
 



Budowa silnika 
Schemat konwencjonalnego, tłokowego silnika spalinowego przedstawia rys. 1. W cylindrze 1 silnika 

jest umieszczony tłok 2, który może przesuwać się wzdłuż osi cylindra. Tłok jest połączony z wałem 

korbowym za pomocą korbowodu 4, powiązanego przegubowo zarówno z tłokiem, jak i z wałem 

korbowym. Wymienione elementy tworzą mechanizm tłokowo-korbowy, który zamienia postępowo-

zwrotny ruch tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. 

Skrajne położenia tłoka przyjęto nazywać górnym i dolnym martwym położeniem (GMP i DMP) przy 

czym GMP odpowiada położeniu najbardziej odległemu od wału korbowego. 

 

 
Rys. 1. Schemat tłokowego silnika spalinowego 

1 - cylinder, 2 -tłok, 3 - wał korbowy, 4 - korbowód, 5 - głowica, 

6, 7 - przewody dolotowy i wylotowy, 8, 9 - zawory dolotowy i wylotowy. 

 

Suwem tłoka nazywa się przesunięcie tłoka od GMP do DMP lub odwrotnie. Długość suwu jest 

skokiem tłoka (S). Cylinder jest przykryty głowicą 5. Przestrzeń, która powstaje między tłokiem 

znajdującym się w GMP a głowicą, nazywa się komorą spalania. 

Do głowicy są doprowadzone dwa przewody - dolotowy (ssący) 6 i wylotowy (wydechowy) 7 - 

zamykane odpowiednio zaworami dolotowym 8 i wylotowym 9. Zgodnie z nazwami służą one do 

napełniania (dolot) cylindra świeżą mieszanką oraz do usuwania z niego spalin (wylot). Ruchem 

zaworów steruje mechanizm rozrządu. 

 

Zasadniczy podział silników spalinowych 
Jednym z zasadniczych kryteriów klasyfikacji silników spalinowych jest sposób zapłonu mieszanki. Na 

podstawie tego kryterium silniki spalinowe można podzielić na silniki o zapłonie iskrowym oraz silniki 

o zapłonie samoczynnym. 

W silniku o zapłonie iskrowym - ZI cylinder jest napełniany mieszanką, która sprężona wstępnie przez 

tłok, jest zapalana iskrą elektryczną, wzbudzaną między elektrodami umieszczonej w komorze spalania 

świecy zapłonowej. 

W silniku o zapłonie samoczynnym - ZS cylinder jest napełniany czystym powietrzem. Powietrze to 

zostaje wstępnie sprężone przez tłok, lecz znacznie silniej niż w silniku o zapłonie iskrowym. Do 

zawartego w komorze spalania silnie rozgrzanego (w wyniku sprężania) powietrza zostaje wtryśnięte 

paliwo. Pod wpływem wysokiej temperatury paliwo ulega samozapaleniu. 

Innym, istotnym kryterium podziału silników spalinowych jest liczba wykonywanych przez tłok 

suwów w pojedynczym cyklu pracy. Stosując takie kryterium podziału, silniki spalinowe dzielimy na 

czterosuwowe i dwusuwowe. W silniku czterosuwowym cykl pracy (obejmujący napełnienie cylindra 

mieszanką, wstępne jej sprężenie, spalenie oraz usunięcie spalin z cylindra) zamyka się w czterech 



suwach tłoka, czyli wymaga czterokrotnego przebycia przez tłok drogi między GMP i DMP. W silniku 

dwusuwowym cykl pracy zamyka się w zaledwie dwóch suwach tłoka. 

 

Silniki czterosuwowe o zapłonie iskrowym (samoczynnym ZS) 
Działanie czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym (samoczynnym ZS) przedstawia rys. 2. 

Cyklowi pracy takiego silnika odpowiadają cztery suwy tłoka: 

 
Rys. 2. Zasada działania silnika czterosuwowego o zapłonie iskrowym(samoczynnym- w miejscu 

świecy zapłonowej znajduje się wtryskiwacz): 

a) napełnianie cylindra mieszanką (dolot), b) sprężanie, c) praca, d) wylot. 

 

– Suw dolotu (rys. 2a). Podczas suwu dolotu tłok przesuwa się od GMP do DMP, przy czym zawór 

dolotowy jest otwarty. Sunący ku DMP tłok zasysa przez ten zawór mieszankę (powietrze ZS), 

uprzednio przygotowaną w układzie zasilania. W czasie tego suwu zawór wylotowy pozostaje 

zamknięty, 

– Suw sprężania (rys. 2b). Po minięciu DMP tłok rozpoczyna ruch ku GMP, przy czym zawór 

dolotowy zostaje zamknięty. Pozostaje także zamknięty zawór wylotowy. Sunący ku GMP tłok spręża 

wypełniającą cylinder mieszankę (powietrze ZS), która w GMP tłoka zajmuje już tylko objętość 

komory spalania. (w silniku o zapłonie samoczynnym sprężanie jest o wiele silniejsze) 

– Suw pracy (rys. 2c). W chwili gdy tłok znajduje się w pobliżu GMP, przeskok iskry elektrycznej 

między elektrodami świecy zapłonowej powoduje zapłon sprężonej mieszanki (ZS - następuje wtrysk 

paliwa do komory spalania. W panującej tam wysokiej temperaturze wtryśnięte do sprężonego 

powietrza paliwo odparowuje i zapala się). Mieszanka spala się gwałtownie. Wywiązywana w procesie 

spalania znaczna ilość ciepła powoduje wzrost temperatury gazów spalinowych, a tym samym szybki, 

kilkakrotny wzrost ciśnienia nad tłokiem. Dążące do rozprężenia się gazy spalinowe cisną na tłok, 

przesuwając go ku DMP. W ten sposób rozprężające się spaliny wykonują pracę. W czasie suwu pracy 

obydwa zawory pozostają zamknięte, natomiast objętość nad tłokiem zwiększa się, a więc maleje 

zarówno ciśnienie gazów w cylindrze, jak i ich temperatura. 

