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1.

Definicja nadwozia samochodu
Nadwozie samochodu jest użytkową formą do przemieszczania ludzi, ładunków

lub usług w sposób odpowiedni do techniki budowy pojazdu i technologii transportu
oraz przepisów drogowych.
Pojęcie forma użytkowa wynika z potrzeby spełnienia podstawowej zasady
wzornictwa przemysłowego, polegającej na zachowaniu zgodności formy z funkcją
i kryteriami estetycznymi.
Przez formę nadwozia należy tu rozumieć konstrukcję przestrzenną o określonych
kształtach i wymiarach, zdolną do spełniania funkcji wymaganych przez użytkownika
pojazdu. Podstawową funkcją samochodu osobowego jest przewóz ludzi oraz ich bagażu,
z zachowaniem

odpowiedniego

poziomu

komfortu

i

bezpieczeństwa,

natomiast

w przypadku samochodów pochodnych funkcja ta ulega rozszerzeniu o przewóz towarów
lub świadczenie usług.
Nadwozie samochodu osobowego składa się ze znacznej liczby części, które wchodzą
w skład poszczególnych podzespołów (kompletów) i zespołów. Nadwozie, które przeszło
wszystkie operacje technologiczne u producenta i ma wszystkie części składowe, określa się
jako nadwozie kompletne. Podział nadwozia kompletnego na składniki zależy od jego
konstrukcji i przyjętej technologii produkcji, ale zawsze można w nim wydzielić kadłub
oraz elementy wykończenia i wyposażenia (nadwozie nieuzbrojone i uzbrojone).

2.

Klasyfikacje i podziały
Wraz z rozwojem formy i konstrukcji nadwozi powstały problemy związane z ich

nazewnictwem i klasyfikacją. Zgrubny tradycyjny podział na nadwozia osobowe
i ciężarowe, a następnie na uniwersalne, specjalizowane i specjalne obecnie jest już
niewystarczający. Klasyfikacje i podziały nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
są jedynie częścią ogólnej problematyki klasyfikacji pojazdów samochodów.
W różnych krajach są stosowane różne nazwy oraz różne kryteria i cele podziału. Inne
podziały stosują konstruktorzy, a inne służą do celów handlowych, administracyjnych
(rejestracja pojazdów i przepisy celne) czy podatkowych. Sytuację jeszcze bardziej
komplikują różnice terytorialne, wynikające z wymagań, przyzwyczajeń i potrzeb danego
regionu.
Największe rozbieżności występują między rynkiem amerykańskim a europejskim,
natomiast producenci azjatyccy (głównie z Japonii i Korei Południowej) odpowiednio
różnicują budowę nadwozi przeznaczonych na rynki USA, Europy i na rynek wewnętrzny.
Ustalenie jednolitej klasyfikacji jest więc trudne i wymaga równoczesnego stosowania
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bardzo

wielu

kryteriów,

uwzględniających

poszczególne

cechy

nadwozi.

Do

podstawowych kryteriów należy zaliczyć formę nadwozia, jego funkcję oraz cechy
struktury.
Każda klasyfikacja czy podział ma wobec stanu rzeczywistego charakter wtórny.
Zawsze znajdą się pojazdy, które nie będą pasowały do określonych poniżej sektorów
handlowych.

2.1. Podział samochodów osobowych na sektory handlowe
Zwiększająca się liczba pojazdów na świecie zmusiła producentów do wprowadzenia
podziału pojazdów samochodowych na sektory handlowe. Podział ten był wynikiem działania
wolnego rynku. Poszczególne sektory oznaczono kolejnymi literami alfabetu. Głównym
czynnikiem przynależności do jednego z pierwszych siedmiu sektorów jest długość całkowita
(L) pojazdu związana bezpośrednio z nadwoziem. Kryterium pomocniczym jest pojemność
skokowa silnika (Vs) i rozstaw osi pojazdu (S). Z uwagi, że w danym nadwoziu montuje się
różnej wielkości silniki, w podziale tym przyjęto najmniejszą wersję silnikową.
Typowe sylwetki pojazdów należących do powyższych sektorów (w jednakowej
podziałce) przedstawiono w Tabeli 2.1.
Tabela 2.1
Długość, pojemność skokowa
silnika, przykładowe samochody

Sektory

Samochody najmniejsze. L 3,3 m, Vs 900 cm3, S 2,3 m
Daewoo Tico, Daihatsu Cuore, Fiat Seicento, Suzuki
Maruti, Opel Agila.
Do tego sektora zaliczane są także samochody, które nie
spełniają równocześnie obu tych kryteriów, np. Rover
Mini o długości 3,05 m, ale wyposażony w silnik 1275
cm3, oraz dłuższe pojazdy z małymi silnikami, jak Fiat
Panda (3,4 m; 770 cm3).
L 3,6 3,8 m, Vs 1000 1200 cm3, S 2,4 2,5 m
Fiat Punto, Ford Fiesta, Nissan Micra, Renault Clio, Opel
Corsa czy Volkswagen Polo.

Samochody średnie mniejsze.
L 4,0 4,2 m, Vs 1400 1600 cm3, S 2,5 2,6 m
Volkswagen Golf, Ford Escort, Opel Astra, Mitsubishi
Colt, Ford Focus czy Lada Samara.
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Samochody średniej wielkości.
L 4,3 4,5 m, Vs 1400 1600 cm3, S 2,6 2,7 m
Audi A4, Opel Vectra, FSO Polonez, Nissan Primera
i Volkswagen Vento.

