
Klasyfikacja pojazdów samochodowych. 
W zależności od potrzeb pojazdy mechaniczne można dzielić na różne kategorie, grupy, marki, 

modele. Które pojazdy znajdą się w wyodrębnionej grupie zależy od przyjętych kryteriów klasyfikacji. 

Najczęściej korzysta się z podziałów opartych na kryteriach: 

 prawnych, czyli systematyzujących ogół pojazdów w grupy istotne z punktu widzenia warunków i 

sposobu ich uczestniczenia w ruchu drogowym, urzędowej kontroli technicznej, obowiązków 

kwalifikacyjnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych, związanych z ich eksploatacją, 

 użytkowych, czyli rozróżniających rodzaje pojazdów według ich przeznaczenia i praktycznej 

przydatności do zadań stawianych przez użytkownika, 

 konstrukcyjno-technicznych, czyli dzielących pojazdy ze względu na specyfikę budowy, rodzaj 

zastosowanych systemów technicznych, charakter obsługi i napraw. 

Podział pojazdów na kategorie według norm prawnych oparty jest w każdym kraju na odpowiedniej 

ustawie zwanej potocznie kodeksem drogowym. W Polsce dokument ten nosi nazwę „Prawo o ruchu 

drogowym”. 

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” definiuje pojazd samochodowy jako pojazd silnikowy, 

którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, (określenie to nie obejmuje 

ciągnika rolniczego). 

Samochód osobowy – to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej 

niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą i ich bagażu. 

Samochód ciężarowy – to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków 

(określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy, to jest pojazd samochodowy, którego 

masa nie przekracza 3 500 kg, przystosowany do przewozu ładunków i przewożenia osób w liczbie od 

4 do 9 łącznie z kierowcą). 

Autobus – to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu 

osób łącznie z kierowcą (autobus połączony za pomocą przegubu z przyczepą w sposób umożliwiający 

pasażerom bezpośrednie przechodzenie z autobusu do przyczepy nazywa się autobusem 

przegubowym). 

Motocykl – to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem wielośladowy. 

 

Ze względu na funkcje użytkowe pojazdy można podzielić na: 

1) Pojazdy do przewozu ludzi – przewóz ludzi może mieć charakter zbiorowy (autobusy) lub 

indywidualny (samochody osobowe, motocykle, skutery). 

2) Pojazdy do przewozu towarów. 

3) Pojazdy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego różnym formom działalności ludzkiej. 

 

W każdym pojeździe samochodowym można wydzielić trzy zasadnicze grupy zespołów: 

silnik, 

podwozie, 

nadwozie. 

Silnik pojazdu samochodowego stanowi zespół dostarczający energii do napędu pojazdu. Energia ta 

może zostać uzyskana poprzez zamianę energii chemicznej paliw (benzyny, oleju napędowego, gazu) 

podczas spalania w silnikach lub może być czerpana z akumulatorów w przypadku napędu za pomocą 
silnika elektrycznego. W napędach hybrydowych wykorzystuje się kombinację silnika spalinowego i 

elektrycznego. 

Podwozie stanowi grupę zespołów niezbędnych do przeniesienia energii otrzymywanej z silnika na 

koła pojazdu oraz umożliwiających toczenie się i hamowanie pojazdu, a także kierowanie jego 

ruchem. 

Nadwozie zapewnia możliwie najwłaściwsze warunki przewozu osób lub ładunków, a także w 

przypadku samochodów specjalnego przeznaczenia – warunki umożliwiające spełnianie określonych 

zadań. 



 

Decydujący wpływ na układ konstrukcyjny całego pojazdu ma sposób usytuowania jego silnika oraz 

ustalenie, które koła samochodu są napędzane. 

W samochodach stosowane są następujące warianty konstrukcyjne układów napędowych 

przekazujących napęd: 

wyłącznie na koła przedniej osi, 

wyłącznie na koła tylnej osi, 

na zespół tylnych osi (w samochodach ciężarowych, rzadziej w autobusach), równocześnie na koła 

przednie i tylne (oznaczenia 4x4, 4WD i 6x6 w pojazdach trójosiowych). 

