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ANALIZA UDZIAŁU TWORZYW SZTUCZNYCH 
W BUDOWIE POJAZDU OSOBOWEGO 

Streszczenie 
Przemysł tworzyw sztucznych należy do jednej z najmłodszych gałęzi przemysłu chemicznego. 

W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój tej gałęzi przemysłu zarówno pod względem ilościowym 
produkcji, jak również pod względem różnorodności jego asortymentu. Przy budowie pojazdów samo-
chodowych stosowanych jest kilkanaście typów tworzyw sztucznych. Współcześnie produkowane po-
jazdy są bez wątpienia swoistym mikrozbiorem znanych w tej chwili tworzyw sztucznych. W artykule 
przedstawiono analizę udziału tworzyw sztucznych stosowanych w fazie budowy pojazdu osobowego. 

Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, pojazd osobowy, tworzywa sztuczne. 

WSTĘP 

Głównymi materiałami stosowanymi w fazie budowy samochodów osobowych są przede 
wszystkim: stale węglowe i wysokostopowe, metale lekkie (głównie stopy aluminium), inne 
metale nieżelazne (np. cynk, miedź, magnez itp.), metale i stopy specjalne, tworzywa sztucz-
ne (poliuretany, polipropyleny, polietyleny, 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.). 
W przemyśle motoryzacyjnym zużywa się ok. 7% całkowitej produkcji tworzyw sztucznych. 
Jest to o ok. 114% więcej niż 20 lat temu [2]. Ich ilość i jakość zmienia się znacznie wraz 
z okresem produkcji. Średni udział tworzyw sztucznych w masie samochodów produkowa-
nych w latach 1980-1990 wynosił 7,5%, w samochodach produkowanych w latach 1991-2004 
-17%, a w samochodach produkowanych w latach 2005-2015 szacuje się, że zwiększy się do 
ok. 38% [2]. Podstawową przyczyną, dla której zwiększa się udział tworzyw sztucznych 
w pojazdach jest mniejsza masa elementów wykonanych z tworzywa niż z metalu. Poza tym 
tworzywa sztuczne dają się łatwiej obrabiać i kształtować, co umożliwia ich lepsze wykorzy-
stanie. Tworzywo, dzięki mniejszej liczbie zabiegów mających na celu nadanie im odpowied-
nich właściwości estetycznych i zabezpieczenie przed korozją, jest częściej stosowane i tań-
sze. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść niektórych tworzyw jest ich sto-
sunkowo łatwy i tani proces odzysku oraz ponowne wykorzystanie. Na obecnym poziomie 
rozwoju materiałoznawstwa tworzyw sztucznych i technologii wytwarzania, nie jest możliwe 
zastąpienie wszystkich elementów metalowych częściami wykonanymi z tworzyw sztucz-
nych. Dotyczy to głównie elementów, które są poddawane dużym obciążeniom mechanicz-
nym, udarowym oraz działaniu wysokiej temperatury. Dlatego też w poszczególnych podze-
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społach pojazdu tworzywa sztuczne są wprowadzane bardzo ostrożnie, w różnych ilościach, 
zależnie od charakteru pracy danego zespołu pojazdu [1]. 

Średnie wykorzystanie tworzyw sztucznych w konstrukcji samochodu osobowego przed-
stawia się w następujący sposób [3]: 
– wnętrze pojazdu – 65%, 
– nadwozie – 15%, 
– układ napędowy – 10%, 
– osprzęt elektroniczny – 5%, 
– oraz podwozie – 5%. 

1. RODZAJE TWORZYW SZTUCZNYCH STOSOWANYCH  
W TECHNICE SAMOCHODOWEJ 

Tworzywa sztuczne stosowane w pojazdach samochodowych można podzielić na trzy za-
sadnicze grupy: 
– termoplasty (plastomery), czyli tworzywa, które po podgrzaniu stają się miękkie i dają się 

łatwo formować, natomiast po ochłodzeniu twardnieją przyjmując nowa formę (uszkodzo-
ne elementy można naprawiać metodami: spawania lub klejenia przy użyciu klejów poli-
uretanowych), 

– duroplasty (tworzywa termo- lub chemoutwardzalne), czyli takie, które nie topią się i nie 
rozpuszczają w wysokich temperaturach; są to tworzywa twarde ale jednocześnie kruche 
i łamliwe przy uderzeniu; najbardziej znanym duroplastem jest bakelit, 

– oraz elastomery, które mają właściwości podobne do kauczuku (mają gumową elastycz-
ność, również w podwyższonych temperaturach); stosowane są głownie do produkcji np. 
uszczelek, nakładek zderzaków czy spoilerów. 

