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Typowe uszkodzenia 
elementów resorowania 
i amortyzatorów oraz ich 
przyczyny



Amortyzatory stopniowo się zużywają. Do szybszego zużycia 
dochodzi na skutek zwiększonego obciążenia, które pojawia się np. 
podczas jazdy po wybojach i bezdrożach, przewożenia ciężkiego 
ładunku, holowania przyczepy. Może wynikać ono także z powodu 
działania czynników środowiskowych, takich jak zapylenie, wilgoć 
czy sól drogowa. Odpowiednio do przebiegu i w miarę pogarszania 
się sprawności amortyzatorów podwozie stopniowo „mięknie”.

Następstwa tego są dramatyczne:
>     Trudno przewidzieć zachowanie się pojazdu w czasie jazdy,  

a droga hamowania krytycznie się wydłuża.
>     Opony zużywają się zdecydowanie szybciej, wzrasta obciążenie 

elementów zawieszenia osi i pogarsza się cała geometria 
podwozia.

>     Coraz bardziej zmniejsza się przyczepność opon.
>     Zmniejsza się funkcjonalność elektronicznych układów 

wspomagających takich jak ABS czy ESP.
>     Siły działające na układ kierowniczy i hamulcowy nie mogą już 

być prawidłowo przenoszone. 
>     Raptownie wzrasta ryzyko utraty przyczepności na mokrej 

nawierzchni (akwaplanacja) 

Uszkodzone amortyzatory mogą być przyczyną 
wypadku, dlatego należy regularnie kontrolować 
podwozie!
(zalecane kontrole: nie rzadziej niż co 20 000 km)

Amortyzatory są ważne dla 
bezpieczeństwa.
Uszkodzone amortyzatory to 
zagrożenie życia! 

www.meyle.com

Bezpieczne. Trwałe. 
Komfortowe.

Perfekcyjnie dopasowane do siebie elementy, takie jak 
amortyzatory, sprężyny, łożyska kolumny, odboje i osłony 
przeciwpyłowe, zapewnią bezpieczeństwo i komfort na każdej 
drodze. Części MEYLE są zawsze dostępne, co stanowi ogromny 
atut.

Amortyzatory MEYLE zapewniają przyjemną jazdę dzięki: 

> Dynamicznym właściwościom jezdnym

> Trwałości i pierwszorzędnej jakości

>  Znakomitemu i wypróbowanemu uszczelnieniu tłoczyska

Amortyzatory MEYLE i osprzęt 
od jednego producenta.



Problem: 
Na wrażliwej powierzchni tłoczyska (powierzchni ślizgowej) 
tworzą się rysy i ogniska korozji.

Przyczyny:
>    Problemy przy montażu (przytrzymywanie  

nieodpowiednimi narzędziami)
>    Uszkodzona osłona przeciwpyłowa
>   Brak osłony przeciwpyłowej

Możliwe następstwa:
>    Nieszczelność lub wyciek oleju (tłoczysko z rysami  

zużywa swoją uszczelkę)

Wskazówka od MEYLE:   
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek montażu (zob. www.
meyle.com). Zwracać uwagę na prawidłową pozycję osłony 
przeciwpyłowej. Nie przytrzymywać tłoczyska obcęgami i  
stosować tylko odpowiednie narzędzia.

Uszkodzenie tłoczyska

Problem: 
Nieszczelność uszczelki tłoczyska powoduje wyciek oleju  
z amortyzatora.

Przyczyny:
>   Zużycie
>   Uszkodzona osłona przeciwpyłowa
>   Uszkodzone tłoczysko

Możliwe następstwa:
>    Pogorszenie skuteczności amortyzatora

Zaolejenie amortyzatora

Wskazówka od MEYLE: 
Lekkie „pocenie się” (mgła olejowa) jest normalnym zjawiskiem i 
służy smarowaniu tłoczyska.



Problem: 
Brak mocowania amortyzatora.