Warianty konstrukcyjne układów napędowych mają bezpośredni związek z usytuowaniem silnika w 

pojeździe. I tak: 

W przypadku napędu tylnej osi za pośrednictwem jednolitego lub dzielonego wału napędowego 

przez silnik umieszczony wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów w przedniej części nadwozia mówimy 

o układzie klasycznym, w którym tylna oś może przybierać postać sztywnego mostu napędowego, 

niezależnego zawieszenia tylnych kół lub zawieszenia typu de Dion. 

 
Rys. 1. Napęd klasyczny: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy. 

 
Rys. 2. Napęd klasyczny zmodyfikowany: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy. 

 

Przy napędzie przednich kół kierowanych za pośrednictwem półosi z przegubami równobieżnymi 

przez silnik umieszczony wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów poprzecznie lub wzdłużnie w przedniej 

części nadwozia, mówimy o układzie zblokowanym przednim. Ten typ napędu jest obecnie 

najczęściej stosowany w samochodach osobowych. 

 
 

Rys. 3. Napęd zblokowany przedni: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy [3, s. 160]. 



  
Rys. 4. Napęd przedni z silnikiem umieszczonym 

poprzecznie: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 

4) przekładnia główna z mechanizmem różnicowym. 

Rys. 5. Napęd przedni z silnikiem umieszczonym 

podłużnie: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 

4) przekładnia główna z mechanizmem różnicowym. 

 
 

Gdy napędzane są koła tylne przez silnik umieszczony wraz z pozostałymi układami zespołu 

napędowego poprzecznie lub wzdłużnie w tylnej części pojazdu, mamy do czynienia ze zblokowanym 

układem tylnym. 

 
Rys. 15. Zblokowany układ tylny: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy. 

 

W przypadku napędu kół tylnych, gdy silnik wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów mieści się przed 

tylną osią w środkowej części nadwozia, mówimy o układzie centralnym. 

 

Nadwozia samochodów osobowych. 
Tego typu nadwozia można podzielić na: 

- jednobryłowe – przestrzeń 

silnikowa, pasażerska i 

bagażowa stanowią jedną bryłę 

 

- dwubryłowe– przestrzeń 

silnikowa jest wyraźnie 

oddzielona od przestrzeni 

pasażerskiej i bagażowej, które 

stanowią jedną bryłę 

 



- trójbryłowe– przestrzeń 

silnikowa, pasażerska i 

bagażowa stanowią odrębne 

bryły 

 
 

Następnie ze względu na kształt bryły nadwozia dzielimy na: 

1. Coupé – nadwozie 2 drzwiowe, z 2 lub 4 miejscami siedzącymi i opuszczanymi oknami w drzwiach. 

Tylne okno może być uchylane. Bardzo często przedni układ siedzeń standardowy; z tyłu brak siedzeń 

lub nieduża kanapa z bardzo małą przestrzenią pod nogi. 

  
 

2. Hatchback – nadwozie zamknięte o dużej tylnej klapie zamykającej przestrzeń bagażową, 

stanowiącej trzecie lub piąte drzwi. Klapa zawiera tylne okno i część tylnej ściany. Samochody tego 

typu często posiadają składane tylne siedzenia, co znacząco pozwala zwiększyć przestrzeń bagażową. 

Podobnymi do hatchbacka typami nadwozi są: kombi i minivan. Jednak typ hatchback jest stosowany 

do określania mniejszych samochodów. 

  
 

3. Kabriolet (fr. cabriolet) – rodzaj nadwozia nie posiadający stałego dachu. Przeważnie dach jest 

składany, lub zdejmowany. Odmianą kabrioleta jest roadster. 

  
 

4. Roadster – typ nadwozia określający małe, dwumiejscowe, sportowe auta o dużej mocy. Poznać je 

można po tym, że jego dach (miękki lub sztywny) przypinany jest do karoserii, a więc nie stanowi 

integralnej części nadwozia. 