Samochody średnie większe.
L 4,5 4,6 m, Vs 1800 2000 cm3, S 2,7 2,8 m
Fiat Croma, Ford Mondeo, Mazda Xedos 6, MercedesBenz klasy C i Volkswagen Passat.

Samochody duże.
L 4,6 4,8 m, Vs>2000 cm3, S 2,8 2,9 m
BMW serii 5, Citroen XM, Peugeot 605, Mercedes-Benz
serii E i Toyota Camry.

Samochody luksusowe.
L 5 m, Vs>2800 cm3, S 2,9 3,0 m
BMW serii 7, Jaguar XJ 6, Lexus LS 400, Mercedes-Benz
klasy S oraz Rolls-Royce Silver Spirit.

Literą H jest oznaczony sektor samochodów sportowych,
który grupuje te pojazdy bez względu na długość
całkowitą i pojemność skokową stosowanego silnika.
Mieszczą się tu zarówno małe pojazdy, jak np. Suzuki
Cappucino, jak i potężny Jaguar XJS V12, MercedesBenz SL (R 129),
Samochody

terenowe.

Sektor

również

bardzo

zróżnicowany pod względem wielkości.
Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg, Volvo XC
90, Jeep Cherokee 2,4.

Samochody wyposażone w silniki wysokoprężne, bez
względu na długość całkowitą i pojemność skokową
silnika.
Audi A2 TDI, Citroen Saxo 1,5D, Mazda 323F 2,0TD.

Pojazdy wielofunkcyjne, jak minivany, MPV (Multi
Purpose Vehicle) czy APV (All Purpose Vehicle).
Pontiac Trans Sport, Volkswagen Sharan.
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2.2. Klasyfikacja nadwozi według formy zewnętrznej
Najczęstszym podziałem formy zewnętrznej nadwozia w ostatnich latach jest
klasyfikacja według liczby brył składających się na sylwetkę nadwozia (rys. 2.1). Podział
ten ma charakter ogólny i może stanowić pierwszy stopień klasyfikacji. Nadwozia
w postaci jedno-, dwu- i trzybryłowej są w zasadzie jednoznaczne. Pewne kontrowersje
może budzić nadwozie dwuipółbryłowe, będące formą pośrednią między nadwoziem dwu- i
trzybryłowym. Przyjęto tu definicję, że nadwozie dwuipółbryłowe ma wystający segment
tylny (zwykle krótszy niż w nadwoziu trzybryłowym), zaopatrzony w pokrywę otwierającą
się wraz z oknem tylnym.

Rys.2.1.

Podstawowe formy nadwozi zamkniętych
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Drugi stopień klasyfikacji tworzą trzy grupy form samochodów osobowych (nadwozia
zamknięte, otwarte i mieszane; rys. 2.2).

Rys.2.2.

Klasyfikacja nadwozi samochodów osobowych wg kryterium formy zewnętrznej
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2.3. Podział nadwozi według przeznaczenia użytkowego

Rys.2.3.

Klasyfikacji nadwozi według przeznaczenia

2.3.1. Nadwozia zamknięte
Kareta to polskie określenie nadwozia zamkniętego wyposażonego w dwa rzędy
siedzeń, mogącego występować we wszystkich czterech formach zewnętrznych i niemal
wszystkich sektorach handlowych (z wyjątkiem sportowych). W karecie dwubryłowej
rozróżnia się dwa rozwiązania tylnej ściany nadwozia noszące angielskie nazwy. Za
określeniem fastback kryje się tylna ściana z niską pokrywą bagażnika (lub silnika)
umieszczoną pod stałym oknem tylnym. Nazwą hatchback określa się nadwozie z tylną
ścianą zaopatrzoną w dużą pokrywę obejmującą okno tylne, zwaną potocznie tylnymi
drzwiami (rys. 2.4), Nadwozie karety trzybryłowej z wyraźnym segmentem tylnym nosi
nazwę notchback (rys. 2.5). Karetę w formie dwuipółbryłowej przedstawiono na rysunku
2.6.
Określenie kareta jest rzadko używane w naszym piśmiennictwie. Spotyka się
natomiast nazwy obcego pochodzenia, jak sedan, saloon, berlina (dla małych pojazdów
berlinetta}. Zdecydowanie niewłaściwe jest używanie dla tego typu nadwozia nazwy
limuzyna.
Określenie limuzyna (rys. 2.7) oznacza obszerne, komfortowe i bogato wyposażone
nadwozie zamknięte, w którym kierowca jest oddzielony od przedziału pasażerskiego
ścianką działową. Pasażerowie siedzenia tylnego mają dużo miejsca na nogi, a w ściance
działowej mogą być zabudowane takie ,,luksusy", jak telewizor i video czy chłodzony barek.
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Rys.2.4.

Kareta dwubryłowa – hatchback (Daihatsu Charade)

Rys.2.5.

Kareta trzybryłowa – notchback (Audi A6)

Rys.2.6.

Kareta dwuipółbryłowa (Hyundai Accent)
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Rys.2.7.

