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CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI TRAKCYJNYCH  

WYBRANYCH MODELI SAMOCHODÓW 

 

W artykule charakterystyce poddano poszczególne generacje samochodu Volkswagen Golf, które tworzone są przez nie-

miecki koncern nieprzerwanie od 1974 roku. Analizie porównawczej poddano właściwości trakcyjne wybranych pojazdów 

samochodowych marki Volkswagen Golf z następującymi silnikami: 1.8, 1.8 Turbo oraz 1.9 TDI. 

 

WSTĘP 

Od wielu lat można zauważyć wzrastające zapotrzebowanie na 
pojazdy samochodowe, które zaspakajają wiele potrzeb. Oprócz 
możliwości przemieszczenia się osób i ładunków z miejsca na 
miejsce, coraz częściej są istotnym wyznacznikiem statusu spo-
łecznego. Pojazdy samochodowe są dla niektórych osób pasją, 
przedmiotem podziwu a nawet sztuką. Mają wpływ na poprawę 
jakości życia, np. dają szansę na znalezienie pracy, czy na samo-
dzielne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. 
Obecnie większość osób na co dzień korzystających z samocho-
dów, w celu realizacji różnych zadań, nie wyobrażałaby sobie bez 
nich normalnego funkcjonowania [4].  

Wraz ze zwiększającym się popytem na pojazdy samochodowe 
można zauważyć rosnące względem nich oczekiwania klientów. 
Coraz częściej znaczenie przy wyborze samochodu mają takie 
czynniki jak bezpieczeństwo i komfort jazdy. Również ważne zna-
czenie mają właściwości trakcyjne pojazdu, określające jakie warto-
ści prędkości i przyspieszenia osiąga dany samochód na poszcze-
gólnych przełożeniach, jakie jest jego zachowanie podczas dyna-
micznego pokonywania zakrętów, jaki silnik i układ napędowy do-
brze współpracuje z danym modelem [1,2,3].  

1. GENERACJE VOLKSWAGENA GOLFA  

Niemiecki koncern Volkswagen obchodził w 2014 r. 40-lecie 
powstania swojego najpopularniejszego modelu samochodu, jakim 
jest niewątpliwie Golf. Przez cały okres jego produkcji sprzedano 
ponad 30 milionów egzemplarzy, czyli średnio każdego dnia ponad 
2 tys. nowych pojazdów opuszczało salony dilerskie [5]. Stworzono 
siedem generacji Golfa, każda kolejna wersja tego auta z segmentu 
samochodów kompaktowych plasowała się w swoim czasie w czo-
łówce europejskich rankingów sprzedaży. Pojawienie się kolejnej 
jego generacji wynikało z konieczności wprowadzania coraz now-
szych rozwiązań w celu zaspokojenia wysokich oczekiwań klientów. 
Na rys. 1 pokazano ranking najlepiej sprzedających się aut w Euro-
pie w 2015 r.  

1.1. Volkswagen Golf I  

Pierwszy seryjny Volkswagen Golf wyprodukowano w 1974 r. 
Był to w swoim czasie samochód niezwykle nowoczesny. Posiadał 
czterocylindrowy silnik chłodzony cieczą, który montowany był 
poprzecznie pod przednią maską, napęd na przednią oś współpra-
cującą z kolumnami McPhersona wraz ze śrubowymi sprężynami 

oraz oś tylną z belką skrętną. Jego wymiary zaprezentowano na  
rys. 2.  
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Rys. 1. Sprzedaż aut w Europie w 2015 r. [5] 

 

  
Rys. 2. Wymiary Volkswagena I [5] 

 
Przez klientów Volkswagen Golf I został bardzo entuzjastyczne 

przyjęty głównie z uwagi na niską cenę - 7995 marek za wersję 
podstawową. O jego popularności może świadczyć fakt, że wypro-
dukowano łącznie ponad 6,5 miliona jego egzemplarzy oraz to iż do 
niedawna, w nieco zmodyfikowanej formie, można go było kupić  
w Republice Południowej Afryki. Samochód nosił nazwę CitiGolf. 

