
ZADANIA SPRZĘGIEŁ SAMOCHODOWYCH I ICH RODZAJE 

1. Zadania sprzęgieł samochodowych 

1.1. Łączy silnik ze skrzynią biegów 
1.2. Chwilowo odłącza napęd od silnika 
1.3. Umożliwia łagodne ruszanie pojazdu 
1.4. Umożliwia zmianę biegów 
1.5. Zabezpiecza elementy układu napędowego przed nadmiernym obciążeniem (występuje tzw. poślizg) 

2. Rodzaje sprzęgieł 

2.1. Podział sprzęgieł ze względu na sposób działania: 

 cierne, 

 elektromagnetyczne, 

 hydrokinetyczne.BUDOWA I DZIAŁANIE SPRZĘGŁA CIERNEGO 

Konstrukcja elementów sprzęgła 

 tarcza oporowa – w postaci powierzchni czołowej koła zamachowego, 

 tarcza sprzęgła (rys. 118) składająca się z piasty z otworem wielowypustowym, tarczy nośnej z 
przymocowanymi po jej obu stronach okładzin ciernych oraz tłumika drgań skrętnych (rys. 119), 

 przytwierdzona do koła zamachowego oprawa sprzęgła ze sprężyną talerzową (w starszych 
konstrukcjach z zespołem sprężyn śrubowych i dźwigienek) i pierścieniem (tarczą) dociskowym 
wykonanym z żeliwa, 

 urządzenie włączające sprzęgło (złożonego z łożyska wyciskowego i widełek włączających). 

 

Rys. 1. Budowa i działanie sprzęgła ciernego z centralną sprężyną talerzową: a) konstrukcja sprężyny talerzowej, b) sprzęgło 

włączone, c) sprzęgło wyłączone [19] 

 

 

Rys. 118 ilustruje zasadę działania tłumika drgań skrętnych, który posiada dodatkowe sprężyny umieszczone 
obwodowo między tarczą nośną a piastą. W chwili gwałtownego obciążenia np. piasty sprężyny uginają się 
amortyzując impuls i  przenosząc go na tarczę nośną.  
 

 

 

 

 

 



 

3.2. Hydrauliczny układ sterowania (rys. 123) – połączona z pedałem sprzęgła pompa jest połączona przewodami 
z siłownikiem. Siłownik jest sprzężony z dzwignią sterującą położeniem łożyska wyciskowego. Naciśnięcie 
pedału sprzęgła powoduje przesunięcie tłoka w pompie. Ciecz jest przetłaczana do siłownika, co powoduje 
przesunięcie za pomocą dzwigni łożyska wyciskowego. 

Rys. 2. Budowa hydraulicznego układu wyłączania sprzęgła [32] 

 

 

ZADANIA I RODZAJE SKRZYNEK BIEGÓW 

1. Zadania skrzynek biegów 

1.1. Łączy sprzęgło z wałem lub mostem napędowym 
1.2. Trwale rozłącza napęd 
1.3. Umożliwia jazdę z różnymi prędkościami 
1.4. Reguluje siłę napędową na kołach (przy czym wartość ta jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości 

pojazdu) 
1.5. Umożliwia jazdę do tyłu 

2. Rodzaje skrzynek biegów 

2.1. Skrzynki biegów manualne (mechaniczne) o trzech odmianach: 

 z kołami zębatymi przesuwnymi, 

 z kołami stale zazębionymi (posiadające sprzęgła i synchronizatory), 

 kombinowane. 

 
 

 

KONSTRUKCJA SKRZYNEK BIEGÓW I ICH SMAROWANIE  

1. Koła zębate w skrzynce biegów 

Koła zębate w skrzynce biegów występują jako walcowe o zębach prostych lub skośnych, których 
zastosowanie umożliwia zmniejszenie wymiarów skrzynek biegów oraz przenoszenie większych mocy, koła te 
pracują również znacznie ciszej. 

2. Wały w skrzynce biegów 

W skrzynce biegów stosowanej w klasycznym układzie napędowym występują trzy wały, przez które 
przechodzi napęd w czasie jazdy do przodu. 

2.1. Wałek sprzęgłowy – wyprowadzony z obudowy skrzynki biegów w stronę sprzęgła, na końcu wałka jest 
osadzona tarcza sprzęgła. Wałek ten wprowadza do skrzyni biegów moment obrotowy odbierany z silnika. 

2.2. Wałek główny – wyprowadzony z obudowy skrzynki biegów w stronę wału napędowego i z nim połączony. 
Wałek ten wyprowadza ze skrzynki biegów moment obrotowy odpowiednio zwiększony przez przełożenie. 