Limuzyna (Mercedes-Benz klasy S)

Nadwozie uniwersalne służy do przewozu osób i większej ilości bagażu niż np. kareta.
Charakterystyczną jego cechą jest wagonowa forma tylnej części nadwozia oraz otwierana
ściana tylna o możliwie dużych wymiarach. Nadwozie to jest zwykle silnie zunifikowane
z karetą (zwłaszcza w części przedniej), ale ma wzmocnioną, a często i wydłużoną tylną
część podłogi w celu zwiększenia ładowności i pojemności przestrzeni ładunkowej (rys.
2.8). Nadwozie uniwersalne w Polsce jest częściej określane nazwą kombi, pochodzącą
z języka niemieckiego. Ten typ nadwozia w krajach anglojęzycznych określany jest jako
station wagon lub estate, we Francji jako break, a we Włoszech jako familiare lub
giardiniera.

Rys.2.8.

Nadwozie uniwersalne (kombi) pięciodrzwiowe (Volkswagen Golf)

Nadwozie wielofunkcyjne jest stosunkowo nowym typem, gdyż pierwsze takie
pojazdy pojawiły się na rynku w 1984 roku (rys. 2. 9 ) . Funkcjonalnie nadwozie to stanowi
dalsze rozszerzenie nadwozia uniwersalnego. Jest wyposażone w trzy rzędy siedzeń i może
przewozić 6 do 8 osób, Charakterystycznymi cechami są duża wysokość wnętrza
i możliwość różnego ustawienia poszczególnych foteli, dzięki czemu zwiększa się
funkcjonalność tego nadwozia. Dwa tylne rzędy foteli są łatwe do składania lub wyjęcia, co
ułatwia

przewóz

przedmiotów

o

większych

wymiarach.

Specjalna

konstrukcja

pojedynczych foteli umożliwia ich obracanie lub wykorzystanie w postaci stolika czy
leżanki.
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W literaturze anglojęzycznej stosowane są określenia APV (All Purpose Vehicle) lub
MPV (Multi Purpose Vehicle).

Rys.2.9.

Nadwozie wielofunkcyjne (MPV) jednobryłowe (Volkswagen Sharan

Coupe — to tradycyjne określenie małego nadwozia zamkniętego o jednej parze drzwi
bocznych przeszło pewną ewolucję i współcześnie oznacza zamknięte nadwozie samochodu
o charakterze sportowym (rys. 2.10). Klasyczne coupe ma dwa pełnowartościowe siedzenia
przednie i dwa tylne o mniejszym komforcie (tzw. układ 2 + 2 ) , a czasami o mniejszych
wymiarach (przeznaczone dla dzieci). Obecnie produkowane są też dwuosobowe nadwozia
typu coupe oraz nadwozia o czterech (lub pięciu) miejscach pełnowartościowych.

Rys.2.10.

Coupe dwubryłowe (Volkswagen Corrado)

2.3.2. Nadwozia otwarte
Kabriolet jest obecnie najpopularniejszym typem nadwozia otwartego. Przeznaczone
do przewozu 4 lub 5 osób nadwozie jest wyposażone w miękki składany dach oraz
opuszczane szyby boczne. Kabriolet jako konstrukcja pochodna od karety ma na ogół
podobne kształty (rys. 2.11). Ze względu na inne obciążenia, struktura nośna kabrioletu
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znacznie różni się od nadwozia podstawowego. Segment dolny jest odpowiednio
wzmocniony, w celu zapewnienia właściwej sztywności. Miękki dach jest szczelny
i ocieplany, co umożliwia całoroczną eksploatację pojazdu, niezależnie od warunków
atmosferycznych. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, w niektórych kabrioletach są
stosowane sztywne pałąki łączące środkowe słupki nadwozia. W droższych modelach dach
jest składany za pomocą mechanizmu o napędzie elektrycznym lub elektrohydraulicznym.

Rys.2.11.

Kabriolet (Rover 216)

Roadster to anglojęzyczna nazwa dwudrzwiowego otwartego nadwozia o charakterze
sportowym (rys. 2.12). Jest ono przeznaczone do przewozu dwóch osób, ale dawniej
niektóre modele wyposażone były w dodatkowe siedzenia. Miękki składany dach
o stosunkowo prostej konstrukcji (zwykle nie ocieplony) po złożeniu mieści się we wnęce
za siedzeniami i jest przykryty pokrywą. W najprostszych rozwiązaniach dach jest
całkowicie odpinany. Szyby boczne są opuszczane lub odejmowane. Dodatkowym
wyposażeniem roadstera może być hardtop. W niektórych krajach do określenia takiego
nadwozia stosowana jest nazwa spider.

Rys.2.12.

Roadster (Alfa romeo Spider)

12

Speedster

to

otwarte

dwuosobowe

nadwozie

samochodu

sportowego,

charakteryzujące się niską i silnie pochyloną szybą przednią (rys. 2.13). Dodatkowym
wyposażeniem jest cienki składany dach wykonany z nieprzemakalnego materiału,
stosowany w sytuacjach awaryjnych. Szyby boczne są odejmowane wraz z ramką lub
w ogóle nie są stosowane.

Rys.2.13.

Speedster (Porsche 911)

Torpedo to tradycyjne określenie otwartego nadwozia samochodowego, które do
współczesności przetrwało jedynie jako nadwozie niektórych wojskowych pojazdów
terenowych (rys. 2.14). Charakterystycznymi cechami takiego nadwozia są odejmowane
wraz z ramkami szyby boczne oraz możliwość odkładania płaskiej szyby przedniej na
pokrywę przedziału silnika. Nadwozie to jest zwykle wyposażone w odpinany dach
brezentowy o prostej konstrukcji.