1.2. Volkswagen Golf II 

Volkswagen Golf II pojawił się w roku 1983. Jego wygląd nie-
wiele się zmienił, zwiększono rozstaw osi dodając około 30% więcej 
przestrzeni wewnątrz co spowodowało, że zyskał na komforcie oraz 
praktyczności [4]. W następnym roku pokazano Volkswagena Jettę, 
który był wersją sedan popularnego modelu. Jego moment obroto-
wy, podobnie jak poprzednika, przekazywany był z silnika na przed-
nie koła, a w wersjach Syncro na wszystkie 4 koła przy udziale 
sprzęgła wiskotycznego. Do wyboru były 4- lub 5-biegowe skrzynie 
ręczne, albo 3-biegowy automat. Kolumny McPhersona odpowiada-
ły za przednie zawieszenie, a z tyłu zastosowano belkę skrętną. 
Pojazdy z napędem 4x4 posiadały niezależny układ wahaczy. Po-
wstała też wersja uterenowiona o nazwie Country, która posiadała 
większy prześwit, większe koła oraz orurowanie. Od 1987 r. dostęp-
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na była już wersja po faceliftingu, w której zmodyfikowano m.in. 
przednie boczne szyby (pozbyto się listwy rozdzielającej szyby na 
dwie części), zmieniono również listwy na drzwiach, grill osłaniający 
chłodnicę oraz klamki. Na rys. 3 pokazano wymiary Volkswagena 
Golfa II. 
 

      
Rys. 3. Wymiary Volkswagena Golfa II [5] 

1.3. Volkswagen Golf III  

Volkswagen Golfa III pojawił się pod koniec 1991 r. Jego cechą 
charakterystyczną była bardziej zaokrąglona linia nadwozia i zasto-
sowanie zespolonych owalnych reflektorów. Produkowano go  
w wersji 3- i 5-drzwiowej [4]. W kolejnym roku zaprezentowano 
Volkswagena Jettę III (Vento), która odznaczała się wysoką jakością 
materiałów i wykończenia wnętrza oraz dominującą szarością  
i czernią. Podobnie jak w poprzedniej wersji przewidziano dużo 
miejsca dla osób siedzących z przodu pojazdu i niestety niewiele  
z tyłu. Mimo iż auto rejestrowane jest na pięć osób, w praktyce 
wygodnie podróżować mogą w nim maksymalnie cztery osoby. 

W III generacji Volkswagena Golfa zastosowano niezależne 
przednie zawieszenie z kolumnami McPhersona składające się ze 
sprężyn śrubowych, amortyzatorów hydraulicznych, drążków stabili-
zatora oraz poprzecznych wahaczy. Z tyłu natomiast zastosowano 
zawieszenie półzależne z amortyzatorami hydraulicznymi i spręży-
nami śrubowymi. W pakiecie podstawowym nie oferowano np. 
hydraulicznego wspomagania układu kierowniczego, systemu ABS, 
czy poduszek powietrznych, natomiast istniała możliwość wyposa-
żenia droższych wersji w klimatyzację, elektrycznie sterowane oraz 
podgrzewane lusterka, elektrycznie sterowane szyby oraz światła 
przeciwmgłowe w przednim zderzaku [4]. Wymiary Volkswagena 
Golfa III generacji pokazano na rys. 4. 

 

  
Rys. 4. Wymiary Volkswagena Golfa III [5] 

1.4. Volkswagen Golf IV  

Volkswagen Golf IV generacji zaprezentowano w roku 1997, 
ale nie różnił się znacznie od swojego poprzednika, posiadał po-
dobną linię nadwozia, natomiast jego płyta podłogowa stosowana 
była także w Audi A3, Skodzie Octavii i Seacie Leonie. Najwięcej 
wyprodukowano wersji z nadwoziem hatchback, można jednak 
spotkać również też wiele aut w wersji kombi oraz w wersji sedan  
o nazwie Volkswagen Bora. Przygotowano także sportowe wersje 
„czwórki”: R32 i GTI. Ta pierwsza posiadała napęd na 4 koła a silnik 
osiągał moc 241 KM. Sportowy charakter auta podkreślały zmodyfi-
kowane zderzaki i dokładki progów o dynamicznej stylistyce oraz 
trzymające w zakrętach kubełkowe fotele. W 2003 roku zakończono 
produkcję Volkswagena hatchback, wersja kombi natomiast produ-
kowana była do 2006 roku. W testach bezpieczeństwa Euro NCAP 
otrzymał 4 na 5 możliwych gwiazdek [4]. Wymiary Volkswagena 
Golfa IV generacji zaprezentowano na rys. 5. 
 

  
Rys. 5. Wymiary Volkswagena Golfa IV [5] 

1.5. Volkswagen Golf V 

Volkswagen Golf V to zupełnie nowy samochód nie bazujący 
na swoich poprzednikach. W testach zderzeniowych Euro NCAP 
„piątka” uzyskała maksymalny wynik – 5 gwiazdek. Znacznemu 
zwiększeniu uległy jego wymiary zewnętrzne: długość wzrosła o 55 
mm, szerokość o 25 mm, wysokość o prawie 50 mm, a rozstaw osi 
7 cm (rys. 6). Wzrosła także przestrzeń bagażowa o 20 litrów. Piąta 
generacja oferowała łącznie 4 skrzynie biegów.  

