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ROZWÓJ METOD WYTWARZANIA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

W ASPEKTACH 
OGRANICZEŃ GOSPODAROWANIA ENERGIĄ 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono tendencje związane z wprowadzaniem do produkcji pojazdów nowocze-

snych, ekologicznych i energooszczędnych materiałów konstrukcyjnych. O zastosowaniu konkretnego 
materiału decydują przede wszystkim jego właściwości, cena, ale także to jakie skutki dla środowiska 
niesie za sobą jego produkcja, użytkowanie oraz likwidacja. Omówiono nowe materiały, podano ich 
zastosowania z przykładami konstrukcji oraz przedstawiono kierunki rozwojowe. 

WSTĘP 
Głównym stymulatorem niezwykle dynamicznego rozwoju pojazdów samochodowych 

w ostatnich latach jest ochrona środowiska i związane z tym ograniczenia gospodarowania 
energią. Producenci pojazdów stosują różne sposoby eliminowania zbędnych lub uciążliwych 
procesów produkcyjnych. Wytwarzanie poszczególnych części i zespołów odbywa się według 
skomplikowanych procesów technologicznych, począwszy od przygotowania półfabrykatów, 
poprzez np. odkuwanie czy odlewanie aż po różnorodne rodzaje obróbki wykańczającej. 
W produkcji tych części można wyodrębnić półfabrykaty wykonywane metodami bezwióro-
wymi lub skrawaniem. Dla niektórych półfabrykatów przed obróbką skrawaniem wykonuje 
się ulepszanie cieplne lub sezonowanie. Przy dużych wymaganiach dotyczących stanu war-
stwy wierzchniej, np. małej chropowatości i wysokiej dokładności, oprócz kształtowania czę-
ści obróbką skrawaniem są stosowane obróbki dokładnościowe i powierzchniowe. Przy dużej 
różnorodności metod obróbki oraz różnych wymaganiach technicznych stawianych poszcze-
gólnym częściom, jak też dużej liczbie typów silników, konieczne jest opracowanie wielu 
złożonych procesów technologicznych. Wytwarzanie części w tak dużym asortymencie jest 
bardzo skomplikowane i wymaga ogromnego przygotowania zarówno na etapie opracowania 
procesów technologicznych, jak i organizacji produkcji.  

Opracowanie całościowego procesu produkcji samochodu i jego podzespołów obejmuje 
okres długo przed uruchomieniem produkcji. Uważnie analizowany jest sposób przygotowy-
wania surowców, z których później powstaje samochód oraz zużycie energii w całym proce-
sie. Nie można też pominąć zagadnień transportu związanych z przewozami surowców, które 
dalej przerabiane są na stal, aluminium, tworzywa sztuczne i tym podobne. Z tych materiałów 
powstają skomplikowane komponenty, z których w dalszych etapach wytwarza się jeszcze 
bardziej skomplikowany produkt – samochód. 
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Dążenie do zmniejszenia masy wielu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego czy zbroje-
niowego, w tym silników spalinowych, wymaga kształtowania elementów z różnorodnych 
materiałów na bazie aluminium, magnezu, tytanu czy też materiałów wykonanych z kilku 
warstw o różnych grubościach i z różnych gatunków materiałów. Dodatkowo, złożona kon-
strukcja wyrobów i stawiane im wysokie wymagania wpływają na rozwój różnych skompli-
kowanych technologii kształtowania materiałów. Pomimo dużego rozwoju technologii kształ-
towania istnieją jednak ograniczone możliwości wytwarzania niektórych wyrobów. Stąd czę-
sto podejmuje się próbę łączenia różnych technologii kształtowania, np. odlewania i obróbki 
plastycznej. Takie połączenia technologii dostarczają nowych możliwości rozwoju nowych 
energooszczędnych technik wytwarzania. Pierwszym etapem całego zatem procesu wytwa-
rzania jest proekologiczne projektowanie.  

Rosnące wymagania dotyczące emisji toksycznych składników spalin oraz CO2 spowo-
dowały zainteresowanie silnikami o zmniejszonym zużyciu paliwa, czyli silnikami o zapłonie 
samoczynnym (ZS) zużywających mniej paliwa w stosunku do silników o zapłonie iskro-
wym. Udział samochodowych silników ZS przekroczył już 60% liczby wszystkich pojazdów 
w Europie. 

Korzyści wynikające z mniejszego zużycia paliwa to nie tylko mniejsze koszty eksploata-
cji ale również obniżenie emisji CO2, nawet do 20%, zatem wzrost sprzedaży pojazdów 
z silnikami ZS przyczynia się do obniżenia globalnej emisji CO2. Przewiduje się, że w kolej-
nych latach nastąpi dalszy wzrost sprzedaży samochodów napędzanych opisywanymi silni-
kami, zwłaszcza wobec planowanego dalszego limitowania CO2 dla pojazdów. 