Rys.2.14.

Torpedo (Jeep Wrangler)
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Buggy to otwarte nadwozie małego samochodu o charakterze rekreacyjnym. Ta stara
nazwa odżyła w latach siedemdziesiątych w USA, gdzie pojawiły się pojazdy plażowe
(beach buggy] o lekkim nadwoziu wykonanym z tworzyw sztucznych. Nadwozie tego typu
zwykle nie miało drzwi, a dach z nieprzemakalnego materiału był wyposażeniem
dodatkowym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowano rurowe pałąki. Pojazdy
z nadwoziami tego typu były produkowane w niewielkich ilościach także w Europie przez
małe firmy wykorzystujące zespoły pochodzące z innych pojazdów (najczęściej
Volkswagen „Garbus").

2.3.3. Nadwozia mieszane (kombinowane)
Kabriolimuzyna

jest

nadwoziem

powstałym

z

karety i

charakteryzuje

się

zastosowaniem miękkiego składanego lub zwijanego dachu o szerokości ograniczonej z obu
stron bocznymi belkami nadokiennymi (rys. 2.15). Wszystkie drzwi boczne (2 lub 4) są takie
same, jak w karecie.

Rys.2.15.

Kombilimuzyna (BMW serii 3 Compact)

Semi-kabriolet (półkabriolet) to nadwozie otwartego samochodu osobowego,
charakteryzujące się odejmowaną częścią sztywnego dachu, znajdującą się między
ramownicą okna przedniego a sztywnym pałąkiem bezpieczeństwa (rys. 2.16). Wymiary
odejmowanej części dachu umożliwiają umieszczenie jej w bagażniku lub za fotelami.

Rys.2.16.

Semi-kabriolet (Porsche 911 Tagra)
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Landaulet to tradycyjna nazwa nadwozia powstałego w pierwszej dekadzie XX wieku,
Nadwozie tego typu charakteryzuje się sztywnym dachem w przedniej części i składanym
miękkim dachem obejmującym tylną część nadwozia. Współcześnie nadwozia takie są
wykonywane jedynie na specjalne zamówienia, do celów reprezentacyjnych. Podstawą do
ich wykonania są największe samochody osobowe o nadwoziach typu kareta lub limuzyna.

2.3.4. Nadwozia pochodne użytkowe
Furgon komorowy to nadwozie pochodne powstałe z połączenia przedniej części
nadwozia samochodu osobowego (do słupka środkowego) z zamkniętą komorą ładunkową
o zwiększonej wysokości i szerokości (rys. 2.17). Rozstaw osi jest zwykle powiększony
o co najmniej 200 mm, dzięki czemu zwiększa się długość tylnej, płaskiej części podłogi,
W tylnej ścianie nadwozia są umieszczone drzwi o dużych wymiarach, które umożliwiają
łatwy załadunek przedmiotów o większych wymiarach, jak np, chłodziarki. Jako inny
wariant stosowane są jednoczęściowe drzwi unoszone do góry lub dwuskrzydłowe
otwierane na boki. Duże wymiary wnętrza umożliwiają różnorodne wykorzystanie
pojazdu, jak też jego specjalizację.

Rys.2.17.

Furgon komorowy (Volkswagen Caddy)

Pick-up to amerykańskie (lecz powszechnie przyjęte) określenie nadwozia
pochodnego powstałego z połączenia przedniej części nadwozia samochodu osobowego (do
słupka środkowego) z otwartą przestrzenią ładunkową (rys. 2.18). Klasyczne nadwozie typu
pick-up ma stałą sztywną przegrodę oddzielającą kabinę kierowcy, a kształt tylnych
bocznych części stanowi harmonijną kontynuację bryły przedniej części nadwozia.
Przestrzeń ładunkowa ma płaską podłogę, z której wystają jedynie wnęki tylnych kół.
Załadunek ułatwia tylna klapa, która jest zawieszona zawiasowo na dolnej krawędzi.
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Otwiera się ona całkowicie lub może być podtrzymywana w położeniu poziomym, co
powoduje niewielkie wydłużenie przestrzeni ładunkowej.

Rys.2.18.

3.

Pick-up (Skoda)

Budowa nadwozi samochodów osobowych

3.1. Struktury nośne
Struktura nośna stanowi kadłub nadwozia pojazdu. Zadaniem struktury nośnej jest
zapewnienie odpowiedniego przestrzennego usytuowania wszystkich głównych zespołów
i układów pojazdu oraz przenoszenie obciążeń statycznych i dynamicznych, powstających
w czasie ruchu i postoju samochodu. W samochodach osobowych są stosowane dwa rodzaje
struktur nośnych: ramy nośne i struktury samonośne.
Ramy nośne są stosowane od momentu powstania samochodu osobowego, ale obecnie
większość współczesnych pojazdów to konstrukcje bezramowe, wykorzystujące samonośne
struktury nadwozia.