 

 
Rys. 6. Wymiary Volkswagena Golfa V [5] 
 

Nadwozie Volkswagena Golfa V charakteryzuje się dużą od-
pornością na skręcanie i zginanie. W celu poprawy bezpieczeństwa 
oraz jego własności jezdnych, z tyłu pojazdu zastosowano zawie-
szenie wielowahaczowe, natomiast przednie zawieszenie zostało 
lekko zmodernizowane. Zmiany dotyczyły także układu wspomaga-
nia, zastosowano elektrohydrauliczny system, który dynamicznie 
reguluje siłę wspomagania do aktualnej prędkości jazdy, a  to prze-
kłada się na zwiększone bezpieczeństwo jazdy i zmniejszone zuży-
cie paliwa [4].  

Podstawową wersję Volkswagena Golfa wyposażono w elek-
trycznie opuszczane przednie szyby, elektrycznie regulowane oraz 
podgrzewane lusterka, 6 poduszek powietrznych i centralny zamek. 
Bogatsze wersje otrzymywały aluminiowe felgi, trójramienną spor-
tową kierownicę, automatyczną klimatyzację, skórzane wykończenia 
wnętrza a nawet sportowe kubełkowe fotele.  

1.6. Volkswagen Golf VI  

Produkcja Volkswagena Golfa VI rozpoczęła się w roku 2008. 
Materiały wykorzystane do wykończenia wnętrza pojazdu były dużo 
lepszej jakości niż te wykorzystane w poprzednich modelach. 
Wzbogacono jego wyposażenie podstawowe o m.in. 7 poduszek 
powietrznych (w tym poduszkę chroniącą kolana), systemy ABS  
i ASR, elektrycznie opuszczane przednie szyby, klimatyzację oraz 
komputer pokładowy. Dodatkowo można było wyposażyć Golfa VI 
np. w światła xenonowe, adaptacyjne zawieszenie DCC, skórzane 
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fotele, czujniki parkowania czy podgrzewaną przednią szybę [4]. 
Jego nadwozie spawano metodą laserową i dobrze zabezpieczono 
przed korozją. 

Volkswagena Golfa VI generacji, który w testach zderzenio-
wych Euro NCAP uzyskał maksymalny wynik - pięć gwiazdek, 
można było zakupić w wersji hatchback 3- i 5-drzwiowej, kombi 
Variant, miniwan o nazwie Golf Plus oraz kabriolet. Podstawową 
różnicą w poszczególnych wersjach była przestronność przedziału 
pasażerskiego oraz bagażnika. Golf VI w wersji hatchback posiada 
350 litrów pojemności, a w wersji kombi 505 litrów [17]. Jego wymia-
ry pokazano na rys. 7.  

 

  
Rys. 7. Wymiary Volkswagena Golfa VI [5] 

1.7. Volkswagen Golf VII  

Golf VII jest najnowszą generacją niemieckiego koncernu 
Volkswagen produkowaną obecnie od 2012 r. Jego nadwozie opar-
to na uniwersalnej modułowej płycie podłogowej MQB. Przednie  
i tylne lampy zostały przeprojektowane, oczywiście zagościła w nich 
technologia diod LED. Co ciekawe Golf VII jest lżejszy od swojego 
poprzednika o ok. 100 kg mimo, że jego wymiary wzrosły: długość o 
56 mm, szerokość o 13 mm a rozstaw osi o 59 mm (rys. 8). Zwięk-
szyła się również przestronność wnętrza: na nogi o 15 mm, na 
łokcie o 22 mm oraz o 30 litrów zwiększyła się pojemność bagażni-
ka, która wynosi obecnie 380 litrów. W Golfie VII, dzięki składanemu 
prawemu przedniemu fotelowi, istnieje możliwość przewożenia 
wewnątrz długich ładunków [4]. 