  

 



5. Limuzyna – jest typem nadwozia luksusowego samochodu osobowego, w którym kabina bardzo 

często jest podzielona na dwie części, oddzielając miejsce dla kierowcy od reszty samochodu. 

 
 

6. Sedan – rodzaj klasycznego, zamkniętego nadwozia trójbryłowego, w którym wyraźnie są 
wyodrębniono trzy części samochodu takie jak: przedział silnikowy, osobowy i bagażowy. Cechą 

charakterystyczną sedana jest otwierana sama klapa bagażnika, tylna szyba jest nieruchoma. 

  
 

7. Kombi – jest to najczęściej dwubryłowy rodzaj nadwozia samochodu osobowego z rozbudowaną 

przestrzenią bagażową. Pojazd ten charakteryzuje się nieparzystą liczbą drzwi, z których tylne 

uchylają się zwykle do góry. 

  
 

 

8. Mikrovan – nadwozie jednobryłowe charakteryzujące się znaczną wysokością w stosunku do 

długości samochodu. 

 
 

9. Minivan – nawozie jednobryłowe typu „mały van” nawiązujące swoją konstrukcją do nadwozi 

typu „kombi”, jednakże pojazdy tej klasy są zdecydowanie wyższe. Posiadają pięcioro drzwi oraz 

funkcjonalne wnętrze, które można swobodnie aranżować poprzez przesuwane i wyjmowane 

siedzenia. 

  
 

 



10. Van – najczęściej jedno lub dwubryłowe nadwozie charakteryzujące się znacznymi wymiarami. 

Umożliwia pomieszczenie nawet 8 pasażerów w trzech rzędach siedzeń. 

 
 

11. Pick-up – jest to samochód ciężarowy małej ładowności, o zasadniczej konstrukcji takiej jak 

samochód osobowy, w którym tylny przedział pasażerski zastąpiono otwartą skrzynią ładunkową. 

  
 

Nadwozia samochodów mogą być: osadzone na ramie (rys. a), z ramą częściową (rys. b) lub 

samonośne (rys. c). 

a) 

 

b)  

 

c) 

 
Obecnie stosuje się w samochodach osobowych i autobusach głównie nadwozia samonośne. Takie 

nadwozie nie posiada ramy a niezbędną wytrzymałość i sztywność zapewniają odpowiednio 

ukształtowane elementy: płyta podłogowa, przegroda czołowa i tylna, słupki okienne, dach oraz 

pokrywy i drzwi. Dodatkowo mechaniczna wytrzymałość nadwozia jest zwiększana przez wklejane 

szyby. 

Zaletami nadwozi samonośnych są: 

oszczędność materiałów konstrukcyjnych, 

zmniejszenie ogólnej masy pojazdu, 

uproszczenie technologii wytwarzania, 

zwiększenie ogólnej sztywności kadłuba samochodowego. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 
 

 

Układ nośny samochodu i koła jezdne 
Koła lub osie pojazdów samochodowych nie są do nadwozia/ramy przytwierdzane sztywno, 

lecz za pośrednictwem tzw. zawieszenia elastycznego, czyli zespołu współdziałających ze sobą 
elementów sprężystych, wahaczy, drążków, amortyzatorów i innych elementów składowych, z których 

każdy spełnia ściśle określone zadania. 

Zgodnie z teorią drgań poruszający się pojazd można traktować jako układ masowo -

sprężysty, którego przemieszczenia względem stanu równowagi statycznej wywoływane są przez 

rozmaite siły wymuszające o działaniu jednorazowym lub okresowym. Ruchy te mogą przybierać 
postać: 

– kołysania poprzecznego i wzdłużnego; 

– tzw. „zarzucania”, czyli obrotu wokół osi pionowej, przechodzącej przez środek ciężkości pojazdu; 

– przemieszczania się nadwozia w płaszczyźnie pionowej. 