1. TENDENCJE ROZWOJOWE PROCESÓW PRODUKCJI  
Tendencje rozwojowe procesów produkcji związane są z poszukiwaniem nowych techno-

logii materiałowych i sposobów obróbki, które stwarzają mniejsze zagrożenie środowiska. 
Poszukuje się materiałów o małej energochłonności, lżejszych, tańszych itd. 

Obserwowane tendencje w zakresie wytwarzania części i zespołów pojazdów samocho-
dowych można zestawić w następujących grupach:  
– wprowadzanie nowych materiałów energooszczędnych o mniejszej masie, opłacalnych 

ekonomicznie i łatwych w wykonaniu, zapewniających wyższą jakość produkcji, 
– stosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych, np. proszków metali (np. korbo-

wody w silnikach BMW) oraz tworzyw sztucznych, np. poliamidów, które mogą być 
wzmacniane włóknem szklanym, polipropylenu itp.; wykonuje się z nich układy dolotowe, 
pokrywy napędu rozrządu, prowadnice i napinacze łańcuchów, zbiorniki paliwa i innych 
płynów eksploatacyjnych, 

– wprowadzanie w niedalekiej przyszłości nanomateriałów o lepszej wytrzymałości, super-
plastycznych, o dużej odporności na ścieranie, korozję, pełzanie; 

– stosowanie technologii przyjaznych środowisku – ograniczanie obróbek pozostawiających 
trudne do neutralizacji odpady np. chromowania; zastępowanie ich ekologicznymi meto-
dami obróbki plastycznej na zimno, implantacji jonowej itd.; 

– powrót do dawnych, prostych rozwiązań konstrukcyjnych, możliwy dzięki nowym techno-
logiom i materiałom, np. odchodzenie od kasatorów luzów zaworowych; według obserwa-
cji Toyoty przy dobrym wykonaniu części pierwsza ingerencja w układzie rozrządu doty-
cząca luzu zaworowego wymagana jest dopiero po przebiegu rzędu 100 tys. km; ponowne 
wprowadzanie tzw. kadłubów jednolitych z tulejami wykonywanymi bezpośrednio w blo-
ku cylindrów; 

– stosowanie technologii i materiałów ułatwiających recykling dzięki odpowiednim uregu-
lowaniom prawnym zmuszającym do tego producenta, nowe materiały konstrukcyjne oraz 
sama konstrukcja pojazdu powinny być dostosowane do sprawnego recyklingu pojazdów, 
ważną właściwością nowych materiałów staje się możliwie duża ich biodegradowalność, 
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– szybkie wdrażanie nowych produktów od 3,5 do 5 lat w przemyśle samochodowym i nie 
więcej niż 10-15 lat w lotnictwie cywilnym. 

2. WYBRANE PRZYKŁADY ZMIAN W STOSOWANYCH 
MATERIAŁACH 
Ostatnio wprowadzane są nowe gatunki stali posiadające lepsze właściwości wytrzymało-

ściowe oraz lepszą energochłonność. Są to stale o bardzo wysokiej, wysokiej i podwyższonej 
wytrzymałości, niskostopowe stosowane w konstrukcji szkieletu nadwozi z udziałem przekra-
czającym 20% i sięgającym 50%. Nowoczesne technologie takie jak laserowe spawanie 
i zgrzewanie umożliwiają łączenie blach o różnej grubości doczołowo i dalej tłoczenie z tak 
przygotowanych prefabrykatów gotowych elementów. Można też walcować blachy o zmiennej 
grubości. Hydroformowanie (rys. 1) – kształtowanie przekrojów zamkniętych w formie przy 
użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, umożliwia obniżenie masy profili. Wykorzystanie naj-
nowszych osiągnięć materiałoznawstwa i technologii może umożliwić zmniejszenie masy nad-
wozia do 25%. Porównawczo - eksperymentalnie wykonane nadwozie, według najnowszych 
technologii ULSAB, ważyło 203 kg przy sztywności skrętnej 20 800 Nm/stopień, przy wyko-
nywanych seryjnie nadwoziach 250-270 kg przy sztywności skrętnej 10-20 000 Nm/stopień. 

Przykładem nowych możliwości tłoczenia blach stalowych może być kolektor wydecho-
wy z takiej blachy (rys. 2). 

 
Rys. 1. Hydroformowanie (kształtowanie) przekrojów zamkniętych za pomocą wody pod wysokim 

ciśnieniem [8] 

 
Rys. 2. Kolektor wydechowy z blachy stalowej [8] 

Aluminium stosuje się w budowie pojazdów głównie ze względu na oszczędność energii 
i obniżenie masy samochodu, co pozwala na znaczną redukcję masy pojazdów i przyczynia 
się do zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji spalin z zachowaniem wszystkich parametrów 
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bezpieczeństwa konstrukcji. Metal ten posiada wiele właściwości wykorzystywanych w pro-
cesach projektowania i wytwarzania produktów, jest materiałem bardzo ciekawym ze wzglę-
dów konstrukcyjnych.  