Przyczyny:
>    Problemy przy montażu (użycie wkrętaka udarowego)
>    Nieprzestrzeganie momentów dokręcania

Możliwe następstwa:
>    Całkowita awaria
>    Odgłosy towarzyszące ściskaniu/rozciąganiu amortyzatora
>   Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania
>    Głośne stukanie

Wskazówka od MEYLE:   
Przy montażu tłoczyska zwykle nie należy używać wkrętaka 
udarowego. Należy przestrzegać momentu dokręcania.

Zerwanie gwintuPorysowanie tłoczyska

Problem: 
Po jednej stronie tłoczyska powstają silne otarcia.

Przyczyny:
>    Problemy przy montażu (dokręcanie przy nieobciążonej osi 

pojazdu, naprężenia montażowe)
>    Niewłaściwy materiał montażowy

Możliwe następstwa:
>    Wysokie zużycie amortyzatora
>    Odgłosy towarzyszące jego ściskaniu/rozciąganiu
>   Blokowanie tłoczyska
>    Zmniejszenie komfortu jazdy i odgłosy
>    Ryzyko pęknięcia tłoczyska

Wskazówka od MEYLE:   
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek montażu i nie dokręcać 
amortyzatorów w pozycji nieobciążonej (unikać naprężeń przy 
montażu).



Problem: 
Przy ściskaniu/rozciąganiu amortyzatora pojawiają odgłosy  
(np. stukanie, piski).

Przyczyny:
>   Zużycie (zmęczenie materiału)
>    Częste przeciążanie, np. przeładowaniem, holowaniem 

przyczepy, jazdą terenową
>   Naprężenia przy montażu

Możliwe następstwa:
>   Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania

Wskazówka od MEYLE:   
Regularnie kontrolować elementy podwozia. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku pojazdów holujących i transportowych 
(zalecenie: co 20 000 km).

Tuleje gumowe pęknięte  
lub wybite

Problem: 
Amortyzator stuka, a jego skuteczność mocno spada.

Przyczyny:
>     Problemy przy montażu (nakrętka mocująca zawór poluzowała 

się na skutek użycia wkrętaka udarowego)
>    Uszkodzone odboje
>    Nieodpowiednie dobranie sprężyny do amortyzatora,  

np. przy obniżeniu zawieszenia

Możliwe następstwa:
>    Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania
>   Całkowite uszkodzenie amortyzatora

Zawory przepływowe luźne 
lub oderwane

Wskazówka od MEYLE:   
Przy montażu tłoczyska zasadniczo nie używać wkrętaka 
udarowego. Bezwzględnie przestrzegać wskazówek montażu.  
Przy wymianie amortyzatora zawsze zakładać nowe odboje i  
osłony przeciwpyłowe.



Problem: 
Zużyte lub uszkodzone elementy podwozia powodują 
zmniejszenie komfortu jazdy i niepewne prowadzenie pojazdu.

Przyczyny:
>   Zużyte elementy resorowania i amortyzatory
>    Uszkodzone elementy osprzętu (stabilizator, drążki łączące, 

łożyska gumowe)
>    Zużyte elementy podwozia i układu kierowniczego

Możliwe następstwa:
>   Niestabilna praca układu kierowniczego/luzy w kierownicy
>   Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania 
>   Odgłosy
>   Zwiększone zużycie opon

Wskazówka od MEYLE:   
Do fachowej lokalizacji i kontroli 
zużycia elementów eksperci firmy 
MEYLE zalecają zastosowanie 
testera przegubów MEYLE  
(nr MEYLE: 999 990 0000).

Problem: 
Dobijanie lub nieszczelność amortyzatorów.

Przyczyny:
>   Uszkodzone sprężyny (częste dobijanie)
>    Nieodpowiednie dobranie sprężyny do amortyzatora, np. przy 

obniżeniu zawieszenia
>   Starzenie się elementów z tworzywa sztucznego

Możliwe następstwa:
>    Wyciek oleju wskutek porysowanej powierzchni tłoczyska 

(uderzenia kamieni)
>    Całkowita awaria wskutek zniszczenia zaworów wewnętrznych 

(przebicie)
>    Pogorszenie komfortu jazdy przez hałasy
>    Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania

Wskazówka od MEYLE:   
Przy wymianie amortyzatora zawsze zakładać nowe 
odboje i osłony przeciwpyłowe.