2.3. Wałek pośredni – całkowicie zamknięty wewnątrz obudowy skrzynki biegów. Wałek ten pośredniczy w 
przeniesieniu momentu między wałkiem sprzęgłowym i głównym. 

W układach z napędem przednim lub tylnym tzw. zblokowanym, stosuje się skrzynki biegów dwuwałkowe, 
w których wał pośredni spełnia także zadania wałka sprzęgłowego.   



3. Synchronizator 

Synchronizator, który w najprostszej postaci jest sprzęgłem ciernym, współpracujący ze sprzęgłem zębatym. 
Dzięki swym powierzchniom ciernym następuje synchronizowanie (wyrównywanie) prędkości obrotowych 
sprzęganych elementów (tzn. koła zębatego i wałka głównego) przed włączeniem sprzęgła zębatego.  

Działanie najprostszego synchronizatora przedstawia rys. 129 a także rys. 130. Przesunięcie przesuwki w 
prawo powoduje – dzięki zatrzaskowi kulowemu przesunięcie piasty. Stożki piasty i koła zębatego stykają się, a 
występujące między nimi tarcie szybko prowadzi do wyrównania prędkości obrotowych obu elementów. Dalsze 
zwiększanie nacisku na przesuwkę powoduje pokonanie siły oporu zatrzasku i przesunięcie przesuwki aż do 
zazębienia jej z wieńcem zębatym koła zębatego. Zazębienie to następuje w chwili, gdy wałek wraz z 
synchronizatorem oraz koło zębate mają taką samą prędkość obrotową, toteż odbywa się to cicho i bez uderzeń. 

 

Rys. 3. Budowa i etapy pracy synchronizatora prostego umieszczonego na wałku głównym: a) rozłączony, b) włączanie, c) 

włączony [7] 

 

 
 

WAŁ NAPĘDOWY I PRZEGUBY  

1. Wał napędowy  

Zadaniem wału napędowego jest przekazywanie napędu z wału głównego skrzynki biegów na most napędowy. 
Występuje on w klasycznych układach napędowych oraz w układach z napędzanymi kilkoma osiami (rys. 138). 

Rys. 4. Przykłady rozmieszczania wałów napędowych: a) układ klasyczny, b) wał dwuczęściowy, c) napęd na dwie osie, d) 

napęd na trzy osie [20] 

 

Rys. 5. Wały napędowe: a) z przegubami krzyżakowymi, b) dzielony z przegubami krzyżakowymi i przegubem elastycznym 

[20] 
1 – złącze kołnierzowe, 2 – przegub krzyżakowy, 3 – złącze wielowypustowe, 4 – ciężarek wyrównoważający, 5 – rura, 6 – smarowniczka, 7 

– przegub elastyczny, 8 – wkładka elastyczna, 9 – łożysko, 10 – wspornik 



2. Przeguby 

2.1. Przeguby proste 
Zadaniem przegubów prostych jest przekazywanie napędu (momentu obrotowego) pod kątem (do 400). 

Rodzaje przegubów prostych: 

 krzyżakowe (do 150), które posiadają krzyżaki i widełki (rys. 141), 

 elastyczne (do 50), w których elementem łączącym jest wkładka gumowa (rys. 142). 
Wadą przegubów prostych jest nierównomierne przekazywanie napędu (występują szarpnięcia podczas 

każdego obrotu). Aby temu zapobiec stosuje się dwa przeguby, a w przypadku przegubów krzyżakowych, 
widełki tych przegubów powinny znajdować się w tej samej płaszczyźnie. 

2.2. Przeguby homokinetyczne są równobieżne i stosowane są do przekazywania napędu na koła kierowane. 
Przenoszą napęd za pośrednictwem kulek lub rolek łączących ze sobą dwie kuliste czasze przegubu 
(wewnętrzną i zewnętrzną). Elementy pośrednie, czyli kulki lub rolki, mogą przesuwać się wyłącznie w 
rowkach naciętych promieniowo w obydwu czaszach, co zapewnia stałą prędkość kątową ruchu obrotowego i 
jednocześnie wzajemne odchylenie się czopa i półosi w granicach 500 w  każdą stronę (rys. 143 i 144). 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Przegub krzyżakowy; a) budowa, b) schemat działania [20] 
1 – widełki, 2 – szklanka, 3 – krzyżak, 4 – łożysko igiełkowe, 5 – pierścień oporowy,     6 – pierścień uszczelniający 
 

Rys. 7. Przeguby elastyczne: a) pierścieniowy, b) wielotulejowy [2] 

 
 

Rys. 8. Przeguby homokinetyczne (równobieżne): a) Tracta, b) Weissa [2 i 20] 