3.1.1. Ramy nośne
Ramy stosowane w samochodach osobowych można podzielić pod względem
konstrukcyjnym na dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowią ramy niezależne, czyli
sztywne konstrukcje nośne umożliwiające umieszczenie na nich nadwozia, które nie bierze
udziału w przekazywaniu obciążeń (tzw. nadwozie nieniosące).
Drugą grupę stanowią ramy zespolone, zintegrowane z dolną częścią nadwozia. Takie
nadwozie określa się jako półniosące, ponieważ częściowo bierze ono udział w przenoszeniu
obciążeń. .
Dodatkowo wyróżnia się ramy pomocnicze (zwane też częściowymi lub niepełnymi).
Ramy tego rodzaju są wykorzystywane do mocowania niektórych zespołów mechanicznych, a
następnie poprzez elementy elastyczne są przykręcane do nadwozia.
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W grupie ram niezależnych rozróżnia się ramy:
podłużnicowe,
krzyżowe,
centralne.
Ramy krzyżowe i centralne nie są obecnie używane, natomiast we współczesnych
samochodach osobowych, zwłaszcza terenowych, stosuje się ramy podłużnicowe. Typowa
rama podłużnicowa (rys. 3.1) składa się z dwóch podłużnych belek nośnych zwanych
podłużnicami, które są połączone kilkoma poprzeczkami (zwanymi czasem poprzecznicami).
Do podłużnic i poprzeczek ramy są zamocowane wsporniki i wieszaki, służące do
mocowania poszczególnych elementów mechanicznych i nadwozia.

Rys.3.1.

Rama podłużnicowa

W grupie ram zespolonych wyróżnia się ramy:
płytowe,
platformowe,
kratownicowe.
Ramy płytowe (zwane także podłogowymi) są płaskimi elementami nośnymi,
składającymi się z wytłoczek podłogi samochodu i odpowiednich kształtowników
usztywniających, wykonanych z blachy (rys. 3.2). Poszczególne części są łączone spawaniem
i zgrzewaniem w specjalnym przyrządzie. Wymaganą sztywność ramy płytowej zapewniają
przetłoczenia podłogi oraz wzdłużne i poprzeczne usztywnienia podłogi mające przekroje
zamknięte.

Rys.3.2.

Rama płytowa
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Ramy platformowe są bardziej rozbudowane przestrzennie niż ramy płytowe. Poza
częścią podłogową mają niektóre elementy o większej wysokości, zapewniające usztywnienie
konstrukcji (rys. 3.3). Mogą to być fragmenty ścianek działowych, np. przegrody czołowej
lub tylnej, nadkoli lub rozbudowane do góry wsporniki zespołu napędowego i zawieszeń kół
jezdnych. Większość tych ram jest wykonana z elementów tłoczonych z blachy, ale
stosowane są również elementy z rur, a nawet elementy odlewane ze stopów lekkich.

Rys.3.3.

Rama platformowa

Ramy kratownicowe są rozbudowaną przestrzennie strukturą nośną wykonaną
z cienkościennych rur i kształtowników łączonych spawaniem (rys. 3.4). Ramy tego rodzaju
cechują się dużą sztywnością i małą masą, ale są pracochłonne i kosztowne. Ramy te są
zwykle tak konstruowane, aby w poszczególnych ich elementach nie występowało zginanie,
lecz tylko rozciąganie lub ściskanie.

Rys.3.4.

Rama kratownicowa
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W ostatnim okresie rozpowszechniły się ramy pomocnicze (częściowe lub niepełne).
Ramy te służą do mocowania zespołu napędowego lub niektórych zespołów podwozia, jak
zawieszenia kół jezdnych lub przekładni kierowniczej. Są wykonywane z wytłoczek
stalowych łączonych zgrzewaniem i mają kilka punktów mocowania do struktury nośnej
nadwozia (rys. 3.5). Ramy tego rodzaju są mocowane śrubami poprzez elementy elastyczne,
których zadaniem jest ograniczenie przenoszenia drgań pochodzących z zespołów
umieszczonych na ramie na nadwozie pojazdu.

Rys.3.5.

Rama pomocnicza a) rama przednia, b) rama tylna

Zastosowanie ram pomocniczych jest więc korzystne z powodów konstrukcyjnych
i technologicznych, ponieważ powoduje:
- rozprowadzenie sił skupionych w celu uniknięcia koncentracji naprężeń
w poszczególnych cienkościennych elementach nadwozia,
skrócenie czasu

montażu

pojazdu

na

linii

produkcyjnej

oraz ułatwienie

ewentualnych napraw.

3.1.2. Struktury samonośne
W konstrukcjach współczesnych samochodów osobowych dominują struktury
samonośne. Wyróżnia się następujące rodzaje tych struktur:
skorupowe,
szkieletowe,
mieszane.
Zdecydowaną większość struktur samonośnych stanowią konstrukcje skorupowe (rys.
3.6). Są one wykonane z odpowiednio ukształtowanych elementów przestrzennych
tłoczonych z cienkich blach i połączonych w sposób umożliwiający przenoszenie obciążeń
między tymi elementami. W skład struktury skorupowej wchodzą zarówno elementy
wewnętrzne, jak i poszycia zewnętrzne. Do połączeń zapewniających przenoszenie obciążeń
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zalicza się spawanie, zgrzewanie i nitowanie, przy czym nitowanie nie jest obecnie
stosowane.

Rys.3.6.