Wspomniany układ masowo-sprężysty składa się z tzw. mas resorowanych (nadwozie, silnik, 

rama, ładunek itp.), których ciężar przenoszą elementy sprężyste zawieszenia, oraz mas 

nieresorowanych (koła jezdne, osie, mosty napędowe itp.). Te ostatnie podlegają intensywnym 

wstrząsom powodowanym nierównościami nawierzchni, ponieważ ich ciężar przenoszony jest 

bezpośrednio na podłoże. 

Częstotliwość drgań mas nieresorowanych wynosi w praktyce 500–1000 Hz, natomiast masom 

resorowanym zapewniana jest konstrukcyjnie częstotliwość drgań swobodnych 50–150 Hz. 



Częstotliwość ta (jak w starożytnej lektyce) odpowiada zakresowi częstotliwości kroków człowieka, 

czyli najlepiej tolerowanej przez ludzki organizm. 

Mechanizm pracy zawieszenia polega na tym, że najechanie koła pojazdu na nierówność 

nawierzchni powoduje ugięcie elementów sprężystych zawieszenia, w wyniku, czego akumulowana 

jest w nich energia, rozładowująca się następnie w postaci drgań mas resorowanych. Amplituda                   

i częstotliwość tych drgań zależą od sztywności i konstrukcji zawieszenia. 

Charakterystyka współcześnie stosowanych zawieszeń jest kompromisem pomiędzy miękkością 

zapewniającą wysoki komfort jazdy przewożonych osób, a sztywnością pozwalającą na utrzymanie 

stabilnego ruchu pojazdu. 

Zawieszenia elastyczne spotykane we współczesnych pojazdach drogowych dzielimy pod 

względem sposobu działania na dwa podstawowe rodzaje konstrukcji: 

– zależną – koła łączone parami przy pomocy sztywnych osi, 

– niezależną – każde z kół łączy z ramą lub nadwoziem samonośnym indywidualny zespół łączników. 

Typowe konstrukcje zawieszeń zależnych polegają na łączeniu sztywnej osi z ramą lub 

nadwoziem pojazdu przez: 

– resory piórowe wzdłużne i amortyzatory hydrauliczne, 

– resor poprzeczny, amortyzatory i drążki reakcyjne, 

– sprężyny śrubowe, amortyzatory i wahacze wzdłużne, 

– sprężyny śrubowe, amortyzatory, drążki reakcyjne wzdłużne i drążek Panharda. 

Z kolei częściej stosowane konstrukcje niezależnych zawieszeń samochodowych przednich to: 

– zawieszenie kolumnowe McPhersona, w skład którego wchodzą tzw. kolumny resorujące, będące 

integralnym połączeniem amortyzatora teleskopowego ze sprężyną śrubową i zwrotnicą, wahacze 

poprzeczne lub skośne i drążkowy stabilizator przechyłów (zawieszenie tego typu charakteryzuje się 

prostotą budowy i małą masą), 

– układ podwójnych wahaczy poprzecznych ze sprężynami śrubowymi, stabilizatorem i oddzielnymi 

amortyzatorami, 

– układ pojedynczych wahaczy poprzecznych z poprzecznym resorem piórowym, 

– układ wahaczy poprzecznych z wzdłużnymi drążkami skrętnymi i oddzielnymi amortyzatorami. 

 



Jeszcze większa rozmaitość rozwiązań konstrukcyjnych występuje w niezależnych 

zawieszeniach tylnych, gdzie do najczęściej stosowanych należą obecnie układy: 

– wahaczy podłużnych złączonych drążkiem skrętnym współpracujących ze zintegrowanymi 

kolumnami resorująco-amortyzującymi (tzw. oś zespolona), 

– wahaczy skośnych ze sprężynami śrubowymi i oddzielnymi amortyzatorami, 

– wahaczy poprzecznych z kolumnami resorująco-amortyzującymi, 

– wahaczy poprzecznych ze sprężynami śrubowymi i oddzielnymi amortyzatorami, 

– wahaczy skośnych z kolumnami resorująco-amortyzującymi, 

– osi zespolonej ze sprężynami śrubowymi i oddzielnymi amortyzatorami, 

– podwójnych (równoległych) zespołów wahaczowych ze sprężynami śrubowymi i oddzielnymi 

amortyzatorami, 

– wahaczy skośnych z drążkiem skrętnym i amortyzatorami, 

– wahaczy poprzecznych z poprzecznym resorem piórowym i amortyzatorami, 

– osi zespolonej z drążkami skrętnymi i amortyzatorami. 