1 – widełki, 2 – ogniwo z występem, 3 – ogniwo z wycięciem, 4 – otwór na kołek, 5 – głowica, 6 – kulki, 7 – kulka środkowa, 8 – kołek 

ustalający kulę środkową, 9 – kołek zabezpieczający, 11 – półoś napędzająca 

 



Rys. 9. Przeguby homokinetyczne (równobieżne): c) Rzeppa, d) Birfielda [2 i 20] 
6 – kulki, 10 – czasza, 11 – półoś napędzająca, 12 – piasta, 13 – koszyk kul, 14 – separator kul, 15 – dźwigienka ustalająca koszyk, 16 – 

sprężyna, 17 – pierścień oporowy 

 

MOST NAPĘDOWY I JEGO ELEMENTY SKŁADOWE 

1. Budowa mostu napędowego (rys. 145) 

Rys. 10. Schemat budowy  tylnego mostu napędowego 

2. Przekładnia główna 

2.1. Zadania przekładni głównej: 

 zwiększenie siły napędowej na kołach przez zastosowanie odpowiedniego przełożenia (i = 3 – 12), 

 zmiana kierunku obrotu o 900 (w przypadku wzdłużnego przełożenia wału korbowego silnika). 

 2.2. Rodzaje przekładni głównych (rys. 146) 

 2.2.1. Podział przekładni ze względu na kształt kół zębatych: 

 przekładnie stożkowe, 

 przekładnie walcowe (gdy wał korbowy silnika ustawiony jest poprzecznie). 
2.2.2. Podział przekładni ze względu na położenie zębnika względem koła talerzowego: 

 przekładnie główne zwykłe (gdy oś zębnika leży w osi koła talerzowego), 

 przekładnie główne hipoidalne (gdy oś nie leży w tej samej płaszczyźnie). 
Dzięki zastosowaniu przekładni hipoidalnej można ustalić właściwy prześwit, oraz położenie środka 

ciężkości pojazdu. 

2.2.3. Podział przekładni ze względu na rodzaj zębów i ilość kół zębatych: 

 przekładnie pojedyncze – 2 koła, 

 przekładnie podwójne – 4 koła, 

 przekładnie o zębach prostych i zębach skośnych. 
 

 



 

 

Rys. 11. Rodzaje przekładni zębatych: a) z kołami stożkowymi o osiach przecinających się, b) hipoidalna, c) z kołami 

walcowymi, d) ślimakowa, e) podwójna, f) dwustopniowa [2] 
1 – zębnik stożkowy, 2 – koło talerzowe, 3 – koła walcowe, 4 – mechanizm różnicowy, 5 – ślimak, 6 – ślimacznica, 7 – półosie napędowe, 8 

– sprzęgło zębate 

 

 

 

3. Mechanizm różnicowy. 

Zadaniem mechanizmu różnicowego jest nadanie różnych prędkości kołom napędzającym w czasie jazdy po 
łuku drogi i nierównościach. Budowę najczęściej spotykanego stożkowego mechanizmu różnicowego przedstawia 
rys. 148. 

 Koło talerzowe (   ) przekładni głównej jest przymocowane do obudowy (   ) mechanizmu różnicowego. W 
obudowie są umieszczone koła zębate: koła koronowe (   ) osadzone na wielowypustowych końcach półosi (   ) i 
niewielkie stożkowe koła zębate (   ) zwane satelitami. Satelity są zazębione ze stożkowymi kołami koronowymi (   
) i obracają się wokół krzyża (   ). 

Ćwiczenie  1. Uzupełnić powyższy tekst wstawiając w nawiasy cyfry odpowiadające elementom przedstawionym na rys. .  

 

Rys. 12. Mechanizm różnicowy z 

kołami zębatymi stożkowymi: a) 

konstrukcja, b) części składowe 

[20] 

Mechanizm różniciowy 
posiada następujące 
własności: 

 gdy pojazd jedzie na 
wprost, satelity spełniają 
funkcję sprzęgła łączącego 
koronki, 

 jeżeli jedno koło 
przyspieszy to dzięki 
mechanizmowi drugie 

zaczyna zwalniać (bo satelity zaczynają się toczyć po koronkach), 

 jeżeli jedno koło trafi na powierzchnię bardzo sliską, a drugie na nawierzchnię o dużym współczynniku 
przyczepności, wówczas pierwsze koło będzie się obracać z podwójną prędkością , a drugie w ogółe nie 
będzie się obracać. 