Samonośne nadwozie skorupowe

Większość współczesnych skorupowych nadwozi samonośnych jest wykonywana
z cienkościennych blach stalowych. Głównym sposobem łączenia poszczególnych wytłoczek
jest zgrzewanie punktowe. Podczas łączenia wytłoczek powstaje wiele przestrzeni
zamkniętych, które usztywniają strukturę jako całość.
Drugą grupę struktur samonośnych tworzą konstrukcje szkieletowe. Struktury
szkieletowe mogą się składać z kształtowników o różnych przekrojach i elementów
tłoczonych z blachy, trwale ze sobą połączonych. Taka rozbudowana przestrzennie struktura
musi spełniać wszelkie wymagania wytrzymałościowe. Cechą charakterystyczną konstrukcji
szkieletowych jest to, że w ich skład nie wchodzą elementy poszycia zewnętrznego
i wewnętrznego (rys. 3.7). Elementy te są mocowane do szkieletu w sposób nie gwarantujący
przenoszenia obciążeń lub są wykonane z materiału o małej sztywności, np. z tworzyw
sztucznych. Struktury szkieletowe stosowano wcześniej do budowy nadwozi samochodów
osobowych i dostawczych umieszczanych na ramach nośnych.
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Rys.3.7.

Struktura szkieletowa nadwozia samochodu

W niewielu przypadkach powstają samonośne konstrukcje mieszane, które składają się
częściowo ze struktury skorupowej połączonej ze strukturą szkieletową. Taki model struktury
jest wykorzystywany w budowie niektórych samochodów sportowych.

Rys.3.8.

Szkielet nadwozia
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a)

b)

Rys.3.9.

Bezpieczny szkielet nadwozia samochodu a) Renault Clio II, b) Renault Laguna

Rys.3.10.

Szkielet samochodu Punto ze wzmocnionymi elementami konstrukcji nadwozia (elementy
wzmocnione zaznaczone są kolorem czerwonym)
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3.1.3. Nazewnictwo elementów samochodu Renault Clio
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3.1.4. Zderzaki

Rys.3.11.

Zderzak przedni: 1–nakładki gumowe, 2–spojler dolny, 3–pochłaniacz energii, 4–kratka dolna
w zderzaku, 5–kratka górna (chwyt powietrza), 6–znak firmowy, 7–zderzak (poszycie)

Rys.3.12.

Zderzak tylny: 7–nakładki gumowe, 8–pochłaniacz energii, 9–wspornik zderzaka, 10–zderzak
(poszycie).
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3.1.5. Przegroda czołowa i wzmocnienie boczne

Rys.3.13.

Przegroda grodziowa: 1–przegroda grodziowa, 2–przegroda grodziowa (część górna), 3–
poprzeczka przegrody, 4–nakładka maskująca przejście kolumny kierownicy (lewej), 5–
pierścień uszczelniający, 11–wykładzina termiczno-głusząca (od lewej strony kabiny),
12 i 13–wykładzina termiczno-głusząca (od strony silnika)

Rys.3.14.

Wzmocnienie boczne plus błotni: błotnik (z tworzywa kompozytowego) 2 i 5–wzmocnienie
boczne, 3–wnęka koła, 4 i 7–wzmocnienie przednie, 6–wspornik (poprzeczki), 8–blacha
osłonowa (przedłużenie wnęki koła), 9–elementy tłumiące drgania, 20–nadkole
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4.

Identyfikacja samochodów
Jednoznaczne zdefiniowanie typu pojazdu staje się coraz trudniejszym zadaniem.

Podstawowym zadaniem numeru nadwozia jest m.in. możliwość zidentyfikowania pojazdów
samochodowych, przyczep, naczep, motocykli i motorowerów.
Norma ISO 3779-1983 określa treść i budowę numeru identyfikacyjnego pojazdu
(VIN = Vehicle Identification Number), dzięki czemu może zostać stworzony jednolity dla
całego świata system numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych.
Numer identyfikacji pojazdu (VIN) jest złożonym 17-sto znakowym zestawieniem,
które pojazdowi zostaje przyporządkowane przez producenta w celu jego identyfikacji.
Numer identyfikacji pojazdu (VIN) składa się z trzech części:
Światowego symbolu producenta (WMI).
Części opisującej pojazd (VDS).
Część wyróżniającej pojazdy (VIS).
WMI
Pierwszą część numeru VIN stanowi kod który jest przydzielany producentowi w celu
jego identyfikacji. Kod składa się z 3 znaków (litery lub cyfry), które są nadawane przez
odpowiedni urząd kraju w którym ma swoją siedzibę producent, w porozumieniu
z międzynarodową organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowymi przedstawicielstwami.
Pierwszy znak oznacza strefę geograficzną drugi kraj lub producenta w danym kraju
(tabela 3.1), a trzeci określonego producenta. Dla producentów produkujących mniej niż 500
pojazdów rocznie przyznaje się cyfrę 9 na trzeciej pozycji (dotyczy to szczególnie pojazdów
specjalnych lub zabudów).
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Tabela 3.1 Określenia pierwszych dwóch znaków w numerze identyfikacyjnym VIN
Drugi znak – Kraje
Pierwszy znak –
Strefa
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3
geograficzna
S
ANGLIA
NRD
POLSKA
T

CZECHO-

SZWAJCARIA

U
EUROPA

V

DANIA
AUSTRIA

WĘGRY

SŁOWACJA

IRLANDIA

FRANCJA

W

PORTUGALIA
RUMUNIA

HISZPANIA
RFN (wszystkie oznaczenia)