– Suw wylotu (rys. 2d). Po wykonaniu suwu pracy tłok rozpoczyna ponownie suw ku GMP. Otwarty w 

tym czasie zawór wylotowy umożliwia wypchnięcie spalin z cylindra. Proces usuwania spalin trwa aż 

do chwili zamknięcia zaworu wylotowego. Z chwilą osiągnięcia przez tłok GMP, zamknięcia zaworu 

wylotowego i otwarcia zaworu dolotowego rozpoczyna się następny cykl pracy silnika. 

 

 

 

 



Silniki dwusuwowe 
W silniku dwusuwowym napełnienie cylindra mieszanką, jej sprężenie, spalenie i usunięcie 

spalin z cylindra odbywa się w czasie dwóch suwów tłoka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zmian 

objętości zarówno w przestrzeni nad tłokiem, jak i pod tłokiem. Toteż w silniku dwusuwowym 

przestrzeń pod tłokiem (komora korbowa) musi być zamknięta i szczelna. Specjalnym kanałem jest ona 

połączona jedynie z przestrzenią nad tłokiem. Zasadę działania silnika dwusuwowego przedstawia rys. 

3. 

 
Rys. 3. Zasada działania silnika dwusuwowego: 

a) suwy dolotu i sprężania, b) suwy pracy i wylotu. 1 – okno dolotowe, 2 - komora korbowa, 

3 - okno kanału przelotowego, 4 - okno wylotowe. 

 

Podczas suwu sprężania na skutek ruchu tłoka w komorze korbowej 2 wytwarza się podciśnienie. 

Zbliżający się do GMP tłok swoją dolną krawędzią odsłania okno dolotowe 1 (rys. 3a). Przez to okno 

do komory korbowej zostaje zassana porcja przygotowanej w gaźniku mieszanki paliwa z powietrzem. 

Suw sprężania jest więc połączony z suwem dolotu. 

Po zapłonie mieszanki w komorze spalania tłok sunie ku DMP, zasłaniając okno dolotowe. Mieszanka 

znajdująca się w zamkniętej komorze korbowej jest przez tłok sprężana. Pod koniec tego suwu górna 

krawędź tłoka odsłania okno wylotowe 4 i spaliny uchodzą z cylindra (rys. 3b). Niewiele później górna 

krawędź wciąż sunącego ku DMP tłoka odsłania okno 3 kanału przelotowego łączącego komorę 

korbową z cylindrem i wstępnie sprężona pod tłokiem mieszanka przepływa do cylindra, wypychając z 

niego resztę spalin Proces usuwania resztek spalin nazwano przepłukiwaniem cylindra. Podczas suwu 

tłoka ku DMP zostały wykonane dwie czynności praca i wylot spalin. 

Zaletą silników dwusuwowych jest ich nieskomplikowana konstrukcja (brak zaworowego mechanizmu 

rozrządu). Wadami są: większe zużycie paliwa, bardziej toksyczne spaliny ze względu na konieczność 

dodawania oleju do paliwa (w celu smarowania mechanizmów) oraz nierównomierna praca bez 

obciążenia. Toteż silniki dwusuwowe są stosowane przeważnie w małych motocyklach i 

motorowerach, w których niewielka cena jest czynnikiem zasadniczym. Silniki dwusuwowe wciąż 

jeszcze są używane do napędu nielicznych typów samochodów osobowych, lecz ze względu na 

wymienione wady w przyszłości z pewnością utracą to zastosowanie. 

W niektórych silnikach dwusuwowych wlotem mieszanki do komory korbowej steruje nie tłok, lecz 

zawór obrotowy odsłaniający i zasłaniający okno dolotowe. Takie rozwiązanie, choć czyni konstrukcję 

silnika bardziej złożoną, uniezależnia sterowanie napływem mieszanki do komory korbowej od ruchu 

tłoka. Dzięki temu możliwe staje się niesymetryczne względem zwrotnych położeń tłoka otwieranie i 

zamykanie kanału dolotowego. 



ZADANIA SPRZĘGIEŁ SAMOCHODOWYCH I ICH RODZAJE 
1) Zadania sprzęgła samochodowego: 

· łączy silnik ze skrzynią biegów, 

· chwilowo odłącza napęd od silnika, 

· umożliwia łagodne ruszanie pojazdu, 

· umożliwia zmianę biegów, 

· eliminuje drgania silnika(tłumiki drgań skrętnych) 

· zabezpiecza elementy układu napędowego przed nadmiernym obciążeniem. 

2) Rodzaje sprzęgieł 

Podział sprzęgieł ze względu na sposób działania: 

· cierne, 

· elektromagnetyczne, 

· hydrokinetyczne. 

Podział sprzęgieł ciernych ze względu na konstrukcję: 

· jednotarczowe, 

· dwutarczowe, 

· wielotarczowe. 

Podział ze względu na sposób sterowania: 

· sprzęgła samoczynne (odśrodkowe i automatyczne), 

· ze sterowaniem mechanicznym (pedał, linka, dźwignia), 

· ze sterowaniem hydraulicznym (pedał, pompa, przewody), 

· ze sterowaniem pneumatycznym (pedał z zaworem, sprężarka, przewody), 

· ze sterowaniem elektronicznym. 

3) Klasyczne sprzęgło cierne 

Sprzęgło w samochodzie składa się z trzech podstawowych elementów. Są nimi: 

· tarcza sprzęgła, 

· docisk sprzęgła, 

· łożysko sprzęgła. 

Koło zamachowe to element, który łączy układ sprzęgła z silnikiem. Jego główną rolą jest przełożenie 

napędu z wału korbowego na sprzęgło. 