Na rys. 149 przedstawiono inne rozwiązania mechnizmu różnicowego. Rys. 149a to ślimakowy mechanizm 
różnicowy, stosowany w pojazdach z napędem na więcej niż jedną oś. Dzieli napęd między oś przednią i tylną, 
ponieważ w trakcie pokonywania poprzecznych nierówności terenu prędkość obrotowa koła jadnej osi zawsze 
różni się od podążającego jago sladem koła drugiej osi. Zapobiega to szkodliwemu poślizgowi opon oraz 
przeciązeniu wałów i przekładni zębatych łączących obie osie. Rys. 149b przedstawia mechanizm różnicowy 
samoblokujący, którego zaletą jest zdolność do samoczynnego blokowania się podczas znacznych nierówności w 
rozdziale napędu pomiędzy napędzane osie.  

 
 

 

 



 

  

 

 

PÓŁOSIE NAPĘDOWE 

1. Konstrukcja półosi  

Zadaniem półosi jest przekazywanie napędu z kół koronowych mechanizmu różnicowego na piasty kół. Jeden 
koniec półosi jest wielowypustowy, a drugi posiada zazwyczaj kołnierz, który może być odkuty w całości z półosią 
lub połączony za pomocą połączenia wielowypustowego, wpustowego, itp. 

ZAWIESZENIE KÓŁ JEGO ELEMENTY I KONSTRUKCJA 

1. Cel i zadania zawieszeń 

1.1. Celem zawieszenia jest właściwe ustalenie i zamocowanie kół jezdnych do nadwozia lub podwozia. 

1.2. Zadania zawieszeń: 

 łagodzenie wstrząsów pochodzących z nierówności dróg, 

 niedopuszczenie do nadmiernych ruchów nadwozia, które mogą być szkodliwe dla człowieka, 

 zapewnienie płynności ruchów nadwozia podczas ruszania lub hamowania. 

2. Elementy zawieszeń  

2.1. Metalowe elementy sprężyste, których zadaniem jest łagodzenie uderzeń w czasie jazdy po nierównościach: 

 resory piórowe, składające się ze sprężystych płaskowników, przy czym najdłuższy płaskownik nazywa 

się piórem głównym a liczba piór uzależniona jest od sztywności resoru i wynosi od 3  20 połączonych 
ze sobą obejmami (rys. 162), 

Rys. 13. Półeliptyczny resor piórowy: a) budowa resoru, b) resor wzdłużny, c) resor wysięgnikowy, d) resor porzeczny [2 i 

20] 

 sprężyny śrubowe wykonane z drutu stalowego o średnicy  10 20 mm, średnica sprężyn do kilkunastu 
centymetrów (rys. 163), 

 drążki skrętne wykonane w postaci pręta, rury lub płaskowników, których jeden koniec jest nieruchomo w 
ramie, a drugi jest skręcany za pomocą zamocowanej na nim dzwigni (rys. 164 i 165). 

  

  

Rys. 14. Sprężyna śrubowa [2]          Rys. 15. Zasada działania drążka skrętnego 

2.2. Gumowe elementy sprężyste – najczęściej jako pomocnicze, a także jako główne elementy resorujące (rys. 
166).  

Elementy gumowo – metalowe przedstawione na rys. 167 są stosowane w zawieszeniach jako łączniki 
pomiędzy podwoziem lub ramą a wahaczami, resorami, itp.   
 

 

  



 

 

 

 

2.5. Amortyzatory 
Zadaniem amortyzatora jest tłumienie drgań wywołanych np. przez resory, oraz utrzymywanie stałej 

statyczności kół z nawierzchnią (rys. 171).  
 

Rys. 16.Zachowanie się koła samochodu: a) bez amortyzatora, b) z amortyzatorem [26] 

2.5.1. Ogólna budowa amortyzatora (rys. 172b i c): 

 cylinderek roboczy, 

 tłok z zaworkami, 

 dodatkowy zbiornik połączony z cylindrem roboczym za pomocą zaworu. 

  2.5.2. Zasada działania amortyzatora (rys. 172a) 
W czasie ruchu ugięcia (zmniejszenie długości amortyzatora) przez zaworki następuje przepływ oleju z 

przestrzeni pod tłokiem nad tłok. W czasie ruchu odbicia (amortyzator zwiększa długość) olej przedostaje 
się z przestrzeni z nad tłoka pod tłok, do której również dopływa olej ze zbiornika dodatkowego. To 

zapewnia, że koło cały czas toczy się po nierównych nawierzchniach.   