Rodzaj zastosowanego zawieszenia ma bezpośredni wpływ na sposób przemieszczania się kół 

podczas pokonywania nierówności drogi. W zawieszeniu zależnym równoczesny najazd obu kół tej 

samej osi na symetryczną nierówność powoduje równoległy i równy skok tych kół w kierunku 

prostopadłym do nawierzchni. Przy najeździe na wypukłą nierówność asymetryczną jedno koło unosi 

się w górę stycznie do łuku, którego środek znajduje się w punkcie styku drugiego koła z jezdnią, czyli 

w efekcie obydwa koła współpracują z nawierzchnią tylko krawędziami bieżników (koło na 

nierówności – krawędzią wewnętrzną, a drugie – zewnętrzną). 

W zawieszeniu niezależnym na pojedynczych wahaczach poprzecznych koło najeżdżające na 

wypukłą nierówność porusza się stycznie do łuku ze środkiem leżącym na osi wahacza. Z nawierzchnią 

współpracuje, więc wewnętrzną krawędzią bieżnika, ale jego ruch nie jest przenoszony na drugie koło 

tej samej osi. 

W zawieszeniu niezależnym z wahaczami wzdłużnymi, z podwójnymi wahaczami poprzecznymi                 

o jednakowej długości lub z kolumnami McPhersona (rys. 3) koło porusza się wyłącznie w kierunku 

pionowym, nie zmieniając swego kątowego ustawienia względem powierzchni jezdni. 

 



Obecnie rozmaite rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia niezależnego są zdecydowanie 

najpopularniejsze w samochodach osobowych. Rzadziej w tej grupie spotyka się popularną z kolei                

w samochodach dostawczych, ciężarowych i autobusach kombinację niezależnego zawieszenia 

przedniego z zależnym tylnym. Zależne zawieszenie w postaci wszystkich osi sztywnych wciąż bardzo 

często spotyka się w pojazdach cięższych (w dużych przyczepach i naczepach jako wręcz dominujące), 

a w samochodach osobowych – poza wersjami terenowymi – nie jest już w ogóle stosowane. 

Decyduje o tym odmienne w każdym ze wspomnianych typów pojazdów znaczenie 

charakterystycznych wad i zalet osi sztywnej. 

Do wad należą: 

– mała stabilność ruchu po nierównej nawierzchni, 

– znaczna przestrzeń zajmowana w ogólnym gabarycie pojazdu, 

– duża masa nieresorowana. 

Zaletami natomiast są: 

– niskie koszty wytwarzania, 

– niezmienność rozstawu kół, 

– utrzymywanie stałego kąta pochylenia i zbieżności kół (niekierowanych), 

– mniejsze zużycie opon. 

 

Tarcza koła 

Tarcze koła są wytłaczane z blachy stalowej lub odlewane i kute ze stopu metali lekkich, czasza koła    

i obręcz tworzą całość. Wykonane są jako koła z 3, 4 lub 5 otworami mocującymi oraz zwykle 

niedzieloną, szczelną obręczą (najczęściej o wgłębionym profilu). Dobre odprowadzanie ciepła             

i wentylacja hamulców możliwa jest dzięki otworom w czaszy koła. Wyśrodkowanie odbywa się za 

pomocą centralnego otworu, sworznia ustalającego lub stożkowych elementów mocujących koło (łeb 

śruby lub nakrętka). 

 

Koła 

Zadaniem kół i opon jest kontakt między pojazdem i nawierzchnią. Opony montowane są na kołach. 

Koło przymocowane jest do piasty, najczęściej za pomocą kilku śrub lub nakrętek. Centralne 

zamocowanie spotykane jest tylko w wozach sportowych i dwukołowych. Śruby mocujące mogą być 

przykryte kołpakiem. Koła powinny mieć możliwie niewielka masę oraz dużą wytrzymałość                  

i elastyczność. 