 
Rys 2.1. – Budowa sprzęgła 



Tarcza sprzęgła posiada okładziny cierne przymocowane za pomocą nitów lub kleju i elementów 

sprężystych, aby wyeliminować szarpanie w trakcie ruszania z miejsca. Okładziny muszą mieć bardzo 

dobrą odporność na ścieranie oraz wysoką temperaturę. Materiały używane do produkcji tego elementu 

to zazwyczaj włókna węglowe, materiały organiczne czy włókna szklane. Istnieją również okładziny 

wykonane ze spieków metalowych, które znajdują zastosowanie w silnie obciążonych układach 

sprzęgła, np. w samochodach sportowych. Ponadto tarcza sprzęgła zawiera również tłumik drgań 

skrętnych – stosuje się go w celu ograniczenia drgań przekładanych z silnika na skrzynię biegów. 

Tarcza posiada wycentrowany frezowany otwór, za pomocą którego łączy się z wałkiem sprzęgłowym. 

W samochodach spotykane są zarówno jednotarczowe sprzęgła jak i dwutarczowe albo nawet 

trzytarczowe – ostatnie 2 typy stosuje się w silnie obciążonych układach sprzęgła takich jak samochody 

rajdowe, gdzie temperatura jest wyższa niż podczas standardowej jazdy, a odporność na ścieranie jest 

czynnikiem decydującym o sukcesie zawodników. 

Docisk sprzęgła jest odpowiedzialny za odpowiednie dociskanie tarczy sprzęgłowej do koła 

zamachowego. Współpracuje bezpośrednio z tarczą sprzęgła, a pracując w wysokiej temperaturze musi 

posiadać zdolność szybkiego odprowadzania ciepła. Docisk sprzęgła posiada osłonę, która łączy 

element współpracujący z tarczą sprzęgła za pomocą sprężyn płytkowych (sprężyna talerzowa), które  

z kolei dociskają bądź odsuwają docisk w stosunku do tarczy sprzęgła w chwili rozłączenia napędu 

sprzęgła oraz w środkowują docisk w obudowie. Docisk sprzęgła obraca się wraz z kołem 

zamachowym i jest przymocowany do niego na stałe. Posiada możliwość przesuwania się wzdłuż osi 

sprzęgła w chwili jego włączenia lub rozłączenia. 

Łożysko oporowe naciska na sprężynę talerzową docisku, wówczas między elementami sprzęgła 

powstaje niewielki luz następuje odsunięcie tarczy dociskowej od tarczy sprzęgłowej. Tak właśnie 

następuje rozłączenie sprzęgła. Łożysko jest osadzone centralnie w osi sprzęgła, prowadzone na tulei 

zamocowanej zazwyczaj do skrzyni biegów. Dzięki sile tarcia pomiędzy elementami sprzęgła napęd 

jest przekazywany do skrzyni biegów. W skład mechanizmu wyciskowego sprzęgła wchodzi również 

pedał sprzęgła, który jest połączony z widełkami przesuwającymi łożysko. Sterowanie to może 

odbywać się mechanicznie lub współcześnie coraz częściej hydraulicznie. 

Zasada działania sprzęgła 

Do części wału korbowego pracującej na zewnątrz bloku silnika przykręcone jest koło zamachowe.          

Z kolei do koła zamachowego zamontowana jest tarcza dociskowa sprzęgła (docisk). Silnik, podczas 

swojej pracy wytwarza moment obrotowy, który za pośrednictwem koła zamachowego oraz docisku 

przenoszony jest na tarczę sprzęgłową. Wałek sprzęgłowy to element wystający ze skrzyni biegów, 

który posiada wycięte frezy od strony sprzęgła, na które montuje się tarczę pomiędzy kołem 

zamachowym a dociskiem sprzęgła. Tarcza sprzęgłowa poza tym, że wraz ze wszystkimi elementami 

sprzęgła wykonuje ruch obrotowy, to dodatkowo wykonuje także ruch przesuwny po wałku sprzęgła. 

Powoduje to rozłączanie lub załączanie napędu. Nacisk na tarczę sprzęgłową wywołuje sprężyna 

talerzowa docisku sprzęgła, natomiast ruch powrotny zapewniają sprężyny tarczy dociskowej 

umieszczone w jej obudowie. Ruch obrotowy tarczy sprzęgła przekazywany jest z koła zamachowego 

na wałek sprzęgłowy na zasadzie tarcia. Następnie ruch obrotowy przenosi się do skrzyni biegów          

i dalszych peryferii układu napędowego. Gdy wciskamy pedał sprzęgła, następuje odłączanie sprzęgła. 

Wówczas widełki i łożysko sprzęgła powodują odciąganie tarczy dociskowej i zwolnienie tarczy 

sprzęgłowej. Następuje zmniejszenie bądź kompletny brak przylegania tarczy sprzęgłowej do koła 

zamachowego. Można wówczas zatrzymać pojazd lub zmienić bieg. Przy puszczeniu pedału sprzęgła, 

sprężyny zamontowane w obudowie tarczy dociskowej poprzez rozprężenie wciskają ją i pchają w 

stronę koła zamachowego, przez co również tarcza sprzęgła przylega do koła zamachowego i obraca 

się razem z nim. 

 

 

 

 



ZADANIA I RODZAJE SKRZYNEK BIEGÓW 
1) Zadania skrzynek biegów 

· Łączy sprzęgło z wałem lub mostem napędowym. 

· Trwale rozłącza napęd. 

· Umożliwia jazdę z różnymi prędkościami. 

· Reguluje siłę napędową na kołach (przy czym wartość ta jest odwrotnie 

proporcjonalna do prędkości pojazdu). 

· Umożliwia jazdę do tyłu. 

2) Rodzaje skrzynek biegów 

Skrzynki biegów manualne (mechaniczne) o trzech odmianach: 

· z kołami zębatymi przesuwnymi, 

· z kołami stale zazębionymi (posiadające sprzęgła i synchronizatory), 

· kombinowane. 

