub i nakrętek zawieszenia i układu kierowniczego zgodnie z procedurą stoso-
waną podczas badania powypadkowego na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej w  sprawie zakresu i  sposo-
bu przeprowadzania badań technicznych Dz.U. poz. 776 załącznik nr 2 z dnia  
21 kwietnia 2015 r.

Zasady i kryteria oceny pomiarów – na przykładzie urządzenia 
GTO LASER przeznaczonego do pomiaru ustawienia kół i osi 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 

Przed pomiarem pojazd należy przygotować według następujących 
wytycznych:
1)   pojazd powinien być w takim stanie obciążenia jaki zaleca producent,
2)  sprawdzić i wyregulować ciśnienie w ogumieniu do  nominalnego, tak aby 

było możliwe wiarygodne porównanie pomiarów z parametrami podanymi 
przez producenta pojazdu,

3)   sprawdzić czy nie występuje nadmierny luz na kole kierownicy,
4)   sprawdzić głębokość profilu bieżnika opon,
5)  sprawdzić stan amortyzatorów,
6)  koła ze zdeformowanymi obręczami należy wymienić.

Na każde koło pojazdu należy założyć zaciski uzbrojone w  łapy montażo-
we przystosowane do danego kształtu obręczy oraz  głowice pomiarowe. Wszel-
kie pomiary powinny być wykonywane po takim ustawieniu pojazdu, aby koła 
przedniej i tylnej osi znajdowały się na jednym poziomie. W zawieszeniu nie po-
winny panować żadne naprężenia, poza pionowymi siłami wynikającymi z naci-
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sku koła na podłoże. Spełnienie tych warunków umożliwiają obrotnice podsta-
wiane pod koła przedniej osi i płyty rozprężne pod koła tylnej osi.

Przed wykonaniem właściwych pomiarów należy bezwzględnie wykonać 
kompensację bicia kół. Od dokładności przeprowadzenia tej czynności zależą 
wyniki poszczególnych pomiarów. Kompensacja bicia ma na celu wyeliminowa-
nie wpływu deformacji felg na wyniki pomiarów.

Parametry i wzajemne zależności
Geometria ustawienia kół i osi tylnej

Kontrolę ustawienia kół i osi tylnej wykonuje się  w  następującej kolejności: 
a)  kąty pochylenia kół,
b)  zbieżność – zbieżność całkowita jest sumą zbieżności połówkowych koła 

lewego i prawego jednostką miary jest stopień.

ZTC = ZL + ZP

ZTC – zbieżność całkowita
ZL – zbieżność połówkowa koła lewego
ZP – zbieżność połówkowa koła prawego

Rys. 1. Przykład zbieżności dodatniej (+) Odległość mierzona z przodu koła jest mniej-
sza od odległości zmierzonej z tyłu koła oraz głowica pomiarowa zbieżności 

przyrządu GTO laser
Źródło: oprac. własne, Dokumentacja techniczno-ruchowa GTO LASER
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Geometria ustawienia kół osi przedniej (przy założeniu, że ustawienie osi 
tylnej jest prawidłowe)

Pomiary wykonuje się w następującej kolejności:
a)  kąty pochylenia i wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic (wykonuje się na obrot-

nicach przy skręcie badanego koła o kąt 20 stopni do środka pojazdu),

Rys. 2. Kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy dodatni (+) 
Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy

Źródło: Dokumentacja techniczno-ruchowa GTO LASER

b)  Pomiar kąta pochylenia koła wykonuje się po ustawieniu koła do jazdy na 
wprost,

Rys. 3. Pomiar kąta pochylenia koła dodatni. Strzałka wskazuje głowicę pomiarową
Źródło: oprac. własne, Dokumentacja techniczno-ruchowa GTO LASER
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c)  Ostatnim pomiarem dla osi przedniej jest zbieżność kół.

Gdy zmierzona zbieżność prawego koła równa jest zbieżności lewego,  to osie 
przednia i tylna są równoległe a zmierzone wartości  są zbieżnościami połówko-
wymi.

gdy ZL = ZP
ZL – zbieżność koła lewego
ZP – zbieżność koła prawego  

W przypadku, gdy zmierzone zbieżności różnią się od siebie, należy policzyć 
zbieżności połówkowe kół przednich lewego i prawego względem geometrycz-
nej osi jazdy.

ZL + ZP
                                              Z = .....................
                                                                 2

Z – zbieżność połówkowa
ZL – zbieżność koła lewego przedniego
ZP – z bieżność koła prawego przedniego

gdy ZL # ZP

Gdy zbieżność prawa jest różna od zbieżności lewej, to zmierzone zbieżno-
ści nie są zbieżnościami połówkowymi i należy dodatkowo wyliczyć nierówno-
ległość osi przedniej w stosunku do osi tylnej ze wzoru:

             ZL - ZP
NO = ------------        
                   2

NO – nierównoległość osi przedniej w stosunku do osi tylnej
ZL – zmierzona zbieżność koła lewego przedniego
ZP – zmierzona zbieżność koła prawego przedniego

dopuszczalna nierównoległość osi to max 0,8% rozstawu osi pojazdu
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Przykład obliczenia zbieżności kół przednich  

