
1. Zarys historii motoryzacji  

Rys. 1. Trójkołowy pojazd napędzany ręcznie za pomocą 

przekładni zębatej zbudowany w 1680 roku przez częściowo 

sparaliżowanego niemieckiego zegarmistrza Farflera [21] 

1769 r. – Francuz M.J. Cugnot zbudował pierwszy pojazd trójkołowy napędzany 
silnikiem parowym, który podczas swojej pierwszej jazdy uderza w mur i łamie 
się. 

1860 r. – Francuz E. Lenoir zbudował pierwszy silnik spalinowy działający na 
zasadzie dwusuwu na paliwo gazowe. 

1874 r. – Niemiec N. Otto zbudował pierwszy silnik spalinowy czterosuwowy 
spalający gaz. 

1879 r. – Niemiec C. Benz uzyskał patent na dwusuwowy silnik spalający benzynę. 
1884 r. – Niemiec G. Daimler skonstruował pierwszy pojazd silnikowy – rodzaj 

prymitywnego motocykla. 

Rys. 2. Pierwszy pojazd napędzany silnikiem 

benzynowym, zbudowany w 1886 roku przez Niemca 

Carla Fredricha Benza [26] 

1886 r. – C. Benz i G. Daimler publicznie demonstrują swoje samochody               
(rys. 2 przedstawia ogólną konstrukcję pojazdu C. Benza). 

1893 r. – R. Diesel zbudował pierwszy silnik o zapłonie samoczynnym. 
1921 r. – W Polsce T. Tański opracował samochód osobowy CWS – T1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podział pojazdów samochodowych 

I. Pojęcia związane z pojazdem samochodowym 
1. Pojazd jest to środek transportu lub mazyna poruszająca się po drodze. 
2. Pojazd silnikowy jest to pojazd wyposażony w silnik, określenie to nie obejmuj 

pojazdu szynowego i motoroweru. 
3. Pojazd samochodowy jest to pojazd, którego konstrukcja umożliwia przekroczenie 

25 km/h, określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 

II. Podział pojazdów samochodowych ze względu na przeznaczenie 
1. Pojazdy do przewożenia osób: 

• motocykle i skutery, 

• samochody osobowe do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, 

• autobusy do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. 
2. Samochody do przewozu ładunków: 

• samochody ciężarowe, 

• samochody do przewozów specjalistycznych, jak np. cysterny, chłodnie, 
meblowozy. 

3. Pojazdy specjalne jako pojazdy samochodowe lub przyczepy, konstrukcyjnie nie 
przeznaczone do przewozu osób lub ładunków. 

4. Ciągniki drogowe: 

• balastowe do ciągnięcia przyczep, 

• siodłowe do ciągnięcia naczep. 
5. Pojazdy wojskowe. 

3. Unifikacja pojazdu samochodowego 

Unifikacją nazywa się stosowanie w rożnych pojazdach samochodowych tych 
samych elementów lub ich zespołów, dzięki czemu zmniejsza się znacznie ich 
różnorodność. Unifikacja w konstrukcji nowszych pojazdów umożliwia wykorzystanie 
elementów i zespołów już wcześniej zaprojektowanych i wypróbowanych, bez 
wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian (rys. 3). 

Rys. 3. Unifikacja pojazdu samochodowego do przewozu ładunków na przykładzie ciągnika 

drogowego [34] 

III. Ważniejsze wielkości mechaniczne i jednostki układu SI używane w technice 
motoryzacyjnej 

1. Wielkości i jednostki podstawowe: 

• długości: 1m (metr), 

• masy: 1 kg (kilogram), 

• czasu: 1s (sekunda). 

.2. Wielkości i jednostki pochodne: 

• objętości (pojemności): 1m3 

• prędkości liniowej: 1m/s 

• przyspieszenia: 1 m/s2 

• siły : 1N (niuton), 1N = 1kg · m/s2 

• momentu siły : 1Nm (niutonometr) 



• naprężenia i ciśnienia : 1Pa (poskal), 1Pa = 1N/m2 

• pracy: 1J (dżul), 1J = 1N· m 

• mocy: 1W (wat), 1W = 1J/s 

3. Wielokrotności wybranych jednostek podstawowych i pochodnych  
  Symbol: 
M – mega np.  

• meganiuton – 1MN = 106 N 

• megapaskal – 1MPa = 106 Pa 
k – kilo np. 