Aluminium (2,7 g/cm 3 w porównaniu do 7,9 g/cm 3 dla stali) jest materiałem plastycz-
nym, ale o przeciętnej wytrzymałości porównywalnej z blisko trzykrotnie cięższym żeliwem, 
także molibdenowym, ale ok. 2-2,5 -krotnie gorszej od stali o podwyższonej wytrzymałości. 
Stosowane jest jako główny składnik stopów lekkich odlewanych z Si, Cu, Mg, Mn oraz z Mg 
i Mn do przeróbki plastycznej. Stopy te są droższe od stali ale w sumarycznym rachunku wad 
i zalet są korzystne. Łączna masa części wykonywanych ze stopów lekkich na bazie alumi-
nium w nowoczesnym samochodzie to ok. 130 kg. 

Stosowane są na elementy poszycia nadwozi, mniej na jego szkielet. Wykonuje się z nich 
najczęściej odejmowalne części (drzwi, błotniki, pokrywy) oraz inne drobniejsze (rys. 3). 
Nowością są przestrzenne ramy nośne (space frame) przenoszące całość obciążeń bez udziału 
stali. Wymagają one poza tłoczeniem specjalnych technologii kształtowania takich jak odle-
wanie ciśnieniowe czy wyciskanie na zimno a także łączenia nie tylko przez spawanie, ale 
i zgrzewnie, nitowanie i klejenie. Stosowanie tych stopów umożliwia zmniejszenie masy 
o ok. 30÷50%, przy zapewnieniu zbliżonych do stali właściwości konstrukcyjnych, posiadają 
też dobra energochłonność i odporność na korozję. Są jednak kosztowne i w tych zastosowa-
niach stosuje się je do droższych samochodów (Audi A2, A8).Nowością jest łączenie w bu-
dowie nadwozi aluminium ze stalą. Ostatnia generacja Audi TT (rys. 4) ma kadłub wykonany 
ze stali o wysokiej wytrzymałości ( podłoga tylna, drzwi i pokrywa bagażnika – 31% masy 
kadłubu) i stopów aluminium (140 kg masy kadłubu – 63 kg blach, 45 kg odlewów, 32 profili 
wyciskanych). Analogiczny szkielet wykonany tylko ze stali ważyłby 48% więcej. 

a) b) 

Rys. 3. a) Fragmenty: poszycia nadwozia i b) pokrywa komory silnika Toyoty Prius wykonane z blach 
na bazie Al [8] 

W budowie silników stopy aluminium są powszechnie stosowane na tłoki. Dawno już 
stosuje się je na kadłuby silników o zapłonie iskrowym, ostatnio – pomimo mniejszej sztyw-
ności, także w silnikach o zapłonie samoczynnym, również w połączeniach z innymi materia-
łami. Kadłub silnika o zapłonie samoczynnym sześciocylindrowego wykonany ze stopów 
aluminium może ważyć o ok. 35 kg mniej od żeliwnego a cały silnik o ok. 50 kg mniej. Także 
wykonuje się z tych stopów głowice, kolektory, miski olejowe, dźwignie zaworowe, chłodni-
ce, także tuleje cylindrowe o niskim współczynniku tarcia, elementy układów klimatyzacji.  

Cienkościenne rury ze stopów aluminium o większych średnicach wykorzystuje się 
w konstrukcji zawieszeń, ram pomocniczych, wałów napędowych, półosi, także na obudowy 
skrzyń biegów (rys. 6). Stopy te wykorzystuje się do budowy wahaczy. 
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Rys. 4. Nadwozie pojazdu Audi TT wykonane niemal w całości z blach Al (za wyjątkiem tylnej części 

nadwozia z wzmocnieniami) [8] 

 
Rys. 5. Nadwozie nowej generacji pojazdu BMW 5 o konstrukcji mieszanej – stalowy kadłub 

z przodem nadwozia ze stopów lekkich na bazie Al, ciężar zmniejszony o 75 kg [8] 

a) b) 

 
Rys. 6. Obudowa skrzyni biegów ze stopów i wspornik zawieszenia przedniego ze stopów Al [8]. 

Nowością są zastosowania w połączeniu z żeliwem do budowy tarcz hamulcowych, bęb-
nów hamulcowych (rys. 7). Tarcze hamulcowe mogą mieć budowę mieszaną – pierścieniowa 
powierzchnia robocza wykonana jest z żeliwa szarego (wysoka odporność na ścieranie i dobre 
odprowadzenie ciepła) a kołnierz środkowy ze stopów aluminium (BMW 5).  

Tarcze hamulcowe z kolei mogą mieć budowę typu Al-Fin, z częścią nośną ze stopu lek-
kiego i wtopioną w nią żeliwną częścią roboczą. 

Od dawna oczywiście stosuje się je do budowy obręczy kół jako odlewy niskociśnienio-
we, utwardzane dyspersyjnie, z dodatkiem krzemu i magnezu. 