Zmierzone zbieżności kół przednich koła lewego ZL= (+30), koła prawego 
ZP = (-10)

Zbieżność całkowita to suma zbieżności połówkowych

ZPC = ZL + ZP

ZPC = (+30) + (-10 ) = (+20) = (+10) + (+10) to suma zbieżności połówkowych

Jeśli zmierzone zbieżności kół osi przedniej są różne np. (+30) + (-10), należy 
policzyć nierównoległość osi przedniej w stosunku do osi tylnej ze wzoru:

                      ZL - ZP
     NO = ......................
                            2  

Rys. 4. Nierównoległość 
osi przedniej w stosunku 
do osi tylnej (dodatnia 

gdy koło prawe wyprze-
dza lewe)

Źródło: Dokumentacja tech-
niczno-ruchowa GTO LASER
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                 (+30 ) - (-10 )        +40
     NO = ........................... = ........... =  +20
                            2                      2

Gdy wynik obliczeń jest DODATNI (+), to koło prawe wyprzedza lewe. Gdy 
wynik jest UJEMNY (-), to koło prawe jest cofnięte względem lewego. 

Na podstawie zmierzonych zbieżności kół należy obliczyć odchylenie geo-
metrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu:

            (PL - PP) - (TL - TP)
OG = ...........................................

         2

OG – odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu
PL – zbieżność przedniego lewego koła
PP – zbieżność przedniego prawego koła
TL – zbieżność tylnego lewego koła
TP – zbieżność tylnego prawego koła

Jeśli wynik obliczeń jest równy 0 (zero), to geometryczna oś jazdy pokrywa 
się z osią symetrii pojazdu. Natomiast jeśli wynik obliczeń jest dodatni  +  (plus), 
to geometryczna oś jazdy odchylona jest w lewo od osi symetrii pojazdu. Z kolei 
jeśli wynik obliczeń ujemny - (minus), to geometryczna oś jazdy odchylona jest 
w prawo od osi symetrii pojazdu.

Śladowość kół oblicza się ze wzoru  

Śk = L x sin OG
Śk – śladowośc kół (m)
L – rozstaw osi (przedniej i tylnej) pojazdu w (m)
OG – odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu (stopień)

Wynik równy zeru oznacza, że jest zachowana symetryczność ustawienia kół 
między stroną lewą i prawą. Gdy oś tylna jest przesunięta w bok względem geo-
metrycznej osi jazdy, to każde koło pojazdu zostawia oddzielny ślad na drodze. 
Dopuszczalna śladowość nie może przekraczać 2% rozstawu kół osi tylnej. Śla-
dowość jest  dodatnia (+), gdy oś tylna pojazdu przesunięta jest w prawo wzglę-
dem geometrycznej osi jazdy (patrz rys. 5).
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Wszystkie parametry geometrii układu jezdnego pojazdu są wartościami ką-
towymi. W przypadku pochylenia kół, pochylenia i wyprzedzenia osi sworzni 
zwrotnic oraz skrętu kół jest to jednoznaczne. W przypadku zbieżności kół spo-
tkać można dwa sposoby określania wartości tego parametru. Nadal w warsz-
tatach mechanicznych i na niektórych stacjach kontroli pojazdów funkcjonuje 
pomiar zbieżności kół w „milimetrach”, co nie jest błędem merytorycznym, ale 
powinno być zastąpione pomiarem w wartościach kątowych. Uzasadnieniem ta-
kiego postępowania jest fakt, że zbieżność mierzona w „mm” jest uzależniona od 
średnicy obręczy koła.

Postęp w dziedzinie konstrukcji przyrządów do pomiaru kątów ustawienia 
kół i osi jezdnych ma na celu zwiększenie dokładności pomiaru, uproszczenie 
związanych z nim procedur i skrócenie czasu jego trwania. Wszystkie te cechy 
uzyskuje się przez pomiar w technice 3D. 

Jeśli wyniki pomiarów ustawienia kół i osi odbiegają od parametrów określo-
nych przez producenta pojazdu to diagnosta określa usterkę:

 − drobną – w przypadku stwierdzenia usterek drobnych wynik badania jest 
pozytywny,

Rys. 5. Odchylenie geome-
trycznej osi jazdy od osi 

symetrii pojazdu oraz ślado-
wość kół

Źródło: Dokumentacja technicz-
no-ruchowa GTO LASER
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 − istotną – wynik badania jest negatywny,
 − stwarzającą zagrożenie – usterki stwarzające zagrożenie wykluczają pojazd 

z dalszej eksploatacji – diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu.

Diagnozowanie ustawienia kół i osi pojazdu jest istotnym elementem kon-
troli, który wpływa na ekonomię, ale przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy, 
stąd jest to temat istotny. Rozwój techniki i nowe rodzaje urządzeń, które badają 
kąty ustawienia kół i osi jezdnych, otwierają możliwości jeszcze dokładniejszego 
zgłębienia tego zagadnienia, a co za tym idzie, zwiększenia komfortu i bezpie-
czeństwa na drogach.
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