Skrzynki biegów półautomatyczne (sekwencyjne) 

Skrzynki biegów automatyczne 

Manualna skrzynia biegów 

Podczas pracy silnika moment obrotowy pozostaje prawie stały, podczas gdy moc wyjściowa 

zwiększa się proporcjonalnie do prędkości obrotowej. Jednak do rozpoczęcia jazdy lub wjazdu na 

wzniesienie pojazd potrzebuje znacznie większego momentu obrotowego niż podczas jazdy po płaskiej 

drodze, nawet z dużą szybkością. Dlatego w samochodach stosuje się przekładnię umożliwiającą 

zmianę momentu obrotowego silnika na moment obrotowy przekazywany na koła, odpowiadający 

warunkom jazdy. Przekładnia taka, nazywana skrzynią biegów, jest przekładnią stopniową pozwalającą 

na uzyskanie najczęściej 5 lub 6 wartości przełożeń. Przekładnia umożliwia także jazdę do tyłu dzięki 

odwróceniu kierunków obrotów, ponieważ silnik z powodu swojej budowy nie może pracować            

w kierunku odwrotnym.  

W samochodach z silnikiem umieszczonym poprzecznie z przodu i napędem przekazywanym 

na koła przednie skrzynia biegów stanowi jeden zespół z przekładnią główną i mechanizmem 

różnicowym. Skrzynia ma dwa wałki: napędowy i główny. Jeden wałek ma osadzone na stałe koła 

zębate, z których każde jest na stałe zazębione z kołem zębatym obracającym się swobodnie na drugim 

wałku. Liczba par kół zębatych odpowiada liczbie przełożeń. 

Przenoszenie momentu obrotowego z wałka napędowego, połączonego sprzęgłem z wałem 

korbowym silnika, na wałek główny zaczyna się dopiero po połączeniu ułożyskowanego koła zębatego 

z wałkiem, na którym jest osadzony. Aby połączenie to odbywało się płynnie, potrzebny jest 

synchronizator, który wyrówna prędkości. Działanie synchronizatora polega na tym, że najpierw jego 

część cierna o kształcie stożkowym wyrównuje obroty obu łączonych elementów (dzięki poślizgowi 

dociskanych wzajemnie powierzchni), a potem część zębata zapewnia ich sztywne połączenie. 

Przesuwaniem tulei synchronizatora steruje kierowca, wybierając przełożenia za pomocą dźwigni 

zmiany biegów. Dlatego skrzynię tego typu nazywamy manualną. Bieg wsteczny wymaga 

dodatkowego wałka i koła zębatego, które jest wsuwane działaniem kierowcy pomiędzy koła wałków 

napędowego i głównego, by zmienić kierunek obrotów wałka głównego. W obudowę skrzyni biegów 

jest wkręcony włącznik świateł cofania. 

W samochodach z silnikiem umieszczony z przodu i napędem na koła tylne skrzynia biegów 

jest trzywałkowa, posiada wałek sprzęgłowy i wałek główny ustawione w jednej linii oraz wałek 

pośredni. W większości skrzyni wałek pośredni ma stałe koła zębate, natomiast koła zębate osadzone 

obrotowo i synchronizatory ma wałek główny. Przekładnia główna i mechanizm różnicowy są wtedy 

umieszczone w osi tylnej. 



 
Rys – Skrzynia biegów 

 

Działanie skrzynki biegów z kołami stale zazębionymi 

Moment obrotowy z silnika jest doprowadzany do skrzynki biegów wałkiem sprzęgłowym I,                

a następnie przez parę kół zębatych z1 i z2 – jest przenoszony na wałek pośredni II. Stale zazębione 

pary kół zębatych (z3 i z4; z5 i z6; z8 i z9) powodują obracanie się kół zębatych z4, z6 i z9, ale dzięki 

łożyskowaniu tych kół nie wprawiają one w ruch wałka głównego III. Dopiero przesunięcie w prawo 

lub w lewo sprzęgła zębatego S1 lub S2 spowoduje sprzężenie kół z wałkiem głównym i przeniesienie 

momentu przez skrzynię biegów. 

 
Rys. 2.5 – Działanie skrzynki biegów z kołami stale zazębionymi 

 

Wały napędowe 
Przy klasycznym rozmieszczeniu zespołów układu napędowego w pojeździe moment obrotowy 

przekazywany jest ze skrzyni biegów, przymocowanej do konstrukcji nośnej pojazdu, na przekładnię 

główną, osadzoną wraz z mechanizmem różnicowym i łożyskami napędzanych kół w sztywnej 

obudowie, zwanej mostem napędowym. Służy do tego element pośredni w postaci wału napędowego, 

połączonego przegubowo z wałem wyjściowym skrzyni biegów i wałem zębnika przekładni głównej. 

Gdy sprężyste części zawieszenia uginają się na skutek przejeżdżania kół napędzanych przez 

nierówności drogi lub z powodu różnych obciążeń pojazdu, zmieniają się kąty tworzone przez 

geometryczne osie wszystkich tych trzech sprzężonych wałów, a zmiany te umożliwia konstrukcja 

przegubów. W trakcie wzajemnych przemieszczeń zmienia się także odległość pomiędzy skrzynią 



biegów a przekładnią główną, więc jeden z przegubów musi być osadzony na sztywnej części wału 

napędowego przesuwnie, za pomocą połączenia wielowypustowego.  

W pojazdach z napędem na więcej niż jedną oś, stosuje się kilka wałów napędowych łączących 

skrzynkę biegów ze skrzynką rozdzielczą, a następnie skrzynkę rozdzielczą z poszczególnymi mostami 

napędowymi. 