Działają na nie następujące obciążenia: 

- siła napędowa, 

- siła hamowania, 

- masa (masa samochodu i ładunku), 

- wstrząsy wywołane nierównościami drogi, 

- siły odśrodkowe na zakrętach. 

 

Obręcze 
Obręcz musi pasować do opony i bezpiecznie ją prowadzić. Obręcze dzielimy ze względu na: 

– kształt przekroju, 

– budowę. 

Średnica obręczy (rys. 50) podana jest na barku i musi odpowiadać średnicy stopki opony. Szerokość 

wnęki obręczy, średnic obręczy, a także głębokość tłoczenia montowanych opon muszą odpowiadać 

danym w instrukcji obsługi pojazdu. Szerokość wnęki obręczy i średnica obręczy podane są w calach. 

Dzięki ciśnieniu powietrza opona leży pewnie na barku obręczy. Obrzeże obręczy zapobiega 

odskakiwaniu opony na zewnątrz, natomiast garb przy oponach bezdętkowych zapobiega obsuwaniu 

się opony do wewnątrz. Dzięki łożu obręczy (obręcz o wgłębionym profilu) możliwe jest założenie 

opon przy niedzielonych obręczach. Wybranie obręczy o innej głębokości wytłaczania ma wpływ na 



odstęp kół. Możliwe są również obręcze o ujemnej głębokości wytłaczania (powierzchnia mocowania 

za środkiem obręczy. 

 

 

 

 

 
Rys. 49. Koło z piastą Rys. 50. Schemat obręczy 

 

Opony 

Opona powinna mieć kontakt z nawierzchnią przy wszystkich siłach występujących w czasie jazdy: 

napędu, hamowania i siłach prowadzenia bocznego. 

Budowa opony (rys.51) Osnowa z gumowanego kordu rozciąga się od jednej stopki opony do drugiej 

 i tworzy jej podbudowę, jako opaska (bandaż) nałożone są na osnowę dodatkowe warstwy kordu. 

Wzmacniają one obszar bieżnika, wykonane są ze stali, włókna tekstylnego lub szklanego. Bieżnik ma 

profil. Dobór mieszanki gumowej określa żywotność, stopień hałaśliwości i zastosowanie opony. 

Stopka powinna zapewniać odpowiednio pewne osadzenie opony na obręczy. W tym 

celu stosuje się jeden lub kilka rdzeni z drutówki w odpowiedniej warstwie gumy. 

 

 
Rys. 50. Budowa opony 

 



Rodzaje opon 

Z uwagi na kierunek warstw kordu podbudowy rozróżniamy opony radialne i diagonalne. 

 

Opony radialne (rys.51) 

Zbudowane są z warstw włókna tekstylnego (opony radialne tekstylne) lub ze stali (stalowe opony 

radialne). Warstwy przebiegają promieniście od stopki do stopki (pasma). Kąt ułożenia włókien wynosi 

od 6 do 20 stopni. 

Zalety opon radialnych: 

– niewielkie zużycie, 

– niewielkie opory toczenia, 

– przy większych prędkościach lepsze prowadzenie boczne i lepsze resorowanie. 

 

Opony diagonalne (rys. 52) 

Kąt przebiegu włókien podbudowy wynosi 30-40 stopni. Na nich znajdują się następne warstwy 

ułożone względem siebie diagonalnie (warstwy pośrednie). 

Zalety opon diagonalnych: 

- większa nośność przy tej samej masie, 

- lepsze resorowanie przy mniejszych prędkościach. 

 

 

 

 

 
Rys. 51. Opona radialna. Rys. 52. Opona diagonalna. 

 

Opony dętkowe (tube type, rys. 53) 

Opony noszące oznaczenie tube type lub dętkowe powinny mieć dętki. Stosowane są głównie 

przy obręczach dzielonych lub bez garbu. Określenie opon nie jest znormalizowane, ale najczęściej 

odnosi się do wielkości opon. 