• kiloniuton   – 1kN = 103 N 

• kilowat       – 1kW = 103 N 

• kilopaskal  – 1kPa = 103 Pa 
d – decy np.  

• decymetr   – 1dm = 0,1m. 

Zależności liczbowe między niektórymi jednostkami układu SI 

 

 

 kilogram-siła: 1kp = 1kG = 9,8N,  1N = 0,102 kG 

• decymetr sześcienny: 1dm3 = 1l (litr) = 0,001 m3 

• bar: 1bar = 0,1 MPa 

• koń mechaniczny: 1KM = 0,736 kW,  1kW = 1,36 KM 

• kilogramometr: 1kGm = 9,8 Nm 

• kilometr na godzinę: 1km/h = 0,277 m/s,   1m/s = 3,6 km/h 
 



I. CECHY TRAKCYJNE I EKSPLOATACYJNE POJAZDU 

SAMOCHODOWEGO 

1. Podstawowe wymiary pojazdów samochodowych 

1.1. Długość pojazdu – odległość między skrajnymi (przednim i tylnym) punktami 
pojazdu mierzona równolegle do jego osi podłużnej. 

1.2. Szerokość pojazdu – odległość między skrajnymi punktami poprzecznego 
obrysu pojazdu (z uwzględnieniem lusterek, kierunkowskazów itp., jeżeli są one 
przymocowane na stałe). 

1.3. Wysokość pojazdu - odległość między płaszczyzną jezdni i równoległą do niej 
płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu nie 
obciążonego. 

1.4. Rozstaw osi – odległość między środkami kół poszczególnych osi. 

1.5. Rozstaw kół – odległość między punktami styku z powierzchnią jezdni środków 
bieżnika opony tej samej osi. 

1.6. Prześwit – odległość od powierzchni jezdni najniżej położonego punku, 
znajdującego się między kołami osi pojazdu całkowicie obciążonego. 

Na rys. 4 przedstawiono nie tylko podstawowe wymiary ale również inne wymiary, 

niezbędne dla samochodu osobowego. 

Rys. 4.  Podstawowe wymiary  FIATA Bravo 1,6 16V SX: wymiar A = 1439 mm ,        B = 

1441 mm [32] 

2. Podstawowe masy pojazdu 

2.1. Masa własna – masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, 
olejami i cieczami w ilościach nominalnych bez kierowcy. 

2.2. Dopuszczalna ładowność – największa masa ładunków i osób jaką może 
przewieść pojazd po drodze. 

2.3. Dopuszczalna masa całkowita – suma masy własnej oraz dopuszczalnej 
ładowności 

2.4. Rzeczywista masa całkowita – masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się 
na nim osób i rzeczy. 

3. Prędkość pojazdu 

3.1. Prędkość maksymalna (lub użyteczna) – największa średnia prędkość, jaką 
może osiągnąć pojazd nie obciążony (lub o dopuszczalnej masie całkowitej) ze 
startu lotnego na odcinku drogi o długości 1000m. 

Prędkość tą oblicza się wg wzoru: 

T

,
V

631000 
= [km/h] 

gdzie: 

T – średni czas przejazdu odcinka pomiarowego w sekundach, który określa się po 
dokonaniu trzykrotnego pomiaru czasu przejazdu w obu kierunkach. 

3.2. Prędkość ekonomiczna – prędkość, przy której zużycie paliwa jest najmniejsze 
(przy zachowaniu warunków pomiaru określonych normami).  

 

 



 

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA POJAZD SAMOCHODOWY 
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Rys. 5. Schemat zewnętrznych sił działających na pojazd samochodowy. 

