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Wstęp
Głównymi materiałami stosowa-

nymi do produkcji pojazdów samo-
chodowych są przede wszystkim: 
stale węglowe i wysokostopowe, 
metale lekkie (głównie stopy alumi-
nium), inne metale nieżelazne (np. 
cynk, miedź, magnez itp.), metale 
i stopy specjalne, tworzywa sztucz-
ne (poliuretany, polipropyleny, poli-
etyleny, poliwęglany itp.) i guma oraz 
inne materiały (w tym tzw. materiały 
zespolone), elementy i podzespoły 
elektrotechniczne i elektroniczne 
a także materiały eksploatacyjne 
i pomocnicze (np. płyn hamulcowy, 
chłodniczy, olej itp.). Poszczegól-
ne zespoły i części pojazdów oso-
bowych pracują w bardzo zróżni-
cowanych warunkach dlatego też 
ważne jest poznanie podstawowych 
właściwości tych materiałów oraz 
zmian ich własności jakie zacho-
dzą pod wpływem parametrów fi -
zycznych: temperatury, ciśnienia, 
wilgotności i obciążenia statyczne-
go i dynamicznego. Każda zmiana 
parametrów fi zycznych ma wpływ 
nie tylko na własności wytrzymało-
ściowe materiału ale także na tech-
nologie materiału, które określają 
przydatność materiału do wybra-
nej obróbki. Dobierając materiał na 
daną część mechanizmu trzeba nie-
jednokrotnie brać pod uwagę rodzaj 
materiału, z którego wykonana jest 
część z nim współpracująca. Wyma-
gania pod tym względem są bardzo 
często bardzo różnorodne a nieraz 
nawet przeciwstawne. Najbardziej 

właściwe rozwiązania materiałowe 
i konstrukcyjne są często wynikiem 
wieloletnich badań i doświadczeń. 
Z tego też względu należałoby przy-
jąć jako zasadę, że w toku naprawy 
samochodu nie należy poprawiać 
jego oryginalnej konstrukcji, a uży-
wane do naprawy materiały powin-
ny być w zasadzie takie same, jakie 
były użyte przez producenta do jego 
budowy [1, 2, 3].

Proces użytkowania pojazdu 
obejmuje zarówno etapy jego pro-
jektowania, produkcji, eksploatacji 
oraz wycofania z eksploatacji. Każ-
dy z tych etapów może negatywnie 
wpływać na środowisko. Dlatego też 
jednym z ważniejszych problemów 
jest wprowadzenie do produkcji po-
jazdów nowoczesnych ekologicz-
nych materiałów konstrukcyjnych 
[2].

1. Wymagania stawiane 
materiałom stosowanym 
w motoryzacji

Obecne wymagania dotyczące 
materiałów konstrukcyjnych wy-
korzystywanych w motoryzacji to 
przede wszystkim tendencja do 
stosowania materiałów o mniejszej 
gęstości oraz większej wytrzyma-
łości i lepszych właściwościach 
użytkowych. Dzięki temu możliwe 
jest  zmniejszenie masy pojazdu 
i tym samym ograniczenie zużycia 
paliwa z czym związana jest mniej-
sza emisja przez pojazd dwutlenku 
węgla do środowiska naturalnego. 
Zastosowanie nowych materiałów 
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konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 
a także technologii wytwarzania 
i obsługi pojazdów powinno przy-
czyniać się do zwiększenia trwałości 
pojazdów i ich elementów oraz wy-
dłużenia okresów międzynapraw-
czych. Wpływa to na zmniejszenie 
obciążenia środowiska materiałami 
odpadowymi, związanymi z obsłu-
gą i likwidacją zużytych pojazdów. 
Korzyścią jest również oszczędność 
surowców i energii potrzebnej do 
przetwarzania materiałów i wytwa-
rzania części i zespołów pojazdów. 
Nowe materiały konstrukcyjne oraz 
sama konstrukcja pojazdu powinny 
być dostosowane do sprawnego 
recyklingu pojazdów. Ważną właści-
wością nowych materiałów staje się 
więc możliwie duża ich biodegrado-
walność. Analogiczne wymagania 
stawiane są również infrastrukturze 
transportu, szczególnie materia-
łom eksploatacyjnym ze względu 
na emisję substancji szkodliwych 
dla środowiska. Dotyczy to przede 
wszystkim paliw, w których skła-
dzie jest wymagane zmniejszenie 
zawartości substancji szczególnie 
szkodliwych oraz zmniejszających 
skuteczność działania urządzeń 
oczyszczających spaliny. Nato-
miast ze względów ekonomicznych 
jest pożądane, aby koszty materia-
łów i technologii elementów pojaz-
dów i infrastruktury transportu oraz 
materiałów eksploatacyjnych były 
stosunkowo nieduże. To zadanie, 
głównie w związku z wyżej sformu-
łowanymi wymaganiami, jest trudne 
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do spełnienia. Wiele rozwiązań eko-
logicznych w motoryzacji wiąże się 
z dużymi kosztami i często przegry-
wa z rozwiązaniami mniej korzyst-
nymi dla środowiska, lecz tańszymi 
[1, 2, 3, 4].

2. Procentowa analiza zmian 
materiałowych w budowie 
pojazdu 

Procentowe udziały masy po-
szczególnych materiałów w budo-
wie pojazdu osobowego podano 
w oparciu o dane zebrane w wybra-
nych SDP dla sześciu wariantów 
jednego z najpopularniejszych mo-
deli samochodu osobowego w Eu-
ropie i na świecie VW Golfa. 