 

  
Rys. 8. Wymiary Volkswagena Golfa VII [5] 

 
W Volkswagenie Golfie VII ulepszono układ jezdny, poprawia-

jący stabilność w czasie dynamicznej jazdy, a jego zawieszenie 
pracuje cicho i cechuje się dużym komfortem podróżowania nawet 
na wyboistych drogach. Kolejną cechą charakterystyczną Golfa VII 

jest bardzo przytulne i nowoczesne wnętrze. Wyposażony został  
w wielofunkcyjną kierownicę, która w najbogatszej wersji auta po-
siada aż 20 przycisków oraz ekran dotykowy. Tradycyjną dźwignię 
hamulca awaryjnego zastąpiono przyciskiem elektrycznym. Dużą 
uwagę zwrócono także na wyposażenie wpływające na bezpieczeń-
stwo oferując m.in.: dynamiczną regulację świateł drogowych DLA, 
elektryczno-hydrauliczną regulację zawieszenia DCC, system Front 
Assist zapobiegający ewentualnemu wjechaniu w tył pojazdu po-
przedzającego, system ParkPilot i Park Assist, Line Assist, tempo-
mat z możliwością rozróżniania znaków drogowych, system Pre-
Crash, który napina pasy i domyka szyby gdy „wyczuje” kolizję nie 
do uniknięcia, mierniki ciśnienia w ogumieniu, możliwość wyboru 
profilu jazdy, oraz złożony z wielu systemów pakiet Electronic Stabi-
lity Control, którego zadaniem jest utrzymanie przyczepności kół do 
podłoża w różnych warunkach jazdy. Wszystkie egzemplarze wypo-
sażone są w moduł Start/Stop oraz system odzyskujący energię.  

2. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI TRAKCYJNYCH 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
Z SILNIKAMI O ZI I ZS 

Istotną decyzją przy wyborze pojazdu jest rodzaj jednostki na-
pędzającej - silnik o zapłonie iskrowym (ZI) tzw. benzynowy czy 
silnik o zapłonie samoczynnym (ZS) tzw. Diesla. Obydwa rozwiąza-
nia posiadają cechy charakterystyczne, wady i zalety oraz ograni-
czenia. Jednostki benzynowe sprawdzają się najlepiej w mniej-
szych, miejskich samochodach, które rzadko będą wykorzystywane 
do pokonywania dalekich odcinków. Jednostki o ZI wypadają rów-
nież lepiej w sportach motorowych, z uwagi na szybsze wkręcanie 
się na wysokie obroty i elastyczność, dlatego to głównie one znajdu-
ją tam zastosowanie. Z kolei silniki Diesla najlepiej sprawdzają się 
na długich dystansach. Najczęściej wybierane są przez firmy dys-
ponujące dużym taborem pojazdów samochodowych, ponieważ 
pozwalają znacznie obniżyć koszty przejazdów. Diesle znajdują 
zastosowanie również w większości samochodów dostawczych oraz 
niemal wszystkich maszynach rolniczych, maszynach budowlanych 
i ciągnikach siodłowych, gdyż wymagają wysokiego momentu obro-
towego, który mogą im zapewnić jedynie silniki wysokoprężne. 

Do analizy porównawczej właściwości trakcyjnych pojazdów 
samochodowych z silnikami o ZI i ZS wybrano trzy samochody 
marki Volkswagen Golf z następującymi silnikami: 1.8 (ZI), 1.8 
Turbo (ZI) oraz 1.9 TDI (ZS). Jedyną różnicą dwóch pierwszych 
jednostek pod względem konstrukcyjnym jest obecność turbosprę-
żarki w wersji 1.8 Turbo. Pozostałe różnice dotyczą właściwości 
wytrzymałościowych materiałów z jakich wykonano takie elementy 
jak np. wał korbowy, cylindry itp. Trzeci silnik (1.9 TDI) to wysoko-
prężna jednostka Diesla o zapłonie samoczynnym. W tabeli 1 
przedstawiono podstawowe parametry poszczególnych silników, 
natomiast na rys. 9 zaprezentowano wykres trakcyjny wybranych 
samochodów dla 1 i 2 biegu. 

 
Tab. 1. Podstawowe parametry omawianych silników  

Silnik 
Pojemność 

skokowa 
[cm3] 

Maksymalna 
moc 
[KM] 

Maksymalny 
moment 

obrotowy 
[Nm] 

Przyspieszenie 
(0-100 km/h) 

[s] 

1.8 1781 
125 przy  

6000 obr/min 
170 przy  

4200 obr/min 
9,9 

1.8 
Turbo 

1781 
150 przy  

5700 obr/min 
210 przy  

1750 obr/min 
8,5 

1.9 
TDI 

1896 
130 przy  

4000 obr/min 
310 przy  

1900 obr/min 
9,6 
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Rys. 9. Wykres trakcyjny wybranych samochodów dla 1 i 2 biegu 

 
Wykres trakcyjny pokazany na rys. 9 opracowano dla biegu 

pierwszego i drugiego każdego z analizowanych silników. Można 
dostrzec różnicę w wartości siły napędowej Fn. Jest ona największa 
dla silnika 1.9 TDI z uwagi na fakt, że silniki Diesla generują znacz-
nie większe momenty obrotowe niż jednostki benzynowe. Maksy-
malna wartość Fn dla silnika 1.9 TDI wynosi 12296 N, czyli ponad 
27% więcej niż w przypadku silnika benzynowego 1.8 Turbo oraz 
40% więcej niż generuje silnik 1.8 bez doładowania. Na biegu dru-
gim maksymalna wartość siły Fn dla silnika 1.9 TDI wynosi 6640 N. 