Kadłub silnika o konstrukcji zapewniającej dużą sztywność, intensywne tłumienie drgań 
i hałasu, przy znacznym zmniejszeniu jego masy, przedstawiono na koncepcyjnym projekcie 
AVL (rys. 8). Blok cylindrów wykonany z aluminium ma budowę porowatą, zbliżoną do 
kształtu plastra miodu, usztywnioną pokrywą od dołu, co zapewnia wysoką sztywność, po-
większoną dodatkowo stalową miską olejową. Przekładkowa, typu sandwich, konstrukcja 
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miski olejowej powoduje istotne zwiększenia tłumienia drgań i hałasu. Żeliwne gniazda ło-
żysk głównych stanowią osobną konstrukcję. 

 
Rys. 7. Tarcza hamulcowa pojazdu BMW 5 o konstrukcji mieszanej – powierzchnia czynna 

z żeliwa szarego i kołnierz środkowy ze stopu Al [8]. 

 
Rys. 8. Koncepcyjny projekt kadłubu silnika AVL [5]. 

Nowy silnik Toyota 2.2 D-4D jest lżejszy od większości porównywalnych silników dzię-
ki szerokiemu zastosowaniu aluminium, co w dieslach było raczej rzadko stosowane. Dalej 
np. zintegrowanie pompy cieczy chłodzącej i pompy oleju z pokrywa łańcucha dało kolejna 
oszczędność masy o 5%. Z kolei w silniku FIAT 1.3 JTD w celu ograniczenia masy kadłubu 
silnika jego dolną pokrywę zamykającą łożyska główne wykonano ze stopów lekkich na bazie 
aluminium (rys. 9). Z tego materiału wykonano też głowicę. 

 
Rys. 9. Kadłub silnika FIAT 1.3 JTD [6]. 

Ze stopów lekkich na bazie aluminium wykonuje się też kadłub silnika Renault 2.0 dCi 
M9R 740. Silnik Honda i-CTDi z systemem wtrysku Common Rail o pojemności 2204 cm3 ma 
bardzo korzystny wskaźnik masowy wynikający ze stosunku mocy do masy przez szerokie za-
stosowanie lekkich stopów na bazie aluminium zamiast stali i żeliwa (rys. 12). Moc 103 kW 
uzyskuje przy 4000 obr/min, maksymalny moment obrotowy 340 Nm już przy 2000 obr/min, 
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spełnia z zapasem normy Euro 4 przy bardzo niskim zużyciu paliwa, nawet do 4 dm3/100 km, 
jest bardzo cichy. 

Ma kadłub wykonany ze stopów aluminium o bardzo zwartej i sztywnej konstrukcji wy-
konany metodą TMM (Thixotropic Moulding Method) – ciśnieniowym odlewaniu z alumi-
nium o konsystencji pasty we względnie niskiej temperaturze, dzięki czemu podczas chłodze-
nia nie powstają naprężenia wewnętrzne oraz nie następuje zmiana kształtu odlewu. Uzyskuje 
się bardzo wysoką dokładność odlewu oraz dużą wytrzymałość wewnętrznych wzmocnień 
kadłubu, Umożliwiło to przyjęcie odstępów między cylindrami 3mm, zazwyczaj przy tych 
samych odstępach w kadłubach żeliwnych równych około 7 mm. 

Stopy lekkie na bazie magnezu są bardzo lekkie (magnez – 1,74 g/cm3 ), przy jednak 
znacznie obniżonej wytrzymałości podatne na zapalenie i wrażliwe na korozję. Stosuje się je 
jako stopy odlewnicze (z Mn, Al, Zn, Zr) lub do przeróbki plastycznej. Zainteresowanie stoso-
waniem stopów magnezowych zwiększa się przy nowych możliwościach odlewania odlewów 
cienkościennych, o grubości ścianek dotychczas około 3 mm, dochodzącej nawet do 1,5 mm. 
Znanych jest ponad 200 rodzajów stopów magnezowych. 

Stosuje się je na szkielety wielu elementów wyposażenia pojazdów np. kół kierownicy, 
obudowy kolumny kierowniczej, szkielety foteli. coraz częściej zwłaszcza w zastosowaniach 
sportowych do budowy bębnów hamulcowych, obręczy kół. W budowie silników stopy te 
wykorzystuje się na korbowody silników sportowych, do wytwarzanie kadłubów, także obu-
dów skrzyń biegów (rys. 10). 

a) b) 

  
Rys. 10. Obudowa skrzyni biegów i szkielet koła kierownicy ze stopów magnezu [8]. 

Nowatorską konstrukcję kadłubu opracowano dla silnika BMW 3.0, 6-cylindrowego. Po-
siada on bardzo zwartą i sztywną konstrukcję, wykonaną według zupełnie nowej technologii, 
łączącej elementy ze stopów lekkich aluminiowych i magnezowych (rys. 11). Zewnętrzne 
warstwy kadłubu wykonano ze specjalnego stopu magnezu AJ62, a wewnętrzne – tuleje 
z gniazdami łożysk głównych, z nadeutektycznych stopów aluminium. Obie te części są połą-
czone w procesie odlewania ciśnieniowego, w którym następuje przenikanie obu materiałów 
co zapewnia szczelność i wytrzymało. Technologia ta obniżyła masę całego kadłubu, od po-
równywalnego wykonanego w całości ze stopów tylko aluminium o 24%.  