Podstawą do przeprowadze-
nia analizy zmian materiałowych 
w budowie pojazdu osobowego było 
określenie jego wyjściowej struk-
tury materiałowej tj. zestawienia 
masy poszczególnych materiałów, 
z których składa się dany pojazd 
bezpośrednio po jego wyproduko-
waniu w montowni producenta ze 
szczególną analizą elementów wy-
konanych z tworzyw sztucznych. 
Procentowy udział masy poszcze-
gólnych materiałów w stosunku 
do masy całego pojazdu VW Golf 
przedstawiono na rysunkach 1-4. 

W samochodzie osobowym VW 
Golf elementy ze stali, staliwa i że-
liwa w połowie lat 70-tych (wersja 
A1) stanowiły prawie 70% masy 
całego pojazdu. Z każdą nową wer-
sją samochodu masa elementów 
stalowych w stosunku do całkowitej 
masy pojazdu malała. W przypadku 
wersji A6 z 2009 roku udział masy 
elementów stalowych spadła prawie 
o 10% w porównaniu z wersją A1 
z 1974 roku (wynosiła nieco ponad 
60%).

Udział aluminium oraz jego sto-
pów z każdą kolejną wersją samo-
chodu VW Golf zwiększył się. W po-
czątkowych latach produkcji (wersja 
A1) aluminium i jego stopy stanowi-
ły niecałe 6% masy całego pojazdu. 
W wersji A6 VW Golfa z 2009 roku 
udział masy elementów aluminio-
wych wyniosła ponad 8% w stosun-
ku do masy całego pojazdu.   

Na przełomie lat 1974-2009 
udział tworzyw sztucznych w pojeź-
dzie VW Golf zwiększył się  prawie 
o 5%. Pierwsza wersja A1 zawierała 
nieco ponad 10% tworzyw sztucz-

Rys. 3. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy 
całego pojazdu VW Golf na przełomie lat 1974-2009 [5]

Rys. 4. Procentowy udział masy metali nieżelaznych w stosunku do masy 
całego pojazdu VW Golf na przełomie lat 1974-2009 [5]

Rys. 1. Procentowy udział masy stali, staliwa i żeliwa  w stosunku do masy 
całego pojazdu VW Golf na przełomie lat 1974-2009 [5]

Rys. 2. Procentowy udział masy aluminium i jego stopów w stosunku do 
masy całego pojazdu VW Golf na przełomie lat 1974-2009 [5]
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nych. W wersji A6 z 2009 roku masa 
tworzyw sztucznych stanowiła już 
15% masy całego pojazdu.

Podobnie wygląda sytuacja z me-
talami nieżelaznymi (miedź, cynk, 
cyna, nikiel, magnez). Procentowy 
udział masy metali nieżelaznych 
w stosunku do masy całego pojaz-
du w kolejnych wersjach VW Golfa 
zwiększył się. Od nieco ponad 1% 
w roku 1974 (wersja A1) roku do po-
nad 2% w roku 2009 (wersja A6).    

Podsumowanie
Do budowy pojazdów osobowych 

stosowane są obecnie różnorodne 
materiały, a od ich składu i udziału 
w masie samochodów złomowa-
nych zależy przebieg recyklingu 
oraz jego koszty, a przede wszyst-
kim konsekwencje dla środowiska. 
Określenie składu materiałowego 
samochodów jest trudne, ponie-
waż pojazdy każdego z producen-
tów mają inną strukturę. Jednak 
średni udział materiałów w ma-
sie samochodów przedstawia się 
następująco:
 – 70% – metale,

 – 17% płyny, szkło, gumy, tkaniny 
i inne surowce,

 – 13% tworzywa sztuczne.
Zmiany zachodzące w składzie 

materiałowym w budowie samo-
chodów spowodowane są przede 
wszystkim przepisami uwzględ-
niającymi ochronę środowiska 
i bezpieczeństwo, wymaganiami 
nabywców mających na uwadze 
ich komfort, jakość wykonania, 
trwałość, zużycie paliwa, a tak-
że z zasadami konkurencyjności. 
Wraz z rozwojem motoryzacji 
i postępem technicznym zmienia 
się skład masy poszczególnych 
części samochodowych jak wyni-
ka to z rysunkach 1-4. Wpływ po-
szczególnych wariantów modelu 
samochodu osobowego VW Golf 
na strukturę materiałową w fa-
zie budowy jest widoczny głównie 
w zakresie zużycia aluminium jego 
stopów oraz tworzyw sztucznych, 
co potwierdza tendencję do zwięk-
szonego udziału tych materiałów 
w technice pojazdów. Natomiast 
z każdą nową wersją samochodu 
masa elementów stalowych w sto-
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sunku do całkowitej masy pojazdu 
malała. Widoczne jest więc zna-
czące zmniejszenie udziału takich 
materiałów jak stal, staliwo i żeli-
wo (redukcja o ok. 10%), na rzecz 
takich materiałów jak aluminium 
i jego stopy (wzrost o ponad 2% 
w stosunku do masy całego po-
jazdu), czy też tworzywa sztuczne 
i guma (wzrost o prawie 5% w sto-
sunku do masy całego pojazdu).
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