X

BUŁGARIA

GRECJA

HOLANDIA

ZSRR

Y

BELGIA

FINLANDIA

MALTA

SZWECJA

Z

JUGOSŁAWIA

WŁOCHY

AZJA

J

JAPONIA (wszystkie oznaczenia)

AMERYKA

1

STANY ZJEDNOCZONE (wszystkie oznaczenia)

VDS
Jest to druga część numeru VIN i składa się z sześciu znaków. Część ta daje ogólny opis
i charakterystykę pojazdu (konstrukcja samochodu, rodzaj nadwozia, rodzaj silnika, odmiana
silnika, układ napędowy itp.). Znaki oraz ich kolejność i znaczenie określane są przez
producenta. Nie używane przez producenta pozycje są wypełniane wybranymi przez niego
znakami bez określonego znaczenia (najczęściej stosuje się 0).
VIS
Ostatnia trzecia część numeru VIN składa się z ośmiu znaków, a ostatnie cztery znaki są
cyframi. Na pierwszym miejscu (dziesiąte miejsce oznaczenia, w samochodach Ford
jedenaste) znajduje się kodowe oznaczenie roku produkcji pojazdu, na drugim (jedenastym)
może być oznaczenie zakładu montującego pojazd — następnie numer indywidualny pojazdu,
w którym co najmniej cztery ostatnie znaki są cyframi.
Poprzez „rok" uważa się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok
modelowy pojazdu wg ustalenia przez producenta.
Zaleca się przeprowadzić kodowanie roku, jeżeli jest zamieszczane, wg tabeli 3.2:
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Tabela 3.2

Podawanie roku, jak również do tego celu używana pozycja i wybrany dla roku znak nie
są obowiązkowe.
Producentem jest osoba, firma lub spółka, pod której odpowiedzialnością złożono
pojazd do zdatnej do eksploatacji całości i która jest odpowiedzialna za jednoznaczność
numeru VIN. Podawanie zakładu produkcyjnego nie jest obowiązkowe i używane w tym celu
kodowanie jest od producenta do producenta różne.
Numer VIN jest konstrukcją alfanumeryczną, z wyjątkiem ostatnich czterech pozycji.
Dopuszcza się używanie następujących dużych liter łacińskich i cyfr arabskich.
A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X, Y,Z
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
(Litery I, O, Q nie powinny być używane)
Każde nie zajęte miejsce w siedemnastoznakowym oznaczeniu numeru VIN musi być
wypełnione Do wypełnienia stosuje się najczęściej znak Z lub X.
Zezwala się producentom na zamieszczanie znaków oddzielających części VIN-u o ile
nie są w/w znakami lub takimi, które można z w/w znakami pomylić. Znaki oddzielające nie
mogą jednak być używane w dokumentach.
Zamieszczony na lub w pojeździe numer VIN powinien być przedstawiony w jednym
lub dwóch wierszach bez miejsc pustych, przy czym ciągłość trzech pojedynczych członów
VIN-u: WMI, VDS i VIS nie może być zakłócona. W dokumentach należy podawać numer
VIN jednym ciągiem w jednej linijce.
System kodowy w oznaczeniach identyfikacyjnych samochodów pozwala na
stwierdzenie czy elementy takie jak np. silnik, skrzynia biegów, wykończenie samochodu itp.
zgodne są z oznaczeniem, czy też samochód był „przerobiony".
Numer silnika w systemie ustalanym przez producenta składa się ze znaków
określających rodzaj, model, przeznaczenie silnika, (na ogół) oznaczenie producenta i inne
dane oraz kolejny numer fabryczny.
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Znaki identyfikacyjne samochodów i silników są:
wybijane — określenie przyjęto dla znaków wklęsłych, wykonywanych za pomocą
znakowników stanowiących „negatyw" znaku, działających na powierzchnię, na
którą nanoszony jest znak. Może to być odciskanie (wtłaczanie) zespołu
znakowników, przy użyciu urządzeń mechanicznych, uzyskuje się wtedy jednakową
głębokość i rozmieszczenie poszczególnych elementów oznaczenia lub wybijane
znakownikiem zespolonym . względnie pojedynczym;
wytłaczane — określono tak znaki wypukłe występujące na różnego rodzaju
tabliczkach, wykonywane maszynowo, przez odciskanie znaczników od spodu
powierzchni, na której występuje znak. W procesie tym zachowana jest duża
dokładność kształtu i rozmieszczenia poszczególnych symboli oznaczenia;
wycinane — znaki w postaci otworów, w kształcie liter i cyfr , wykonane na
tabliczkach za pomocą urządzeń mechanicznych;
wypalane — oznaczenia nanoszone są na tabliczkach lub bezpośrednio na
powierzchni wyrobu metodą elektroiskrową.
Na silnikach pola numerowe znajdują się najczęściej na specjalnych nadlewach lub
innych elementach, których powierzchnie obrabiane są skrawaniem (najczęściej frezowane),
w związku z tym występują na nich wyraźne ślady obróbki mechanicznej. Ponadto, położenie
płaszczyzny pola numerowego jest ściśle określone w stosunku do innych obrobionych
skrawaniem powierzchni silnika. Niektóre firmy umieszczają (wybijają) numery silników
bezpośrednio na powierzchni odlewu, w miejscach nie obrabianych skrawaniem (niektóre
modele silników firmy PEUGEOT) — inne na metalowych tabliczkach, najczęściej
nitowanych do kadłuba silnika (niektóre modele silników RENAULT).
Numery silników znajdują się przeważnie w miejscach widocznych po otwarciu
pokrywy silnika. W niektórych jednak modelach samochodów, są one umieszczane
w miejscach trudno dostępnych, np. samochody z silnikiem benzynowym — FIAT
o pojemności 2000. Niekiedy numery silników można odczytać dopiero po wprowadzeniu
samochodu na kanał a czasem konieczny jest demontaż pewnych elementów osprzętu (filtr
powietrza, klimatyzator, nagrzewnica) lub nawet wymontowanie silnika. Oprócz numeru
identyfikacyjnego na częściach silnika znajdują się symbole i numery (najczęściej wypukłe),
nie

