
 

Temat: Rodzaje kół i opon pojazdu w oparciu     

             o ich oznaczenia 

 

Co będziecie umieć po lekcji: 

• klasyfikować felgi samochodowe, 

• rozpoznawać oznaczenia umieszczone na felgach, 

• dobierać felgę do opony, 

• charakteryzować budowę opony samochodowej, 

• rozpoznawać oznaczenia umieszczone na oponie, 

• rozpoznawać opony po wyglądzie, 

• odczytywać etykiety handlowe na oponie. 

 

1. Koło pojazdu składa się z obręczy i tarczy oraz z ogumienia pneumatycznego.  

 

 



 

 

W samochodach osobowych stalowa lub aluminiowa obręcz zwykle stanowi jedną całość z tarczą. Na 

zdjęciu felga stalowa. 

 

 

Felgi samochodowe mają kilka obowiązków. Stworzono je głównie z myślą o ochronie opon oraz 

wentylacji części układu hamulcowego. Obecnie jednak obręcze pełnią również inne role, w tym 

estetycznej ozdoby samochodu. Przykładem jest zróżnicowane wzornictwo felg aluminiowych 

doskonale nadających się do obróbki i uzyskiwania ciekawego wzornictwa. 



 

 

 

 

2. Parametry felg. 

rozmiar felgi –  szerokość obręczy oraz jej średnica wyrażone w calach. 

rozstaw otworów na śruby mocujące – wynikają z ilości przewidzianych śrub do mocowania koła do 

piasty oraz średnicy wewnętrznego otworu centralnego felgi. Średnicę wyrażamy w milimetrach. 

głębokość osadzenia koła na piaście (ET) – odległość felgi od płaszczyzny montażowej wyrażona w 

milimetrach. Dodatnia wartość oznacza, że felga będzie się chować do nadkola, natomiast ujemna, że 

będzie ona z niego wystawać. 

 



 

 

Dla przykładu parametry felgi    7×16 4×108 ET40   oznaczają, że: 

• rozmiar felgi wynosi 7×16 cala 

• średnica wewnętrznego otworu centralnego felgi koła utworzonego z 4 otworów 

montażowych ma wartość 108 mm 

• odległość felgi od płaszczyzny montażowej wynosi 40 mm. Dodatnia wartość parametru 

felgi oznacza, że będzie się ona chować w nadkolu. 

3. Rodzaje felg samochodowych 

Dzielą się ze względu na materiał, z którego są wykonane: 

felgi stalowe 

felgi aluminiowe 

Inną metodą podziału felg jest rodzaj budowy: 

felgi jednoczęściowe 

felgi dwuczęściowe 

felgi hybrydowe 



Ze względu na metodę produkcji rozróżniamy: 

felgi odlewane 

felgi kute 

felgi rolowane 

Felgi stalowe – tanie, wytrzymałe, mało estetyczne, występują w dwóch odmianach - klasycznej oraz 

strukturalnej(udającej felgę aluminioeą) 

 

Filmik obrazujący technikę wytwarzania felg aluminiowych: 

https://youtu.be/kpi1LSvX1wA 

 

4. Praca własna: 

Wypełniamy tabelkę 

Felga stalowa                                                         Felga aluminiowa 

zalety                   wady                                           zalety                    wady 

1. 

2. 

3. 

... 

 

5. Aby felga pełniła swoje funkcje musi być odpowiednio dopasowana do 

opony.  

https://youtu.be/kpi1LSvX1wA


 

Jakie felgi do (rozmiaru) opony?  

Poniżej  metoda doboru felgi w zależności od pełnego rozmiaru opony, a 
otrzymane wartości zalecanej i dopszczalnej szerokości felgi są jednostkami 
podanymi w calach (1 cal = 2,54 cm).  

Przykładowo opona o rozmiarze 185/45 R15 dopuszczalna jest do montażu na 
feldze o szerokości od 6 do 7 cali, jednakże zalecaną felgą jest obręcz o 
szerokości 6,5 cali.  

Rozmiar opony     Dopuszczalna szerokość felgi       Zalecana szerokość felgi 
185/45 R15                        6,0 – 7,0                                            6,5                   185/50 
R13                        5,0 – 6,5                                            6,0                                185/50 
R14                        5,0 – 6,5                                            6,0                                   
185/50 R16                        5,0 – 6,5                                            6,0                               
185/50 R17                        5,0 – 6,5                                            6,0                        
185/55 R13                        5,0 – 6,5                                            6,0                                
185/55 R14                        5,0 – 6,5                                            6,0                         
185/55 R15                        5,0 – 6,5                                            6,0 

 

Czytaj więcej na: https://wulkanista.pl/dobor-felg-do-opon/ 

 

https://wulkanista.pl/dobor-felg-do-opon/


6. Opony samochodowe 

Budowa opony: 

 

 1. opasanie, 2. osnowa, 3. drut, 4. obręcz, 5. bieżnik, 6. opona, 7. stopka. 