Zużycie odbojów lub osłon 
przeciwpyłowych

Luzy i odgłosy przy ścis-
kaniu/rozciąganiu amor-
tyzatora



Problem: 
Pojazd obniża się po jednej stronie, a przy ściskaniu/rozciąganiu 
amortyzatora pojawiają się odgłosy.

Przyczyny:
>   Uszkodzenie elementu przez uderzenie kamienia
>    Uprzednie uszkodzenia lakieru ochronnego na skutek użycia 

nieodpowiednich przyrządów specjalnych (napinacza sprężyny)
>   Częste najeżdżanie na krawężniki (np. podczas parkowania)

Możliwe następstwa:
>   Pęknięcie wskutek korozji
>   Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania
>   Znaczne zmniejszenie komfortu jazdy

Wskazówka od MEYLE: 
Stosować tylko odpowiednie specjalne napinacze sprężyn.
Sprężyny resorowe MEYLE wykonane są z drutu o stałym, 
wyjątkowo dużym przekroju. Ponadto są optymalnie  
zabezpieczone przed korozją przez fosforanowanie  
cynkowe i lakierowanie proszkowe.

Pęknięcie sprężyny

Problem: 
Utrata komfortu wskutek hałasu (np. piski, stukanie).

Przyczyny:
>   Osiadanie łożyska kolumny McPhersona (w miarę przebiegu)
>   Brak materiału montażowego albo jego niewłaściwe użycie

Możliwe następstwa:
>   Opory albo luzy w kierownicy
>   Niestabilne właściwości jezdne
>   Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania

Zużycie łożyska kolumny 
McPhersona

Wskazówka od MEYLE:  
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek montażowych, 
kolejności składania oraz wymaganych momentów dokręcania.
Stosować produkty MEYLE-HD o czteroletniej gwarancji. Dłużej 
pozostają sprawne niż produkty oryginalne.



Problem: 
Opony przedwcześnie się zużywają.

Przyczyny:
>   Uszkodzone lub zużyte amortyzatory
>     Nieprawidłowa geometria osi wskutek błędnego dobrania 

sprężyny do amortyzatora

Możliwe następstwa:
>   Pogorszenie bezpieczeństwa jazdy i hamowania

Ścieranie bieżnika opony

Wskazówka od MEYLE: 
Sprawdzać podwozie co 20 000 km. www.meyle.com

Oryginalne części układu 
zawieszenia i kierowniczego 
MEYLE: jakość bezpośrednio od 
wytwórcy.
Produkujemy części układu zawieszenia i kierowniczego MEYLE z 
Wysokogatunkowych materiałów we własnych zakładach produkcyjnych. 
Rozwój i konstrukcja, produkcja i dostawy, wszystko pod naszą kontrolą. 
Długoletnie doświadczenie i znajomość rzeczy i stała wymiana doświadczeń 
z warsztatami samochodowymi i instytutami badawczymi to klucz 
do wysokiej jakości naszych części na wolny rynek części zamiennych. 
Nasze specjalnie wzmocnione części MEYLE-HD są w porównaniu z 
wersjami oryginalnymi technicznie ulepszone i skonstruowane dla długiej 
żywotności. Są po prostu lepsze niż oryginał.

Części układu zawieszenia i  
kierowniczego MEYLE –
nie tylko po prostu zapakowane,  
sami je wytwarzamy.

Na wszystkie części MEYLE-HD dostajecie 4 lata gwarancji.

Po prostu dłuzej wytrzymuje.Po prostu dłuzej wytrzymuje.



Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com

Części MEYLE są dostępne w:

Uwaga: 
>   Niniejsze informacje nie są zobowiązujące i nie 

zastępują wskazówek producentów samochodów.

>   Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
przeszkolony personel.
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