Rys. 17. Amortyzatory teleskopowe: a) zasada działania amortyzatora, b) schemat budowy amortyzatora dwururowego, c) 

jednorurowy amortyzator gazowy [22] 
1 – przestrzeń robocza, 2 – cylinder, 3 – tłok, 4 – przestrzeń wyrównawcza, 5 – rura zewnętrzna, 6 – ucho mocujące, 7 – wkładka gumowa, 8 

– tłoczysko, 9 – uszczelnienia, 10 – odpływ oleju, 11 – prowadnica tłoczyska, 12 – olej, 13 – zawór tłoka, 14 – zawór zwrotny, zawór denny, 

16 – gaz (azot) pod ciśnieniem, 17 – tłok rozdzielający (swobodny) 

2.6. Wahacze, których zadaniem jest połączenie kół z podwoziem lub nadwoziem. Wykonuje się je  najczęściej w 
postaci przegubowo zamocowanych dzwigni, umożliwiających przemieszczanie się koła w płaszczyźnie 
poziomej. Zależnie od usytuowania osi ich obrotu wahacze dzielimy na: 

 wzdłużne (wleczone lub pchane) – o osi obrotu prostopadłej do podłużnej osi symetrii pojazdu, 

 poprzeczne - o osi obrotu równoległej do podłużnej osi symetrii pojazdu, 

 skośne – z osią obrotu o położeniu pośrednim między poprzecznym a wzdłużnym.  

2.7. Stabilizator, który nie dopuszcza do nadmiernych przechyłów poprzecznych pojazdu w czasie jazdy na 
zakrętach. Jest najczęściej w postaci drążka skrętnego w kształcie litery „U” (rys. 174). Stabilizator swoimi 
zakończeniami zamocowany jest do zawieszenia (wahaczy), a środkową częścią do podłogi nadwozia (są to 
obejmy, w których stabilizator może się obracać). 

 

 



Rys. 18. Stabilizator mechaniczny  

3. Rodzaje zawieszeń 

3.1. Zawieszenia zależne (rys. 176a), w których wychylenie jednego koła wywołuje wychylenie drugiego 
będącego na taj samej osi. W tym przypadku koła są bezpośrednio połączone belką osi nośnej lub pochwą 
mostu napędowego. 

Rys. 19. Podstawowe odmiany zawieszeń kół: a) zależne, b) niezależne 

3.2. Zawieszenia niezależne (rys. 176b), w których koła są indywidualnie połączone z ramą lub nadwoziem 
samonośnym, dzięki czemu wychylenie jednego koła nie powoduje zmiany położenia drugiego koła tej samej 
osi. Na rys. 177 przedstawione są różne odmiany zawieszeń niezależnych  

Rys. 20. Schematy typowych niezależnych zawieszeń kół: a) z podwójnymi wahaczami poprzecznymi równej i nierównej 

długości, b) z podwójnymi piórowymi resorami poprzecznymi lub z pojedynczym resorem poprzecznym i wahaczami 

poprzecznymi, c) na pojedynczych lub podwójnych wahaczach podłużnych, d) z osią wahliwą , e) z prowadzeniem 

pionowym  [20] 

4. Konstrukcje niezależnych zawieszeń samochodowych 

4.1. Zawieszenia przednie: 

 zawieszenie kolumnowe McPhersona, składające się z tzw. kolumn resorujących – będących 
integralnym połączeniem amortyzatora teleskopowego ze sprężyną 
śrubową i zwrotnicą, wahaczy poprzecznych lub skośnych i 
drążkowego stabilizatora przechyłów. 

 

 

Rys. 21. Niezależne zawieszenie przedniego        Rys. 22. Przednie 

zawieszenie typu   koła samochodu Polonez [17]                                 

McPherson [7]   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 23. Zawieszenie zależne tylnego mostu napędowego Poloneza [17] 
 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE O UKŁADZIE KIEROWNICZYM  

1. Zadania układu kierowniczego  

1.1. Zależność kinematyczna pomiędzy kątami skrętu kół powinna być możliwie bliska w zależności teoretycznej. 

1.2. Koła kierowane powinny samoczynnie powracać do położenia odpowiadającemu kierunku jazdy. 

1.3. Pionowe przemieszczanie kół nie powinno zmieniać kierunku jazdy. 

1.4. Uderzenia wywołane nierównościami nie powinny być odczuwalne na kole kierownicy.  
 

USTAWIENIE KÓŁ KIEROWANYCH  

1. Kąt pochylenia koła 

Kąt pochylenia koła () jest to kąt zawarty pomiędzy pionem a płaszczyzną przechodzącą przez koło. Dzięki 
temu kątowi lżej kręcić kierownicą oraz samoczynnie jest kasowany luz w łożyskach koła. 

2. Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy 

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy (), jest to kąt zawarty pomiędzy pionem a osią sworznia. Dzięki temu 
kątowi również jest lżej kręcić kierownicą oraz powoduje że koła pod wpływem obciążenia ustawiają się do jazdy 
na wprost. 

3. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (), jest to kąt zawarty pomiędzy pionem a osią sworznia rozpatrywany w 
płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Dzięki temu kątowi pojazd ma tendencję do jazdy na wprost oraz ułatwia 
wychodzenie z zakrętu. 

4. Zbieżność – rozbieżność kół kierowanych 

 Zbieżność kół jest wtedy gdy b1 > b2 (rys. 188d) i wymagana jest w pojazdach z napędem tylnym. Rozbieżność 
jest wtedy gdy b1 < b2 i wymagana jest w pojazdach z napędem przednim.  
Należy pamiętać, że zbieżność lub rozbieżność występuje tylko w czasie postoju, a w czasie jazdy pod wpływem 
luzów i obciążeń koła ustawiają się względem siebie równolegle. Brak zbieżność lub rozbieżność znacznie 
przyspiesza zużycie ogumienia.  

 

Rys. 24. Ustawienie kół kierowanych: a) pochylenie koła i sworznia zwrotnicy, b) wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, c) 

kółko samonastawne u nogi stolika jako analogia do wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, d) zbieżność kół [14 i 20] 



BUDOWA UKŁADU KIEROWNICZEGO 

1. Elementy składowe układów kierowniczych (rys. 189) 

1.1. Mechanizm zwrotniczy: 

 zwrotnice kół, 

 ramiona zwrotnic, 

 drążek lub zespół drążków poprzecznych. 
1.2. Mechanizm kierowniczy: 

 przekładnia kierownicza, 

 kolumna z kołem kierowniczym. 

Rys. 25. Budowa klasycznego układu kierowniczego [20] 

2. Przekładnie kierownicze 

2.1. Zadania przekładni: 

 dzięki przełożeniu zmniejsza siłę potrzebną do obracania kierownicą, 

 zamienia ruch obrotowy kierownicy na ruch posuwisto zwrotny drążka poprzecznego. 

2.2. Przełożenie przekładni kierowniczej 
Przełożenie układu kierowniczego jest to stosunek kąta obrotu kierownicy do kata skręcenia zwrotnicy. 

Przełożenie i = 15:1 oznacza że przy obrocie kierownicy o 150 zwrotnice wraz z kołami skręcą cię o 10. 
Powszechnie stosowane są następujące przełożenia: 

 w samochodach osobowych i = 12  24, 

 w samochodach ciężarowych i = 25  40. 

2.3. Rodzaje przekładni kierowniczych (rys. 190) 

 przekładnia ślimakowa – ślimak współpracujący z wycinkiem ślimacznicy lub wodzikiem na końcu 
którego znajduje się rolka, 

 przekładnia zębatkowa – koło zębate współpracuje z listwą zębatą, 

 przekładnia śrubowa – w której nakrętka przemieszcza się wzdłuż obracającej się śruby, ta z kolei 
posiadając powierzchnię zębatkową współpracuje z wycinkiem koła zębatego, napędzającego ramię 
przekładni kierowniczej. 

  

 

Rys. 26. Rodzaje przekładni kierowniczych: a) ślimakowa z wycinkiem ślimacznicy,                          b) wodzikowa, c) 

zębatkowa, d) ślimakowo-rolkowa (ze ślimakiem globoidalnym),      e) śrubowo-kulkowa z nakrętka i wycinkiem koła 

zębatego, f) śrubowo-dźwigniowa [20 i 22] 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
HAMULCE W POJEŹDZIE SAMOCHODOWYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO  

1. Rodzaje hamulców w pojeździe samochodowym 

1.1. Hamulec roboczy – który powinien byś sterowany nożnie i przeznaczony jest do zmniejszania prędkości i 
zatrzymania pojazdu. 

1.2. Hamulec awaryjny – sterowany ręcznie, działający co najmniej na jedną oś pojazdu (tzn. na dwa koła) i 
przeznaczony do zatrzymania pojazdu w czasie awarii hamulca roboczego. 

1.3. Hamulec postojowy – który jest przeznaczony do unieruchomiania pojazdu na wzniesieniu i spadku drogi, 
podczas nieobecności kierowcy. Nie wymaga się jednak hamulca postojowego jeżeli jego funkcję spełnia 
hamulec awaryjny np. przez zastosowanie mechanizmu zapadkowego. 