 
 

Wał napędowy jest elementem układu przeniesienia napędu, którego zadaniem jest przeniesienie 

momentu obrotowego ze skrzyni biegów lub skrzyni rozdzielczej do oddalonego mostu napędowego 

albo z jednego mostu napędowego do kolejnego mostu napędowego. Wał napędowy jest zwykle 

zbudowany z jednego kawałka rury i przymocowanych do jej końców końcówek przegubów 

uniwersalnych. Czasami, w celu wyeliminowania wibracji i hałasu, stosowany jest wał napędowy 

zbudowany z dwóch lekkich kawałków rury i trzech przegubów. 

 

Przegub krzyżakowy 
Przeguby krzyżakowe są często stosowane z uwagi na ich prostą konstrukcję i wysoką funkcjonalność. 

Jedna z rozwidlonych końcówek przymocowana jest do wału napędowego, druga natomiast stanowi 

integralną część końcówki przesuwnej lub końcówki wyposażonej w kołnierz. Pomiędzy dwoma 

rozwartymi końcówkami znajduje się krzyżak. Krzyżak jest odkuwką wykonaną ze specjalnego 

gatunku stali. Posiada cztery czopy wykonane z odpowiednio utwardzonej powierzchni. W każdej 

obudowie umieszczone jest łożysko wałeczkowe, zmniejszające opory ruchu pomiędzy czopem            

i końcówką rozwidloną. Aby zapobiec wypadnięciu łożyska w momencie osiągania przez wał dużych 

prędkości obrotowych, w przegubie z możliwością demontażu zastosowano pierścienie osadcze, 

natomiast w przegubach bez możliwości demontażu obudowy łożysk zostały wciśnięte w końcówki 

rozwidlone. 



 

 
Przegub elastyczny 

Im bardziej zbliżona do prostej będzie linia łącząca skrzynię biegów, wał napędowy i mechanizm 

różnicowy, tym mniej wibracji i hałasu będzie wytwarzał ten układ. Dlatego też, w niektórych 

samochodach osobowych z klasycznym układem napędowym są ostatnio stosowane wały napędowe, 

których kąty połączeń dają linię prostą. Aby dodatkowo zmniejszyć wibracje i hałas, wały takie 

wyposażone są w przeguby elastyczne. 

 
Rys – Przegub elastyczny wału Opla Omega 

 

 

Przeguby homokinetyczne stosowane na półosiach napędowych 
Przeguby homokinetyczne mają dość skomplikowaną budowę, a dla sprawnego wykonania swojego 

zadania muszą być wykonane bardzo precyzyjnie. Rolą przegubów napędowych jest przenoszenie 

napędu, a zarazem umożliwienie skrętu kół pojazdu. Przeguby synchroniczne płynnie przenoszą 

moment obrotowy, a jednocześnie pozwalają na prace bez przyśpieszeń i szarpnięć. W praktyce kąty 

załamania przegubów nie przekraczają 47 stopni. 

W praktyce można spotkać następujące przeguby homokinetyczne: 

· przegub Weissa, 



· przegub Rzeppa, 

· przegub Birfielda, 

· przegub Tracta. 

 
 

 

Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 
Mechanizm różnicowy, zwany też dyferencjałem jest niezbędny w każdym pojeździe, który jest 

zdolny do poruszania się po łuku. Wówczas koła lewe i prawe samochodu pokonują różną drogę. Co 

zrobić, aby toczyły się one po swoich torach ruchu bez poślizgu, osiągając różne prędkości obrotowe? 

Odpowiedzią jest mechanizm różnicowy. 

Budowa i zasada działania mechanizmu różnicowego 

Koło talerzowe (1) przekładni głównej jest na stałe przymocowane do obudowy. Napędza je koło 

zębate przenoszące moment obrotowy pochodzący pośrednio od silnika. Koło talerzowe nie bierze 

udziału w rozdziale momentu pomiędzy kołami. Wewnątrz obudowy znajdują się dwa koła koronowe 

(3), które są połączone za pomocą wielowypustu z półosiami (4), tak więc jeśli obraca się którekolwiek 

z nich (lewe lub prawe), to będzie obracać się także i półoś przymocowana do tego koła zębatego. 

 



Pozostałe stożkowe koła zębate nazywane są satelitami (5). Są one połączone z kołami koronowymi      

i obracają się wokół czopów krzyżaka (6), na których są zamocowane. Krzyżak obraca się razem          

z obudową (2). Jeśli więc koła samochodu obracają się z taką samą prędkością, działanie mechanizmu 

różnicowego nie jest potrzebne, to koła koronowe obracają się z taką samą prędkością względem 

siebie, a satelity poruszają się razem z nimi, ale nie obracają się wokół osi czopów krzyżaka. 

Jedyny sposób, w jaki można wprawić w ruch koła koronowe, opiera się właśnie na satelitach. Koła 

koronowe nie są bezpośrednio połączone z niczym innym. Oba koła koronowe obracają się z taką samą 

prędkością, w wyniku nazwijmy to “pchania” ich przez satelity (te nie obracają się wokół własnej osi), 

które otrzymują ruch od krzyżaka, ten od obudowy, a ta od koła talerzowego. 

Przekładnia główna 
Zredukowane przez skrzynię biegów obroty silnika przekazywane są za pośrednictwem wału 

napędowego do przekładni głównej, w której następuje kolejna ich redukcja. Jednocześnie, przed 

przekazaniem napędu na koła samochodu, następuje zwiększenie momentu. Poza tym następuje 

prostopadła lub prawie prostopadła zmiana kierunku obrotów. Dodatkowo koła mechanizmu 

różnicowego powodują powstanie różnicy prędkości obrotowej napędzanych kół podczas jazdy 

samochodu po łuku. Pozwala to na łagodne pokonywanie zakrętów bez wprowadzania poślizgu koła     

o nawierzchnię drogi. 