 
Rys. 11. Kadłub nowego silnika BMW 3.0 [5]. 
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Nowością są coraz szerzej wprowadzane materiały ceramiczne. Cechuje je duża twardość 
i kruchość. Przeważnie są izolatorami elektrycznymi i cieplnymi, o znacznej odporności na 
korozję. Wadą ich są złe właściwości technologiczne, przez co wymagają specjalnych technik 
przetwarzania. Właściwości predestynują materiały ceramiczne do specjalnych zastosowań, 
np. do wyrobu elementów żaroodpornych, elektroizolacyjnych, termoizolacyjnych oraz jako 
specjalne materiały narzędziowe (ostrza narzędzi skrawających, środki ścierne i polerskie). 

Materiały te są też coraz częściej wykorzystywane w motoryzacji z powodu dość cieka-
wych właściwości. Maja one wytrzymałość na rozciąganie porównywalną z żeliwem przy 
gęstości ok. 5 g/cm3. Wszystkie tworzywa ceramiczne są materiałami twardymi, ale zarazem 
kruchymi. Spośród różnych cech materiałowych można wyróżnić korzystne i niekorzystne. 
Korzystne, z punktu widzenia zastosowań inżynierskich, są: duża twardość, mała gęstość, 
odporność na ściskanie, odporność na wysokie temperatury, izolacja termiczna, niewrażli-
wość na działanie środowiska zewnętrznego (np. korozyjnego). Niekorzystne cechy ceramiki 
to kruchość, niska plastyczność, wrażliwość na udary cieplne, skomplikowane procesy tech-
nologiczne. Ujemne cechy ograniczają inżynierskie zastosowania ceramiki. Dodatnie cechy 
ceramiki przewyższają jednak jej wady, umożliwiając zastosowanie jej w skrajnych warun-
kach eksploatacji (np. wysokiej temperaturze, korozyjnym środowisku, erozji), w jakich nie 
można stosować metali i tworzyw sztucznych. Najbardziej znane to tlenek glinu z chromem, 
ewentualnie z dodatkiem tytanu i kobaltu.  

Materiały te stosowane od dawna w budowie świec zapłonowych i żarowych czy katali-
zatorach zaczyna się wykorzystywać w tarczach hamulcowych, rys. 12 (przy masie około 
50% niższej zdecydowany wzrost trwałości, skuteczności hamowania i odporności na koro-
zję). Przewiduje się zastosowanie tych materiałów do budowy niektórych elementów silników 
np. zaworów z azotków krzemu, znacznie lżejszych od stalowych. 

 
Rys. 12. Tarcza hamulcowa z materiałów ceramicznych [8] 

Przyszłościowymi materiałami są również tworzywa sztuczne, należące do grupy two-
rzyw amorficznych. Odznaczają się stosunkowo dobrymi właściwościami mechanicznymi, są 
elektroizolatorami oraz są bardzo odporne na działanie czynników chemicznych. Zaletą ich 
jest mały ciężar właściwy, a wadą - mała odporność na działanie temperatur przekraczających 
200-300°C (organiczne związki węgla z wodorem i tlenem). Aktualnie obserwuje się ogrom-
ny wzrost zastosowań tworzyw sztucznych, coraz skuteczniej konkurujących z materiałami 
metalicznymi w zakresie elementów maszyn i zdecydowanie wypierających metale i szkło 
w zakresie opakowań, albo metale i drewno w zakresie elementów wystroju wnętrz i taboru 
komunikacyjnego. Jednym z powodów wzrostu produkcji tworzyw sztucznych jest możli-
wość wydatnego powiększenia ich cech mechanicznych przez tzw. zbrojenie kompozyty), np. 
włóknami metalicznymi lub ceramicznymi (szkło, węgiel). 

Ciągle rosnący udział tych materiałów w budowie pojazdów samochodowych jest wi-
doczny dla każdego ich użytkownika. Głównym ograniczeniem ich stosowania jest odporność 
na wysokie temperatury jednak przy niewielkiej masie (1,1 g/cm3 ). Materiały te jednak to 
grupa materiałów przyszłościowych w motoryzacji, zwłaszcza w budowie lekkich nadwozi 
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samochodów. Współczesne typy samochodów osobowych i ciężarowych produkowanych 
seryjnie zawierają 200-300 elementów z tworzyw sztucznych o łącznej masie 40-100 kg (nie 
licząc opon), a na autobus zużywa się ponad 200 kg tworzyw. Pojazdy jednośladowe są rów-
nież wyposażone w wiele elementów z tworzyw sztucznych. 