Opony bezdętkowe(tubeless, rys. 54) Po wewnętrznej stronie opony znajduje się szczelna 

warstwa miękkiej gumy, która uszczelnia mniejsze otwory, dlatego niebezpieczeństwo nagłej utraty 

powietrza jest bardzo niewielkie. Zamontowanie na obręczy z garbem zabezpiecza przed 

ześlizgiwaniem się stopki z barku obręczy. Dalsze zalety to niewielkie nagrzewanie się, ponieważ 

odpada tarcie między oponą i dętką, oraz prosty montaż. 

 



 

 

 

 
Rys. 53. Opona dętkowa Rys. 54. Opona bezdętkowa 

 

 

Oznaczenia opon 

 
Rys. 14. Oznaczenia opon. 



Napisy na oponie: 

1. Rozmiar opony szerokość opony w mm (155) wskaźnik profilu opony (seria „70”) oznaczenie 

radialnej konstrukcji opony (R) średnica osadzenia obręczy w calach (13). 

2. Producent wyrobu (TC DĘBICA). 

3. Opona bezdętkowa (tubeless) lub „tube type” dla opon dętkowych. 

4. Znak homologacji na zgodność z reg. ECE nr 30 numer homologacyjny opony (020516) kod 

państwa, które nadało numer homologacyjny (E8). 

5. Indeks nośności (75). 

6. Symbol prędkości (T). 

7. Opona radialna (radial). 

8. Oznaczenie rzeźby bieżnika drogowa rzeźba bieżnika (D)numer rzeźby bieżnika (164). 

9. Oznaczenie klasy jakości opony wg normy UTQG (USA). 

10. Opis budowy wewnętrznej opony. 

11. Wartość maksymalnego ciśnienia eksploatacji. 

12. Wartość maksymalnego dopuszczalnego obciążenia eksploatacji. 

13. Wartości maksymalnego ciśnienia i maksymalnego obciążenia opony (podane w nawiasach dotyczą 

Kanady i USA). 

14. Nazwa opony. 

15. Wyrób wykonany w RP(MADE IN POLAND). 

16. Kod opony zgodny z wymogami norm USA (DOT A5F8 UEP). 

17. Wyrób wykonany zgodnie z PN (PN). 

18. Gatunek wyrobu (GAT. I). 

19. Międzynarodowe oznaczenie gatunku I (V–1). 

20. Numer opony (kod daty produkcji) kolejny tydzień roku produkcji (08) ostatnia cyfra roku 

produkcji (5), po roku dwutysięcznym podaje się dwie ostanie cyfry roku produkcji np. 1503 

oznacza to: 15 – tydzień roku, 03 – rok 2003. 

21. Numer formy, w której wykonano oponę (F–01). 

22. Wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). 

-  RADIAL – podobnie jak litera R w symbolu wymiarowym oznacza radialną budowę opony. 

-  GAT. I lub GAT. II – symbol jakości. 

-  symbol rzeźby bieżnika, np. D itp. 

 

Napisy na oponie 

Na każdej oponie umieszczony jest zestaw symboli literowo – cyfrowych, określających jej 

wymiary i własności trakcyjne. Dla przykładu posłużmy się napisem: 175 / 70 R13 80T (opona 

samochodu osobowego). 

Poszczególne elementy tego oznaczenia wyrażają następujące cechy: 

– 175 – szerokość opony w mm, 

– 70 – wskaźnik profilu, czyli procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości, 

– R – oznaczenie opony o konstrukcji radialnej (inne spotykane symbole: B – opona opasana, brak 

litery – opona diagonalna), 

– 13 – średnica wewnętrznego obrzeża opony w calach, 

– 80 – kod nośności opony, symbol 80 oznacza dopuszczalne obciążenie 450 kg, 

– T – kod dopuszczalnej prędkości, litera T oznacza prędkość do 190 km/h. 

Na oponie mogą się też znaleźć dodatkowe informacje i symbole o następującym znaczeniu: 

TUBELESS – opona bezdętkowa, TUBE TYPE – opona dętkowa. 