 

Rodzaje układów hamulcowych 
Układ hamulcowy to zespół mechanizmów umożliwiających zmniejszenie prędkości oraz 

zatrzymanie pojazdu. Należy on do jednego z najbardziej istotnych układów wpływających na 

bezpieczeństwo czynne pojazdu, czyli pomagają uniknąć wypadku i przyczyniają się do utrzymania 

bezpieczeństwa w czasie jazdy. Układ ten składa się z mechanizmów hamujących oraz mechanizmów 

uruchamiających układ. Zmniejszanie prędkości pojazdu następuje wskutek wykorzystaniem sił tarcia, 

podczas którego jest wytwarzana pewna ilość ciepła. 

Hamulce dzielą się na: 

· zasadnicze (robocze) używane w czasie normalnej jazdy, 

· awaryjne, 

· postojowe. 

Hamulce zasadnicze działają na wszystkie koła jezdne, kierowca ma możliwość ciągłej 

regulacji siły hamowania. Układy elektronicznej regulacji sił hamowania pozwalają zapewnić dużą 

skuteczność hamowania oraz zachować właściwy tor jazdy. 

Hamulce awaryjne muszą działać niezależnie od roboczych i są przeznaczone do użycia           

w przypadku awarii hamulca zasadniczego. Skuteczność działania hamulca awaryjnego z reguły jest 

mniejsza niż roboczego. Hamulec awaryjny często działa tylko na koła jednej osi lub na wał napędowy. 

W większości pojazdów działa on na koła osi tylnej. 

Hamulce postojowe mają zadanie unieruchomić pojazd na powierzchni płaskiej lub pochyłej, 

muszą działać trwale bez udziału kierowcy, to znaczy muszą posiadać urządzenia blokujące dźwignie 

czy pedały. Często zadania hamulca postojowego spełnia hamulec awaryjny, który posiada 

odpowiednie mechanizmy blokujące. 

Układy hamulcowe muszą charakteryzować się dużą niezawodnością pracy, nie powodować 

utraty stateczności ruchu pojazdu, działać bez zbytniego wysiłku kierowcy oraz być łatwe w obsłudze. 

Dodatkowo stosuje się urządzenia informujące kierowcę o dopuszczalnym zużyciu wkładek 

ciernych poprzez sygnalizację świetlną lub akustyczną. Włącza się ona po osiągnięciu dopuszczalnego 

zużycia wkładki przez tarcie odpowiednio ukształtowanej końcówki wkładki o tarcze hamulcową. 

W samochodach ciężarowych i autobusach stosuje się dodatkowo zwalniacze działające na 

zasadzie wykorzystania sił elektromagnetycznych, oporów hydraulicznych lub dławienia wypływu 

spalin silnika. 

Ze względu na sposób uruchamiania układy hamulcowe dzielą się na: hydrauliczne, pneumatyczne, 

mieszane oraz mechaniczne. 



Hydrauliczne uruchamianie zasadniczego hamulca stosuje się przede wszystkim w samochodach 

osobowych i dostawczych. 

 

Budowa i zasada działania układu hamulcowego 

Hamulce szczękowo-bębnowe 

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. Jeden koniec szczęki hamulcowej osadzony jest 

przegubowo na nieruchomej płycie nośnej, a drugi współpracuje z rozpieraczem (dźwignia, krzywka, 

siłownik). Rozpieracz dociska szczęki do gładzi bębna. 

 
Rys. 4.1. Hamulec szczękowobębnowy: 

a) schemat budowy, b) konstrukcja 
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 

 

Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne hamulce bębnowe dzieli się na hamulce typu: 

· Simplex, mające dwie szczęki o stałych punktach obrotu i jeden cylinderek hamulcowy dwustronnego 

działania, 

· Duplex, mające dwie szczęki o przeciwległych podporach i dwa cylinderki jednostronnego działania, 

leżące po przeciwległych stronach koła, których tylne strony stanowią punkt podparcia dla drugiej 

szczęki, 

· Duoduplex, mające dwie szczęki podparte ślizgowo (tzw. pływające) i dwa cylinderki dwustronnego 

działania, leżące po przeciwległych stronach koła, 

· Serwo (wzmacniające jednokierunkowo), mające dwie współbieżne szczęki zawieszone pływająco, 

które opierają się na sworzniu dociskowych, przesuwającym się bez ograniczenia w jedną stronę          

i jeden cylinderek dwustronnego działania, 

· Duoserwo, mające dwie szczęki prowadzone ślizgowo, które opierają się na sworzniu dociskowych 

przesuwającym się w obie strony, i jeden cylinderek dwustronnego działania. 

 



 

 

 
Hamulce tarczowe 

W hamulcach tarczowych siła hamowania jest wytwarzana na powierzchni tarczy, połączonej    

z kołem jezdnym. Zacisk hamulcowy jest przymocowany do nieruchomej części samochodu. 

Rozróżnia się hamulce o zacisku nieruchomym (stałym), pływającym i przesuwnym. 

W hamulcu o zacisku nieruchomym po obu stronach tarczy znajdują się tłoczki dociskające wkładki 

cierne (klocki hamulcowe). Najczęściej zaciski hamulcowe obejmują tarczę od zewnątrz, ale spotyka 

się odmiany z zaciskiem wewnętrznym. 

Budowa i zasada działania hamulca tarczowego 

 
Rys. Zasada działania hamulca tarczowego 

Elementem ruchomym jest stalowa tarcza o szlifowanych dwustronnie płaszczyznach ciernych, która 

jest przytwierdzona do piasty koła (rys). 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. 4.9. Oprawa i zacisk hamulca tarczowego 

 

 

Klocki hamulcowe osadzone są w prowadnicach umożliwiających ich przesuw poprzeczny       

w stosunku do powierzchni tarczy i objęte z dwóch stron zaciskiem wyposażonym w hydrauliczne 

siłowniki dociskające. Siłowniki te mogą być pojedyncze lub zwielokrotnione (rozwiązanie częste       

w szybkich motocyklach). Rozmieszczone są dwustronnie (wtedy zacisk przytwierdzony jest sztywno 

do prowadnicy klocków) lub jednostronnie (dla równomiernego docisku obydwu przeciwległych 

klocków konieczne jest wówczas przesuwne poprzecznie mocowanie zacisku, zwane też pływającym). 