1. Siły działające na pojazd niezależnie od tego czy znajduje się on w ruchu, czy 
pozostaje w spoczynku (rys. 5) 

G – ciężar pojazdu (zależny od masy pojazdu) 
R1, R2 – reakcje nawierzchni wywołane naciskiem kół 

2. Siły występujące w czasie ruchu pojazdu 

Fn – siła napędowa pochodząca od silnika, 
Ft  – siła oporu toczenia (zależnie od masy pojazdu, rodzaju i stanu nawierzchni, 

ciśnienia w ogumieniu, itp.), 
Fp – siła oporu powietrza (uzależniona od prędkości pojazdu, kształtu i wielkości 

nadwozia oraz kierunku siły wiatru), 
Fw – siła oporu wzniesienia, 
Fb – siła oporu bezwładności (powstająca, gdy pojazd przyspiesza lub zwalnia i 

zależna od rzeczywistej masy pojazdu). 
Siła napędowa Fn powinna pokonać wszystkie występujące opory ruchu, a więc: 

bwptn FFFFF +++  [N, kN] 

3. Dodatkowe siły występujące podczas jazdy po łuku 

Fo – siła odśrodkowa, 
Rp – reakcje poprzeczne do kierunku ruchu (szkodliwe dla łożysk kół). 

4. Siła działająca podczas hamowania pojazdem 

Fh – siła hamowania (powstająca na styku kół z nawierzchnią drogi), przy czym: 

bh FF =    gdy   0=nF    i   0=wF  



OGÓLNY UKŁAD KONSTRUKCYJNY POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

1. Ogólna budowa pojazdu samochodowego (rys. 6) 

1.1. Nadwozie – zapewnia możliwie najwłaściwsze warunki przewozu osób lub 
ładunków, a w przypadku samochodów specjalnego przeznaczenia – warunki 
umożliwiające spełnianie określonych zadań. 

1.2. Silnik – stanowi zespół dostarczający energii do napędu pojazdu. W przypadku 
silnika spalinowego energia ta jest czerpana z paliwa, a w pojeździe 
samochodowym napędzanym silnikiem elektrycznym silnik czerpie energie z 
akumulatorów. 

1.3. Podwozie, w którym wyróżnia się następujące układy: 

• napędowy (do przenoszenia napędu z silnika na koła), 

• jezdny (tzn. koła i zawieszenie kół), 

• kierowniczy, 

• hamulcowy. 

1.4. Wyposażenie elektryczne (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.) 

Rys. 6. Rozmieszczenie poszczególnych układów i mechanizmów w samochodzie osobowym 

2. Układy napędowe pojazdów samochodowych 

2.1. Rodzaje układów napędowych: 

• układ klasyczny, w którym silnik umieszczony z przodu pojazdu napędza koła 
tylne (rys. 7 i 8a), 

• układ z napędem przednim (układ zblokowany z silnikiem z przodu), występuje 
obecnie w 80% samochodów osobowych (rys. 8c), 

• układ z napędem tylnym (układ zblokowany z silnikiem z tyłu – rys. 8b), 

• układ z napędem na wszystkie osie (z silnikiem umieszczonym z przodu), tzn. 
4x4 (liczba wszystkich kół x liczba kół napędzanych). 
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Rys. 7. Schematyczne rozmieszczenie zespołów napędowych w układzie klasycznym 



Rys. 8. Podstawowe rodzaje rozmieszczenia układu napędowego: a) napęd klasyczny,  

b) napęd zblokowany tylny, c) napęd zblokowany przedni [2] 

2.2. Charakterystyka poszczególnych układów napędowych 
2.2.1. Układ z napędem przednim, szczególnie gdy silnik jest ustawiony poprzecznie, 

pozwala na skonstruowanie najbardziej zwartego samochodu (rys. 9). Układ ten 
jednak ma bardziej skomplikowaną budowę kół kierowanych. 

 

 

Rys. 9. Przykład układu napędowego samochodu osobowego Renault [10]   

2.2.2. Układ z napędem tylnym jest najłatwiejszy w produkcji, jednak posiada wiele 
wad. Na przykład w układzie zblokowanym z silnikiem z tyłu, są trudności ze 
sterowaniem mechanizmami tego układu. Układ klasyczny natomiast zwiększa 
masę pojazdu, co czyni go mniej sprawnym. 