Rozwój tworzyw sztucznych oraz ich wykorzystanie na przestrzeni lat może zilustrować 
fakt, że do Fiata 1500 z roku 1962 zużywano ich 11 kg, do Fiata 124 z 1968 roku już 25 kg, 
a do BMW z 1977 roku aż 100 kg tworzyw sztucznych. Stosowanie tworzyw sztucznych jest 
celowe w szczególności ze względu na zmniejszenie zużycia energii przy produkcji elementów 
samochodowych wykonanych właśnie z tworzyw. Zastąpienie metali tworzywami sztucznymi 
w samochodzie tam, gdzie to jest tylko możliwe daje więc ogromne oszczędności energetyczne 
(rys. 13, 14, 15). Ma to również korzystny wpływ na zużycie paliwa w okresie eksploatacji sa-
mochodu. Od dawna stosuje się je na mniej odpowiedzialne elementy poszycia zewnętrznego – 
błotniki, pokrywy komory silnika i bagażnika, dach także na zderzaki, klosze i obudowy lamp 
i inne. Coraz częściej stosuje się te tworzywa wzmocnione włóknem węglowym. 

Przykładem takich zastosowań jest BMW serii 6 (dach, szkielet boku nadwozia) czy Mer-
cedes SLR McLaren (szkielet wnętrza nadwozia, przegroda czołowa, drzwi, pokrywa silnika 
i in. – razem około 50 elementów). Współczesne typy samochodów osobowych i ciężarowych 
produkowanych seryjnie zawierają 200-300 elementów z tworzyw sztucznych o łącznej masie 
40-100 kg (nie licząc opon), a na autobus zużywa się ponad 200 kg tworzyw. Pojazdy jedno-
śladowe są również wyposażone w wiele elementów z tworzyw sztucznych. 

Rozwój tworzyw sztucznych oraz ich wykorzystanie na przestrzeni lat może zilustrować 
fakt, że do Fiata 1500 z 1962 r. zużywano ich 11 kg, do Fiata 124 z 1968 roku już 25 kg, a do 
BMW z 1977 roku Az 100 kg tworzyw sztucznych. Stosowanie tworzyw sztucznych jest ce-
lowe w szczególności ze względu na zmniejszenie zużycia energii przy produkcji elementów 
samochodowych wykonanych właśnie z tworzyw. Zastąpienie metali tworzywami sztucznymi 
w samochodzie tam, gdzie to jest tylko możliwe daje więc ogromne oszczędności energetycz-
ne. Ma to również korzystny wpływ na zużycie paliwa w okresie eksploatacji samochodu. 

 
Rys. 13. Koła pasowe wykonane z materiałów kompozytowych na bazie Al/SiC [9]. 

 
Rys. 14. Pokrywa i listwy paliwowe z tworzywa PA (z włóknem szklanym) [8]. 
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Rys. 15. Zbiornik paliwa z poliamidu [8]. 

Coraz szerzej wprowadzane są materiały kompozytowe. Ich struktura jest zdecydowanie 
bardziej złożona niż stali, stopów metali czy żeliwa. Istnieje wiele definicji kompozytu, jednak 
ich istota jest taka sama. Kompozyty to materiały składające się co najmniej z dwóch kompo-
nentów o różnych właściwościach, utworzone po to, aby uzyskany materiał miał właściwości 
lepsze i (lub) właściwości nowe w stosunku do komponentów użytych osobno. Kompozyt jest 
materiałem monolitycznym lecz z widocznymi granicami między komponentami [1]. 

Każdy materiał posiada określone dla siebie cechy i właściwości. Istnieje grupa materia-
łów plastycznych, ciągliwych z możliwością odkształceń plastycznych, np. aluminium wraz 
z innymi miękkimi metalami, oraz duża grupa polimerów. Znane są również materiały wystę-
pujące w postaci włókien, np. włókna węglowe, szklane lub włókna boru o wytrzymałości na 
rozciąganie ponad 3500 MPa. Wymienione włókna posiadają niestety istotną wadę – są bar-
dzo kruche. Kompozyt to wynik dążeń do wykorzystania tylko korzystnych cech obydwu 
grup materiałów i wyeliminowaniu ich wad. Po „zatopieniu” kruchego i bardzo wytrzymałego 
włókna w aluminium lub w żywicy epoksydowej, powstaje kompozyt, który może przenieść 
wielokrotnie większe siły niż włókna rozciągane oddzielnie. Można zatem zdefiniować kom-
pozyt jako materiał złożony z miękkiej osnowy oraz wytrzymałych włókien i łączący w sobie 
cechy dodatnie składowych, a pozbawiony ich cech ujemnych. Kompozyty są odpowiedzią na 
wciąż rosnące zapotrzebowanie przemysłu na materiały o lepszych wskaźnikach konstrukcyj-
nych i eksploatacyjnych. Ich szybki rozwój powoduje, że nowo powstające materiały często 
wychodzą ponad ramy znanych definicji tych materiałów. Jest to powodem braku powszech-
nie akceptowanej definicji kompozytów, a także ich ujednoliconej nazwy. 