Elementy typowej opony samochodowej: 

 

Bieżnik 

Bieżnik jest to część opony, która wchodzi w kontakt z nawierzchnią i 
odpowiada za jej przyczepność do nawierzchni. W zależności od przeznaczenia 
opony, bieżnik może mieć różny kształt (tzw. rzeźba bieżnika), głębokość i 
twardość. 

 

Osnowa 

Osnowa składa się z wielu warstw kordu, ułożonych pod różnymi kątami w 
zależności od rodzaju konstrukcji opony. Kord może być wykonany z poliamidu, 
poliestru, stali, wiskozy i włókna szklanego. 

 

Opasanie 

Jest to warstwa (lub częściej warstwy) kordu ułożona obwodowo, wykonana z 
możliwie jak najbardziej nierozciągliwego materiału. Jej zadaniem jest 
usztywnienie czoła opony i zapobiegnięcie jego deformacjom pod wpływem 
działających sił. 

 



Stopka 

Stopka (inaczej kołnierz) to część opony stykająca się z obręczą (inaczej zwaną 
też felgą). Biegnące obwodowo druty wzmacniające utrzymują oponę na feldze, 
natomiast odpowiednie ukształtowanie stopki zapewnia równe przyleganie 
opony do obręczy, a w oponach bezdętkowych także uszczelnienie. W 
niektórych konstrukcjach opon wzmocnienie to wykonuje się z kevlaru. 

 

Oznaczenia opony: 

Na boku opony znajduje się szereg różnych oznaczeń, które mówią o jej 

cechach. Do najważniejszych oznaczeń, istotnych z punktu widzenia 

użytkownika, można zaliczyć: 

• rozmiar opony 

• rodzaj opony (ze względu na przeznaczenie) 

• datę produkcji 

 

 

 

Pogrubiony symbol na zdjęciu poniżej  to rozmiar opony.  



 

 

185 - oznacza szerokość opony w mm. 

65 -  oznacza profil opony wyrażony  stosunkiem wysokości opony do jej 

szerokości i podany jest w procentach. 

R - oznacza budowę opony tu - radialna(D- diagonalna) 

14 - 0znacza średnicę wewnętrzną  w calach zgodną z rozmiarem felgi 

 



 

 

Oznaczenie 3317 widoczne u dołu opony na zdjęciu powyżej to data produkcji: 

33 tydzień 2017 roku 

 

 



 

Widoczny na rysunku symbol  cyfrowy 82 oznacza indeks nośności –  

dopuszczalne obciążenie jednej opony przy dopuszczalnej prędkości; tutaj 475 

kg 

Widoczny na rysunku symbol literowy S oznacza indeks prędkości; tutaj 

dopuszczalna prędkość 180 km/h 

Indeksy te odczytywane są z tabel 

Ze względu na przeznaczenie  i kształt bieżnika opony dzielą się na: 

slicki – opony całkowicie gładkie lub z bardzo delikatną rzeźbą bieżnika. Spośród 

wszystkich typów opon mają najmniejsze opory toczenia. Stosowane głównie w 

wyścigach samochodowych.  

 

 

kolcowe – opony z metalowymi kolcami, które służą do jazdy po śniegu i lodzie.  



 

 

deszczowe – opony ze specjalnie dobranym wzorem bieżnika zapewniającym 

bardzo wydajne odprowadzanie wody spod koła i zabezpieczającym przed 

poślizgiem. 

 

 

błotno-śniegowe – opony wykonane zazwyczaj z bardziej miękkich gatunków 

gumy, zaopatrzone w specjalnie wyprofilowany bieżnik zapewniający dobrą 

przyczepność na śniegu i błocie pośniegowym. 



 

 

Filmik dotyczący opon zimowych 

https://youtu.be/ZezI2t0YmrI 

 

nordyckie – opony przystosowane do jazdy w bardzo zimnych warunkach (w 

Polsce używa się też nazwy opony lodowe). Najbardziej popularne są w Rosji i 

państwach skandynawskich.  W stosunku do opon zimowych bieżnik posiada 

budowę kierunkową oraz więcej lameli, które są gęściej umiejscowione. To 

pozwala na lepszą trakcję na lodzie i śniegu. 

 

https://youtu.be/ZezI2t0YmrI


 

 

7. Jak wybrać oponę? Jakimi oznaczeniami się kierować ?(filmik) 

https://youtu.be/WyjTo8_moUc  

8. Podsumowanie 

Jaka to opona? (letnia, zimowa, wielosezonowa) 

a/ ....... 

https://youtu.be/WyjTo8_moUc


 

 

b/ ................ 

 

 

c/.................. 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 
 

 