2.2.3. Układ z napędem 4x4 jest najbardziej „wyrafinowany” ale najdroższy w 
produkcji. 

2.3. Wpływ układu napędowego na prowadzenie samochodu osobowego i 
bezpieczeństwo jazdy 

 

2.3.1. Napęd kół przednich 
W samochodzie osobowym z napędem przednim występuje względnie duży 

(rzędu 60%masy pojazdu) nacisk na koła przednie, co powoduje, że pojazd 
dobrze zachowuje się przy przyspieszeniu pod górę i na śliskich nawierzchniach. 
Na zakrętach jednak występuje niebezpieczeństwo poślizgu kół przednich przy 
nagłym przyspieszeniu i wypadaniu pojazdu na zewnątrz zakrętu. Natomiast 
przy nagłym zdjęciu nogi z pedału gazu na zewnątrz zakrętu ucieka tył pojazdu. 

2.3.2. Napęd kół tylnych w układzie klasycznym 
Samochód osobowy z napędem klasycznym ma nacisk na koła tylne 

względnie nieduży (do 50%), co może powodować kłopoty przy prowadzeniu 
pojazdu na śliskich nawierzchniach. Gdy koła tylne stracą przyczepność, pojazd 
ma tendencje do obracania się wokół swej osi pionowej i gdy stanie się to na 
zakręcie jest trudny do opanowania. 

2.3.3. Napęd czterech kół. 
Napęd 4x4 w porównaniu z poprzednimi ma znacznie lepszą zdolność do 

przyspieszania i pokonywania wzniesień. Na zakręcie zachowuje się neutralnie, 
jednak w przypadku zerwania przyczepności układ 4x4 jest skonstruowany w 
taki sposób, że zachowuje się tak jakby miał napęd przedni. 

 

 



Nadmienić należy, że opisane niebezpieczne zachowania pojazdów mogą być w 
pewnym stopniu niwelowane przez zastosowanie układów elektronicznych, które 
ograniczają poślizg, utrzymują stabilność kierunkową itp. Te nowoczesne 
rozwiązania znane są pod różnymi skrótami. Mamy więc m.in.: 
 
 
ABS – układ ograniczający poślizg kół przy hamowaniu, 
EBS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, poprzez zastosowanie sił 

hamujących, 
ASR – układ zapobiegający poślizgowi osi napędzanej przez redukcję siły napędowej 

i zastosowanie sił hamujących, 
ACS – automatyczne sterowanie stabilności kierunkowej, 
ACC – układ automatycznego utrzymywania bezpiecznego odstępu. 



POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY 

1. Rozwój motoryzacji w Polsce (po II wojnie światowej – wybór) 

1949r. – rozpoczęcie produkcji samochodu ciężarowego Star 20. 
1951r. – uruchomienie seryjnej produkcji samochodu osobowego FSO Warszawa wg 

licencji byłego ZSRR (M 20 Pobieda). 
1957r. – rozpoczęto seryjną produkcję samochodu małolitrażowego FSO Syrena. 
1967r. – uruchomienie na Żeraniu w Warszawie produkcji samochodu osobowego 

Polski Fiat 125p. 
1973r. – rozpoczęto produkcję w Bielsku – Białej i Tychach samochodu osobowego 

marki Polski Fiat 126p a w Poznaniu samochodu osobowo – terenowego 
Tarpan 233. 

1978r. – produkcja nowego modelu samochodu osobowego o nazwie Polonez. 

2. Fabryki samochodów w Polsce i ich obecny program produkcji (wybór) 

2.1. Daewoo Motor Polska wznowiła w Nysie produkcję Poloneza Tracka 

2.2. Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej w fabryce Fiat – GM Powertrain produkuje się 
silnik 1.3 JTD 16V Multijet, który będzie m.in. montowany do Punto. W Tychach 
rozpoczęto produkcję Fiata Simby następcy Pandy. 

2.3. Opel – General Motors Polska w Gliwicach produkuje nowy model Astry II 

2.4. Polonez Daewoo – FSO Motor w marcu 2002 r. zawieszono produkcję 
Polonezów. 

2.5. Honker – Andoria Mot Sp. z o. o. produkuje w Nysie Lublina i Honkera.   

2.6. Volkswagen – Poznań produkcja mini Transportera T5 

2.7. Fabryka Toyota Motor Industies Poland w Jelczu – Laskowicach produkuje silniki 
wysokoprężne przeznaczone do Coroollii i Avansis.   

 
 