Współczesne materiały kompozytowe tworzone są pod kątem uzyskania żądanych wła-
ściwości, których uzyskanie, w odróżnieniu od np. stopów metali, jest dość przewidywalne 
(rys. 16). Uzyskiwane w kompozytach wskaźniki, szczególnie wytrzymałościowe, są prak-
tycznie nieosiągalne w „klasycznych” materiałach (tab. 1). 

Tendencje związane z rosnącym wykorzystywaniem kompozytów wiążą się także z obni-
żaniem masy samochodu. Według ekspertów BMW można zmniejszyć masę bloku napędo-
wego (w tym silnika) poprzez wprowadzenie tam kompozytów polimerowych i odpowiednich 
tworzyw sztucznych, chłodzonych w razie potrzeby. Po przeprowadzeniu badań termowizyj-
nych okazało się, że oszczędności masy z tego tytułu mogą sięgać 200 kg. Nowoczesne 
osnowy polimerowe mogą pracować w znacznie wyższych temperaturach niż 15 lat temu. 
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Tab. 1. Zestawienie właściwości stali konstrukcyjnej i kompozytów 
 Stal konstrukcyjna Kompozyt 

epoksydowo-szklany 
Kompozyt 
epoksydowo-węglowy 

Kompozyt 
epoksydowo-aramidowy 

Wytrzymałość 
na rozciąganie [Mpa] 400÷1400* 360÷1200** 625÷2040** 520÷1400** 

Ciężar właściwy 
[G/cm3] 7,8 1,92 1,57 1,38 

* – w zależności od gatunku, 
** – w zależności od kierunku zbrojenia. 

 
Rys. 16. Porównanie wsporników o tej samej wytrzymałości: stalowy (z lewej) o masie 1,205 kg, 

kompozytowy (z prawej) – 0,94 kg 
Z kompozytów o osnowie metalicznej wykonuje się denka tłoków silników wysokopręż-

nych – kompozyt stopy aluminium-krótkie włókno węglowe lub SiO2. Także półosie napędowe 
mogą być wykonywane z kompozytu stop aluminium-cząstki Al2O3. Kompozyty ceramiczne 
konstrukcyjne w motoryzacji wykorzystywane są na hamulce pojazdów samochodowych. 

Przemysł samochodowy jest największym odbiorcą kompozytów TWM, czyli termopla-
stów wzmocnionych matami. Takie kompozyty wykorzystuje się do wykonania pokryw silnika, 
gniazd do osadzenia lamp w samochodach, obudów skrzyni biegów, części wyciszających. 

Szerokie zastosowanie praktyczne, również w motoryzacji, znalazły włókna aramidowe 
o handlowej nazwie kevlar. Włókna w postaci samodzielnej oraz w postaci kompozytów sto-
suje się na opony, okładziny sprzęgieł, wykładziny hamulcowe, obudowy chłodnic, pasy kli-
nowe, uszczelki głowic. 

Kompozyty i włókna, głównie węglowe, znajdują coraz szersze zastosowanie w nadwo-
ziach nowoczesnych samochodów. W tym obszarze kompozyty są wciąż materiałem przy-
szłości. W konstrukcji Forda GT 2005 (rys. 19) również wykorzystano elementy, w których 
zastosowano systemy kompozytów, w tym przypadku oparte na szybko utwardzanym środku 
o nazwie Toray. Został on użyty do uformowania wewnętrznego panelu będącego strukturą 
pokrywy bagażnika samochodu (rys. 18). Tutaj także wybór kompozytów spowodowany był 
chęcią zmniejszenia ciężaru, poprawy sztywności skrętnej, stateczności wymiarowej oraz 
lepszej integracji części. Struktura pokrywy bagażnika ważąca 6,4 kg, jest o około 50% lżej-
sza od podobnej struktury aluminiowej oraz aż o 75% od struktury stalowej.  

a) b) c) 

 
Rys. 17. Przykłady tłoków kompozytowych wykonanych metodą prasowania w stanie ciekłym [9]. 
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Rys. 18. Pokrywa bagażnika Forda GT 2005 wykonana z włókna węglowego[8]. 

 
Rys. 19. Ford GT 2005[8]. 

W dziedzinie inżynierii materiałowej rozpoczął się okres nowych możliwości projekto-
wania i wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach. Od kilku lat obserwuje się 
szybki rozwój nanotechnologii, nowej dziedziny z pogranicza nauki i techniki. Nanomateria-
łemi są polikrystaliczne substancje złożone z ziaren nieprzekraczających 100 nanometrów 
(nm); 1 nm = 10-9 m. Mają postać np. proszków, cienkich warstw lub izolowanych (nanome-
trycznych) cząstek. Wytwarza się je w laboratoriach naukowych od połowy lat 80. XX w. 
z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizycznych lub chemicznych [7].  