2. Wymagania stawiane hamulcom  

2.1. Skuteczność określa się wskaźnikiem, który jest stosunkiem siły hamowania do ciężaru wynikającego z 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub stosunkiem opóźnienia hamowania (uzyskanego na drodze 
poziomej, twardej, suchej i czystej) do przyspieszenia ziemskiego. Wskaźnik ten określa się według 
zależności: 

%
G

F
W h

h 100     lub   %
g

a
Wh 100  

      gdzie:  
Wh – wskaźnik skuteczności hamowania, 
Fh – siła hamowania wszystkich kół, 
G – ciężar pojazdu, 
a – opóźnienie, 
g – przyspieszenie ziemski. 

2.2. Wskaźnik skuteczności hamowania powinien wynosić co najmniej: 

 dla samochodu osobowego: 52% przy użyciu hamulca roboczego, 

        26% przy użyciu hamulca awaryjnego, 

 dla samochodu ciężarowego: 40% przy użyciu hamulca roboczego, 
         20% przy użyciu hamulca awaryjnego, 

 dla motocykla jednośladowego: 45% przy użyciu obu hamulców, 

             33% przy użyciu hamulca nożnego. 

2.3. Hamulec postojowy ma zapewnić unieruchomienie całkowicie obciążonego pojazdu na pochyłości co 
najmniej 16%, a całkowite obciążonego zespołu pojazdu (tzn. z przyczepą) na pochyłości co najmniej 8%. 

RODZAJE HAMULCÓW W KOŁACH 

1. Hamulce szczękowo – bębnowe  

1.1. Budowa hamulca (rys. 199) 
Ruchomą częścią hamulca bębnowego jest cylindryczny bęben, przytwierdzony do piasty koła. Jest on 

żeliwny, stalowy lub aluminiowy ze stalową wkładką, a jego wewnętrzna powierzchnia ma postać szlifowanej 
gładzi. Do gładzi tej dociskane są podczas hamowania półkuliste szczęki hamulcowe z przymocowanymi do 
nich okładzinami ciernymi.   



Rys. 27. Hamulec szczękowo-bębnowy: a) schemat budowy, b) konstrukcja [8] 
1 – szczęka przeciwbieżna, 2 – szczęka współbieżna, 3 – bęben, 4 – rozpieracz (hydrauliczny), 5 – samoregulacja luzu pomiędzy bębnem a 

szczęką, 6 – sprężyny ściągające, 7 – tarcza do ustalania położenie szczęk 

 ).  

2. Hamulce tarczowe  

2.1. Budowa i zasada działania hamulca tarczowego 
Elementem ruchomy jest przytwierdzona do piasty koła stalowa tarcza o szlifowanych dwustronnie 

płaszczyznach ciernych. Do tarczy dociskane są okładziny cierne w postaci klocków hamulcowych, które 
osadzone są w prowadnicach umożliwiających ich przesuw poprzeczny i objęte z dwóch  stron zaciskiem 
wyposażonym w hydrauliczne siłowniki dociskające (rys. 202 i 203). 

 

 Rys. 28. Hamulec tarczowy: a) zasada działania, b) widok zewnętrzny [26] 



I. KOŁA I OGUMIENIE KÓŁ  

1. Budowa kół pojazdów drogowych 

1.1. Tarcza koła (rys. 219) – najczęściej tłoczona z blachy stalowej, wyposażona w otwór ustalający ją na piaście 
oraz w otwory (gniazda) śrub mocujących.   

1.2. Obręcz – pierścień wieńcowy, w którym osadzona jest opona. Obręcz może być jednolita (spawana lub 
nitowana) lub składana.  

Rys. 29. Rodzaje kół tarczowych: a) zgrzewane, b) spawane, c) odlewane, d) szprychowe [20] 

1.3. Ogumienie, w którym rozróżniamy dwie odmiany (rys. 220): 

 dętkowe – złożone z opony, dętki i ochraniacza, 

 bezdętkowe – składające się tylko z opony. 

2. Budowa opony (rys. 221) 

2.1. Osnowa – składająca się z kilku warstw tkaniny oplotowej zwulkanizowanej w gumie. Jest w oponie 
elementem nośnym, nadającym jej wytrzymałość i elastyczność. Zależnie od jej rodzaju opony dzielimy na: 

 diagonalne (krzyżowe) – osnowę tworzy kilka warstw podgumowej tkaniny kordowej z włókien 
sztucznych (poliamidu, wiskozy, nylonu), ułożonych tak, że ich nitki przebiegają od jednego do drugiego 
obrzeża ukośnie (rys. 222a), 

 diagonalne z opasaniem (opasane) – osnowę tworzą dwie warstwy krzyżowe, a pomiędzy nimi a 
bieżnikiem nałożony jest obwodowy pas zwany opasaniem, 

 radialne (promieniowe) – osnowę tworzy kilka warstw tkaniny kordowej z włókien przebiegających wzdłuż 
promienia koła (rys. 222b).  