Na drugim miejscu pod względem osiąganej siły napędowej 
jest samochód z benzynowym doładowanym silnikiem. Początkowo 
siła Fn gwałtownie rośnie, a następnie wartość ta jest stała dla 
prędkości obrotowych w przedziale 1750-4500 obr./min. Po prze-
kroczeniu 4500 obrotów siła napędowa szybko maleje. Wpływ na 
taki wynik ma udział turbosprężarki z ruchomą kierownicą geometrii 
turbiny, która sprawia, że silnik dysponuje maksymalnym momen-
tem obrotowym w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych. 
Dla biegu pierwszego wartość siły Fn dla silnika 1.8 Turbo wynosi 
8925 N. 

Najmniej korzystnie pod względem osiąganej siły napędowej 
wypada Volkswagen Golf z benzynowym silnikiem 1.8 l o mocy 125 
KM. Z wykresu (rys. 9) wynika, że jego przebiegi charakterystyk dla 
poszczególnych biegów przyjmują kształt zbliżony do paraboli. 
Widać to najlepiej na przykładzie biegu pierwszego, gdy siła napę-
dowa Fn gwałtownie rośnie w początkowej fazie prędkości jazdy. 
Największa wartość siły napędowej Fn (7380 N) uzyskiwana jest 
przy prędkości obrotowej 3500 obr./min. Na pierwszym biegu pręd-
kość pojazdu wynosi wtedy nieco ponad 27 km/h. Maksymalna 
prędkość teoretyczna na 1 biegu to 50 km/h. Na drugim biegu mak-
symalna wartość siły napędowej Fn (4466 N) uzyskiwana jest przy 
prędkości 45,25 km/h, a maksymalna prędkość na tym biegu równa 
jest niespełna 83 km/h. 

PODSUMOWANIE 

Stale rosnący popyt na pojazdy samochodowe przyczynia się 
do wzrostu konkurencji na rynku motoryzacyjnym. Powoduje to, że 
dany model pojazdu już po kilku latach od rozpoczęcia produkcji 
staje się przestarzały i należy go zastąpić nową ulepszoną wersją. 
To z kolei napędza rynek i pozwala cieszyć się nowymi osiągnię-
ciami techniki w niedługich odstępach czasu oraz niższymi cenami 

za egzemplarze z poprzednich generacji danego pojazdu. Przykła-
dem takiej polityki rynku motoryzacyjnego może być nie tylko scha-
rakteryzowany w niniejszym artykule samochód niemieckiego kon-
cernu Volkswagen Golf (stworzony w siedmiu generacjach różnią-
cych się od siebie zastosowanymi innowacjami), ale każda inna 
duża marka samochodowa, tj. Toyota, Opel, Fiat czy BMW. 

Z przeprowadzonej w artykule analizy porównawczej właściwo-
ści trakcyjnych trzech wybranych pojazdów samochodowych marki 
Volkswagen Golf z silnikami 1.8 (ZI), 1.8 Turbo (ZI) oraz 1.9 TDI 
(ZS) wynika, że najlepiej pod względem osiąganej siły napędowej 
wypada auto z silnikiem Diesla. Pojazd wyposażony w silnik Diesla 
1.9 TDI z łatwością pokonuje duże wzniesienia, często bez koniecz-
ności redukcji biegu na niższy. Samochody takie doskonale nadają 
się też do ciągnięcia przyczep z ładunkiem. Z kolei silniki benzyno-
we z racji niższego momentu obrotowego dużo gorzej radzą sobie  
z powyższymi sytuacjami. Niemniej jednak benzynowe doładowane 
jednostki również dobrze spisują się na drodze, stały, w pewnym 
zakresie, moment obrotowy korzystnie wpływa na elastyczne zmia-
ny prędkości jazdy. Spośród ocenianych pojazdów najgorsze para-
metry uzyskało auto z wolnossącym silnikiem benzynowym. 
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Characteristics of traction properties  
of selected car models 

The article gives a characteristic of different generations 

of Volkswagen Golf which have been manufactured by the 

German company continuously since 1974. Traction proper-

ties of selected Volkswagen Golf vehicles with engines 1.8, 

1.8 Turbo and 1.9 TDI were submitted to comparative analy-

sis.  
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