Najnowsza generacja klocków hamulcowych wyposażona jest w styki elektryczne zatopione we 

wnętrzu masy ciernej. Jeśli przekroczone zostanie dopuszczalne zużycie okładziny, styk dotyka tarczy, 

zamykając tym samym obwód elektryczny lampki ostrzegawczej na tablicy przyrządów. 

Hamulec bębnowy ze szczękami wewnętrznymi ma w porównaniu z tarczowym następujące 

zalety: 

- jest niewrażliwy na brud z powodu dość szczelnej obudowy, 

- łatwo go używać jako hamulca postojowego, 

- wykazuje tendencję samowzmacniania siły hamującej, 

- zapewnia znaczną trwałość okładzin ciernych. 

Do wad hamulców bębnowych (nie występujących w konstrukcjach tarczowych) należą: 

- wysokie temperatury pracy, pogarszające skuteczność hamowania, 

- pracochłonna wymiana okładzin ciernych. 

Zwłaszcza pierwsza z wymienionych wad w połączeniu z ogólnie niższą skutecznością hamowania 

przy takich samych wymiarach zewnętrznych (ograniczonych w pojazdach drogowych przez 

wewnętrzną średnicę obręczy koła) sprawia, że hamulce bębnowe są stopniowo wypierane przez 

tarczowe. 

Pod względem sposobu przekazywania sił z pedału hamulcowego na okładziny cierne rozróżnia 

się: 

- system mechaniczny - kiedyś w powszechnym użyciu, obecnie stosowany tylko do sterowania 

hamulcami motocykli i samoczynnymi (najazdowymi) hamulcami najlżejszych przyczep, a także 

hamulcami pomocniczymi w samochodach osobowych i lekkich dostawczych); 

- system hydrauliczny - używany we wszystkich samochodach osobowych i dostawczych, a także       

w cięższych motocyklach i przyczepach bagażowych lub kempingowych; 

- system pneumatyczny (powietrzny) - dominujący we współczesnych samochodach ciężarowych 

średniej i dużej ładowności, w holowanych przez nie przyczepach i naczepach oraz w autobusach; 

- systemy kombinowane hydrauliczno-pneumatyczne - występujące w niektórych konstrukcjach 

samochodów ciężarowych i autobusów. 



Hydrauliczny system hamulcowy wykorzystuje prawo Pascala mówiące, że ciśnienie wywierane       

z zewnątrz na powierzchnię cieczy rozchodzi się w niej jednakowo we wszystkich kierunkach. Tłok 

pompy hamulcowej dociskany pedałem hamulca powoduje wzrost ciśnienia płynu w całym 

zamkniętym układzie hydraulicznym. Jeśli czołowa powierzchnia tłoka w siłowniku cylindrycznym, 

dociskającym do siebie cierne elementy hamulca, jest większa niż powierzchnia tłoka w pompie 

hamulcowej, siła tego docisku jest proporcjonalnie większa od siły nacisku wywieranego przez pedał. 

W dodatku docisk ma wartość identyczną we wszystkich siłownikach układu o takich samych 

wewnętrznych przekrojach cylindrów. Nie jest to oczywiście cudowne rozmnożenie energii, ponieważ 

tłok pompy wykonuje ruch odpowiednio dłuższy niż pozostałe tłoki. Zastosowanie tej hydraulicznej 

dźwigni jest opłacalne, ponieważ dociśnięcie okładzin hamulcowych do bębna lub tarczy wymaga 

pokonania nieznacznego dystansu przy użyciu dużej siły. Sam pedał hamulca, jako dźwignia 

mechaniczna, zwiększa kilkunasto- lub nawet kilkudziesięciokrotnie siłę nacisku wywieranego przez 

nogę kierowcy. Połączenia między poszczególnymi mechanizmami hydraulicznego układu 

hamulcowego mają postać przewodów sztywnych, przytwierdzonych punktowo do podwozia, lub 

elastycznych, łączących elementy wzajemnie ruchome. 

 
Trójobwodowy układ uruchamiający hamulce 

 

 

 

Układ kierowniczy 

 
Zadaniem układu kierowniczego jest umożliwienie kierowcy kontrolowania kierunku ruchu 

pojazdu przez odpowiednie ustawienie kół kierowanych. Dzieje się to za pośrednictwem kierownicy, 

kolumny kierowniczej przekazującej obroty kierownicy do przekładni kierowniczej, która dzięki 

odpowiedniemu przełożeniu zwielokrotnia siłę przyłożoną do kierownicy oraz mechanizmu zwrotnicy, 

przekazującego przemieszczenia elementów przekładni na zwrotnice kół. Rozwiązanie układu 

kierowniczego zależy od konstrukcji samochodu (w szczególności od rodzaju układu napędowego, 

zawieszenia oraz przeznaczenia pojazdu). Obecnie znajdują zastosowanie głównie dwa typy:                

z przekładnią zębatkową lub kulkowo-śrubową. 



  
Rys. 5.1. Układ kierowniczy z przekładnią kulkowo-śrubową Rys. 5.2. Układ kierowniczy z przekładnią zębatą 

 

Przy wychyleniu przednich kół podczas jazdy na zakrętach ruch obrotowy koła kierownicy 

przenoszony jest przez elementy kierownicze na ramię zwrotnicy i koła odpowiednio się wychylają. 

Trapezowy mechanizm zwrotniczy (rys. 38). 