Rys. 30. Ogumienie: a) dętkowe, b) bezdętkowe [20] 
1 – fartuch ochronny, 2 – dętka, 3 – obręcz, 4 – opona, 5 – zawór, 6 – podkładki uszczelniające 

 

 

 



 

Rys. 31. Ogólna budowa opony                                        Rys. 32 a) opony diagonalnej    b) radialnej  
                                                                                                 1– osnowa, 2 – pasy                                                                                                 

 

RAMY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  

1. Zadania ramy 

1.1. Stanowi element nośny podwozia. 
1.2. Wiąże w konstrukcyjną całość zespoły podwozia i nadwozia. 
1.3. Zapewnia ścisłe położenie poszczególnych zespołów. 

Rys. 33. Rama samochodu ciężarowego [26] 

 

 

 

NADWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

1. Nadwozie i jego zadania  

Nadwozie – jest to część pojazdu, w której znajduje się pomieszczenie kierowcy, która zależnie od 
przeznaczenia służy do przewozu pasażerów, ładunków lub do wykonywania innych określonych zadań.  

1.1. Skład nadwozia: 

 przedział osobowy, 

 przedział silnikowy, 

 przedział ładunkowy. 

1.2. Zadania nadwozia: 

 zapewnienie maksymalnego komfortu, 

 zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, 

 zapewnienie optymalnych warunków przewozu towarów. 

2. Nadwozia samochodów osobowych 

 2.1. Rodzaje nadwozi 
2.1.1. Odmiany nadwozia w zależności od liczby miejsc, drzwi, standardu wyposażenia itp. (rys. 229): 

 kareta – najpopularniejsze, dwu- lub czterodrzwiowe,  

 limuzyna – duże, czterodrzwiowe, luksusowe wyposażenie, 

 coupe – sportowy charakter, ograniczona przestrzeń bagażowa, 

 kombi – połączeni części pasażerskiej z bagażową , 

 kabriolet – ze składanym dachem, 

 roadster – sportowe, dwumiejscowe, ściągany dach, 

 nadwozie osobowo-ciężarowe, 



 nadwozie samochodu specjalnego. 
2.1.2. Podział nadwozi w zależności od założonego udziału w przenoszeniu obciążeń działających na zespoły 

podwozia: 

 nadwozie nieniosące – osadzone na ramie i ta przenosi wszystkie obciążenia pochodzące od zespołów 
podwozia (rys. 228a), 

 nadwozie samonośne – przenoszące wszystkie obciążenia od zespołów podwozia (rys. 228b). W celu 
zapewnienia dużej sztywności i wytrzymałości są one wykonywane jako szkieletowe (rys. 230) lud 
skorupowe (rys. 231). 

Rys. 34. Rodzaje nadwozi: a) nieniosące, b) samonośnie [20] 

Rys. 35. Podstawowe rodzaje nadwozi samochodów osobowych: a) limuzyna, b) kareta (sedan, berlina), c) kombi, d) coupe, 

e) kabriolet, f) roadster [20] 

 

 

Rys. 36. Przykład nadwozia samonośnego szkieletowego[33] 

 

 

 

 



Rys. 37. Główne elementy nadwozia skorupowego [2] 

 

 

 

Rys. 38. Nadwozie skrzyniowe samochodu ciężarowego: a) ogólna budowa nadwozia, b) kabina odchylana, c) kabina 

unoszona [2] 
1 – oblachowanie kabiny , 2 – dach kabiny, 3 – poszycie dachu, 4 – podłoga skrzyni ładunkowej,   5 – boczna ściana skrzyni, 6 – tylnia 
ściana skrzyni, 7 – rygiel hakowy, 8 – stopień (wejściowy) 

3. Nadwozia autobusów 

3.3. Podział ze względu na wznios podłogi: 

 niskopodłogowe (340 mm) – autobusy miejskie umożliwiające szybką wymianę pasażerów na 
przystanku, 

 wysokopodłogowe (700  900 mm) – autobusy dalekobieżne z pomieszczeniami na bagaże, 

Nadwozi autobusów są to nadwozia szkieletowe, przykład takiego nadwozi przedstawia rys. 237. 



Rys. 39. Szkielet nadwozia autobusu [20] 

4. Nadwozia pojazdów specjalnego przeznaczeni  

Rys. 40. Cysterna samochodowa [20] 

 

 

Rys. 41. Zamiatarko-zmywarka [3]                   Rys. 42. Odśnieżarka wirnikowa [3] 

  

  

Rys. 43. Karetka pogotowia [20]                           Rys. 44. Samochód gaśniczy [2] 

 

 