Duże znaczenie nanomateriałów wynika stąd, że technologie stosowane do ich wytwarza-
nia pozwalają otrzymać tworzywa o składzie i właściwościach niemożliwych do uzyskania 
metodami znanymi dotychczas. Charakteryzują się specyficznymi cechami, np.: 
– lepsza wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z materiałami konwencjonalnymi – 

dzięki temu, że materiały ceramiczne o strukturze nanometrycznej mogą mieć skład fazo-
wy i chemiczny nieosiągalny metodami konwencjonalnymi  

– superplastyczność – zjawisko powodowane przez zmniejszenie wielkości ziaren tworzyw 
ceramicznych do skali nanometrów; niektóre materiały ceramiczne o wielkości ziaren od 
400 do 500 nm można poddawać odkształceniu do 150%, 

– odporność na pełzanie najnowocześniejszych wysokotemperaturowych konstrukcyjnych 
materiałów ceramicznych, takich jak np.: azotek krzemu, czy węglik krzemu, może być 
zwiększona prawie o rząd wielkości przez wytworzenie ich w postaci nanomateriałów typu 
zerowymiarowego, gdzie w matrycy umiejscowione są wytrącenia drugiej fazy o wymia-
rze nanometrycznym. 
W motoryzacji przewiduje się stosowanie nanomateriałów do produkcji części silnie ob-

ciążonych i narażonych na ekstremalne obciążenia. 

PODSUMOWANIE 
Okres eksploatacji pojazdu obejmuje etapy projektowania, produkcji, eksploatacji oraz li-

kwidacji. Każdym z tych etapów może negatywnie wpływać na środowisko i na każdym 
z tych etapów prowadzi się działania proekologiczne i energooszczędne. Głównym celem 
takich działań jest stosowanie materiałów i technologii zmniejszających ujemny wpływ moto-
ryzacji na środowisko. Jednym z ważniejszych problemów jest wprowadzanie do produkcji 
pojazdów nowoczesnych ekologicznych materiałów konstrukcyjnych. Do budowy pojazdów 
samochodowych stosowane są różne materiały metalowe i niemetalowe. O zastosowaniu 
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konkretnego materiału decydują przede wszystkim jego właściwości, cena, ale także to jakie 
skutki dla środowiska niesie za sobą jego produkcja, użytkowanie oraz likwidacja. Przeznacza 
się zatem na te cele coraz większe środki nakierowane na badania i rozwój materiałów kon-
strukcyjnych. Dąży się więc między innymi do: 
– potanienia dotychczas stosowanych materiałów, 
– oszczędności energii przez doskonalenie procesów spalania paliwa wymagającego wyż-

szych obciążeń cieplnych  co wymaga materiałów o dobrych właściwościach w wyższych 
temperaturach pracy, 

– wytwarzania materiałów nie występujących w przyrodzie, np. kompozytów składających 
się z włókien węglowych w osnowie z żywicy epoksydowej, 

– tworzenia materiałów przyjaznych środowisku, odnawialnych lub możliwych do powtór-
nego wykorzystania, 

– tworzenia materiałów umożliwiających wytwarzanie wyrobów i energii w sposób przyja-
zny dla środowiska, np. produkcja specjalnych stali do budowy urządzeń. 
Nowo powstające materiały, zgodnie z rosnącymi wymaganiami, także w dziedzinie eko-

logii i ochrony środowiska, są coraz bardziej ekologiczne, energooszczędne. Ekologiczne 
mogą być z różnych względów. Ekologiczna może być ich produkcja, ich użytkowanie może 
w jakiś sposób chronić środowisko przed degradacją czy w końcu ich ekologiczną zaletą mo-
że być sposób ich recyklingu i ponowne ich wykorzystanie. 

Wśród nowoczesnych materiałów pojawiających się w produkcji samochodów obserwuje się 
rosnący udział szczególnie tworzyw sztucznych – polimerów, a także coraz ciekawszych kompo-
zytów, stopów lekkich na bazie  aluminium i magnezu oraz najnowszych nanomateriałów.  

Coraz większe wymagania stawiane przed przemysłem motoryzacyjnym w zakresie eko-
logii mobilizują naukowców, inżynierów i producentów do pracy nad projektowaniem takich 
materiałów, które zapewnią nie tylko lepsze właściwości trakcyjne pojazdów czy większy 
komfort jazdy ale spowodują ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko 
również z ograniczeniem zużywanej energii na etapie ich wytwarzania oraz w całym okresie 
eksploatacji. 

THE DEVELOPMENT OF METHODS 
OF PRODUCTION THE CARS VEHICLES 

IN THE ASPECTS OF LIMITATION 
OF THE ENERGY 

Abstract  
In the article one introduced connected tendencies with the initiation to production vehicles of 

modern ecological, energy-saving constructional materials. About the use of concrete material decide 
first of all his proprieties, the price, but also this what results environmentally carries bringing  him-
self his the production, the use and the liquidation. One talked over new materials, one gave their uses 
with examples of the construction and one introduced directions of development. 
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