będące

numerami

identyfikacyjnymi.

Numery

identyfikacyjne

umiejscowione

bezpośrednio na silniku nigdy nie są wypukłe.
Przy opisie lokalizacji numeru na silniku przyjęto następujące określenia.
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Dla silników ustawionych wzdłuż osi samochodu:
strona i powierzchnia lewa — prawa silnika, zgodnie z określeniem stron
samochodu (kierunek jazdy do przodu),
strona i powierzchnia czołowa — zwrócona do zderzaka (do przodu, przy silnikach
zamontowanych z przodu i do tyłu, przy silnikach zamontowanych z tyłu
samochodu),
strona i powierzchnia tylna — zwrócona do kabiny samochodu. Dla silników
ustawionych poprzecznie,
strona lewa — prawa zgodnie z usytuowaniem silnika w samochodzie i stronami
samochodu,
strona przednia — zwrócona do zderzaka samochodu,
strona tylna — zwrócona do kabiny samochodu.
Numery identyfikacyjne samochodów osobowych umieszczane są najczęściej:
w komorze silnika:
 na prawym, wzmocnieniu bocznym,
 w pobliżu osadzenia (gniazda) prawego amortyzatora,
 z prawej strony, na przegrodzie czołowej lub na krawędzi przegrody
komory wlotu powietrza,
 na górnej poprzeczce wzmocnienia czołowego,
w kabinie, na podłodze w okolicy przedniego prawego fotela,
na prawym środkowym lub przednim słupku,
w bagażniku, na podłodze z prawej strony,
w bagażniku, na podłodze w zagłębieniu koła zapasowego.
W samochodach użytkowych numery te umiejscowione są:
na prawym nadkolu,
na prawej podłużnicy w pobliżu przedniego prawego koła,
na prawym stopniu kabiny,
na podłodze przy prawym fotelu,
na prawym przednim słupku.
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Rys.4.1.

Miejsce umieszczenia numeru identyfikacyjnego w samochodzie Mercedes-Benz w wersji
W124 200-500E, 1– VIN, 2 i 3–tabliczka informacyjna
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Rys.4.2.

Miejsca rozmieszczenia numeru silnika w samochodzie Mercedes-Benz w wersji W124 200500E, 4– silnik czterocylindrowy o zapłonie samoczynnym 5– silnik sześciocylindrowy
i 6 – silnik ośmiocylindrowy

Rys.4.3.

Miejsce umieszczenia numeru identyfikacyjnego układu napędowego w samochodzie
Mercedes-Benz w wersji W124 200-500E
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5.

Wytyczne do sprawozdania

Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego

IEPiM

INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN
LABORATORIUM (z przedmiotu) BUDOWA SAMOCHODÓW I TEORIA RUCHU
Ćwiczenie nr
2
Temat ćwiczenia: .

(wg harmonogramu)

Data wykonania ćwiczenia ................. Prowadzący

.......................................

Wydział MECHANICZNY Kierunek LOGISTYKA
Rok akademicki ......................
Wykonawcy ćwiczenia

Semestr ..........
Grupa .........
OCENY (uwagi Prowadzącego)
sprawdziany sprawozdanie końcowa

1. Nazwisko Imię
................. ................. ................
2. ................................................. ................. ................. ................
3. ................................................. ................. ................. .................
1.

Nadwozia samochodów

1) Wprowadzenie na temat nadwozi samochodowych.
2) Wykonać oględziny trzech samochodów osobowych. Dla każdego z samochodów
opisać:
 markę,
 typ i model,
 rodzaj nadwozia,
 rodzaj silnika,
 pojemność skokową silnika,
 rok produkcji,
 podać charakterystykę techniczną.
3) Ustalić miejsce występowania numeru identyfikacyjnego nadwozia i silnika.
4) Wykonać fotografie numeru identyfikacyjnego nadwozia i silnika. Rozszyfrować
poszczególne znaki w numerze identyfikacyjnym nadwozia.
5) Wykonać pomiary i zanotować wyniki grubości powłoki lakierniczej na
wszystkich lakierowanych elementach nadwozia (po kilkanaście pomiarów na
każdym elemencie). Na podstawie pomiarów ustalić, które elementy nadwozia
samochodów były naprawiane i jaki był rodzaj i zakres naprawy.
W sprawozdaniu z ćwiczenia należy dodatkowo:
Opisać model samochodu osobowego wskazany przez prowadzącego (każdy inny
model samochodu).

2.

Wnioski
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