 

 
Rys. 38. Trapezowy mechanizm zwrotniczy 

W wyniku rozmieszczenia elementów kierowniczych w formie trapezu, przy skręcaniu 

przednich kół przy jeździe po łuku powstają różne kąty ich skrętu. Taki kąt nazywany jest kątem 

rozchylenia toru kół. Kąt skrętu obu kół dopasowany jest do zróżnicowanych promieni zakrętów. 

 

Przekładnia kierownicza 

Przełożenie w przekładni kierowniczej umożliwia nie tylko skręcanie kół kierowanych, ale 

równocześnie, ponieważ jest to przełożenie redukujące, zmniejszona zostaje siła potrzebna do 

skręcenia kierownicy poprzez zwiększenie momentu wyjściowego. Wartości przełożenia redukcyjnego 

zwanego przełożeniem przekładni kierowniczej zawierają się zazwyczaj w przedziale pomiędzy 18:1    

a 20:1. Większe wartości przełożeń zmniejszają siłę potrzebną do skręcenia kół, jednakże zwiększają 

wielkość kąta obrotu kierownicy niezbędnego do pokonania zakrętu. Istnieje wiele różnych typów 

konstrukcji przekładni kierowniczych, jednakże najpowszechniej we współczesnych pojazdach 

znalazły zastosowanie przekładnie zębatkowe oraz kulkowo-śrubowe. W pierwsze wyposaża się małej 

i średniej wielkości samochody osobowe oraz dostawcze, w drugie duże samochody osobowe               

i dostawcze. 

 
Rys. 5.3. Przekładnia zębatkowa 



 
Rys. 5.4. Przekładnia śrubowo-kulkowa 

 

URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE UKŁADU KIEROWNICZEGO 
Dla zapewnienia komfortu jazdy, w większości nowoczesnych pojazdów stosuje się szerokie 

opony niskociśnieniowe, zapewniające powiększenie obszaru styku opony z jezdnią. W wyniku tego 

zwiększa się wysiłek niezbędny przy kierowaniu pojazdem. Wysiłek niezbędny przy kierowaniu 

pojazdem może być zmniejszony przez zwiększenie przełożenia przekładni kierowniczej. Powoduje to 

jednak zwiększenie kąta skrętu koła kierownicy podczas zakręcania pojazdem, uniemożliwiając 

wykonywanie ostrych skrętów. Zatem, dla zapewnienia zwrotności pojazdu, a jednocześnie małego 

wysiłku niezbędnego do kierowania pojazdem, konieczne jest zastosowanie urządzenia 

wspomagającego. Innymi słowy, urządzenia wspomagające układu kierowniczego, niegdyś stosowane 

głównie w większych pojazdach, obecnie są również stosowane w mniejszych samochodach 

osobowych. 

 

Zasada działania urządzenia wspomagającego układu kierowniczego 

Do wspomagania układu kierowniczego stosuje się dwa rodzaje urządzeń. Pierwsze z nich to 

urządzenie hydrauliczne, wykorzystujące moc silnika pojazdu. Drugi typ to urządzenie wykorzystujące 

silnik elektryczny. W pierwszym typie silnik pojazdu jest wykorzystany do napędu pompy. W typie 

drugim do napędu pompy zastosowano niezależny silnik elektryczny. W obydwu przypadkach 

wytwarzane jest ciśnienie oddziaływujące na tłok znajdujący się wewnątrz cylindra siłownika, dzięki 

czemu wspomagana jest siła od koła zębatego (zębnika) przenoszona na zębatkę. Wielkość 

wspomagania zależy od wysokości ciśnienia oddziaływującego na tłok. Zatem, gdy wymagana jest 

większa siła, ciśnienie powinno być zwiększane. Zmienność ciśnienia płynu jest osiągana dzięki 

zastosowaniu zaworu sterującego, połączonego z wałem w kolumnie kierownicy. 

 

Położenie neutralne 

Płyn z pompy jest wysyłany do zaworu sterującego. Gdy zawór sterujący jest w położeniu neutralnym, 

cały płyn będzie przepływał przez zawór sterujący do otworu upustowego i z powrotem do pompy.     

W takim przypadku ciśnienie nie jest prawie zupełnie wytwarzane, i ponieważ ciśnienie 

oddziaływujące na tłok w cylindrze siłownika jest równe po obu stronach, tłok nie będzie przesuwany 

w żadnym kierunku. 



 
Rys. Zasada działania hydraulicznego mechanizmu wspomagania układu kierowniczego – jazda na 

wprost (bez wspomagania) 

 

Podczas skręcania 

Gdy wał kolumny kierownicy zostanie obrócony w dowolnym kierunku, wówczas zawór 

sterujący również się przesunie, zamykając jeden z kanałów płynu. Drugi kanał otwiera się wówczas 

szerzej, powodując zmianę wydatku płynu i jednoczesne wytwarzanie ciśnienia. W konsekwencji 

wytwarzana jest różnica ciśnień pomiędzy obu stronami tłoka, a tłok zostaje przesunięty w kierunku 

strony niższego ciśnienia tak, że płyn znajdujący się w cylindrze po tej stronie jest przetłaczany            

z powrotem do pompy przez zawór sterujący. 

 
Rys. Zasada działania hydraulicznego mechanizmu wspomagania układu kierowniczego – jazda 

podczas skrętu (wspomaganie) 

 

Rodzaje układów wspomagających 

Istnieje szereg rodzajów urządzeń wspomagających, lecz wszystkie składają się z trzech 

głównych części składowych: pompy, zaworu regulacyjnego i cylindra siłownika. Zawór regulacyjny 

umieszczony jest w obudowie przekładni kierowniczej. Przekładnia kierownicza może być z 

mechanizmem wspomagania typu zębatkowego lub typu kulkowego. Zawory sterujące mogą być typu 

obrotowego, typu bębnowego lub typu klapowego. Są również dwa typy urządzeń wspomagających 

przekładni typu kulkowego, typ z zaworem klapowym oraz typ z zaworem obrotowym. 