Tab. 1. Zastosowanie wybranych tworzyw sztucznych w pojazdach osobowych [4] 
Nazwa części Nazwa tworzywa Oznaczenie 

Atrapa przednia  akrylonitryl-butadien-styren ABS 
Chlapach przedni, tylny polietylen PE 
Górna osłona szyby przedniej polichlorek winylu PVC 
Kierunkowskaz (przód): klosz 
 obudowa 

polimetakrylan metylu 
polipropylen 

PMMA 
PP 

Kierunkowskaz (tył): klosz 
 obudowa 

polimetakrylan metylu 
kopolimer AAS 

PMMA 
AAS 

Kierunkowskaz (bok): klosz 
 obudowa 

polimetakrylan metylu 
polipropylen 

PMMA 
PP 

Klamki drzwi politereftalan butylenu PBT 
Listwa zderzaka przedniego polipropylen PP 
Listwa zderzaka tylnego polipropylen PP 
Listwa błotnika przedniego polichlorek winylu PVC 
Listwy drzwi polichlorek winylu PVC 
Lusterko zewnętrzne: czarne 
 kolorowe 

kopolimer AAS 
kopolimer ABS 

AAS 
ABS 

Nakładka drzwi tyłu kopolimer ABS ABS 
Osłona podszybia polipropylen PP 
Osłona szyby tylnej polichlorek winylu PVC 
Osłona szyby bocznej polichlorek winylu PVC 
Reflektor przedni: klosz 
 obudowa 

polipropylen 
poliwęglan 

PP 
PC 

Spoiler poliuretan PUR 
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2. UDZIAŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W BUDOWIE POJAZDU 
OSOBOWEGO 

W tabeli 2, w oparciu o dane zebrane w wybranych SDP, podano procentowe udziały ma-
sy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu dla sześciu wariantów jednego 
z najpopularniejszych modeli samochodu osobowego w Europie i na świecie VW Golfa.  

Tab. 2. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu [5] 

Podzespoły pojazdu 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Opony 3,16 3,19 2,36 3,53 3,31 3,11 
Elementy zewnętrzne 1,07 1,15 1,35 1,77 2,00 2,77 
Deska rozdzielcza 0,78 0,8 1,09 1,13 1,26 1,32 
Siedzenia 0,52 0,54 0,67 0,78 0,76 0,79 
Wnętrze 0,1 0,11 0,18 0,18 0,19 0,19 
Przedział silnikowy 0,2 0,28 0,52 0,55 0,83 1,06 
Bagażnik 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12 0,24 

Jak wynika to z danych zwartych w tabeli 1 w przypadku modelu samochodu VW Golf wi-
dać tendencję wzrostową udziału tworzyw sztucznych dla danego rodzaju podzespołu pojazdu. 

3. PROCENTOWA ANALIZA UDZIAŁU TWORZYW SZTUCZNYCH  

Podstawą do przeprowadzenia procentowej analizy udziału tworzyw sztucznych 
w budowie pojazdu osobowego było określenie jego wyjściowej struktury materiałowej tj. 
zestawienia masy poszczególnych materiałów, z których składa się dany pojazd bezpośrednio 
po jego wyprodukowaniu w montowni producenta ze szczególną analizą elementów wykona-
nych z tworzyw sztucznych. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do 
masy całego pojazdu dla wybranego elementu pojazdu przedstawiono na rys. 1-5.  

 
Rys. 1. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu dla 

elementów zewnętrznych pojazdu [5] 
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Rys. 2. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu dla 

elementów deski rozdzielczej pojazdu [5] 

 
Rys. 3. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu dla 

elementów siedzeń pojazdu [5] 

 
Rys. 4. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu dla 

elementów wyposażenia wnętrza pojazdu [5] 
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Rys. 5. Procentowy udział masy tworzyw sztucznych w stosunku do masy całego pojazdu dla 

elementów przedziału silnikowego pojazdu [5] 

PODSUMOWANIE 

Z analizy danych zawartych w tabeli 1 i rysunków 1-5 widać tendencję wzrostową udziału 
tworzyw sztucznych w fazie budowy pojazdu osobowego VW Golf w latach 1974-2009. 
Tworzywa sztuczne są często stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ pozwalają 
na zmniejszenie masy pojazdu, zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz dzięki ła-
twemu formowaniu umożliwiają wykonanie elementów o różnorodnych kształtach. Dzięki 
tworzywom samochody są bardziej bezpieczne. Wystarczy wspomnieć o zderzakach pochła-
niających energię uderzenia, pasach bezpieczeństwa, poduszkach powietrznych, czy wytrzy-
małych fotelikach, które chronią najmłodszych pasażerów. Specjaliści oszacowali, że elemen-
ty z tworzyw sztucznych stosowane w nowoczesnych samochodach pozwalają przeciętnie 
zaoszczędzić 750 litrów paliwa po przejechaniu 150 tys. km. Oznacza to nie tylko mniejsze 
koszty paliwa dla użytkownika, lecz także mniejszą emisję dwutlenku węgla. A co najważ-
niejsze, zastosowanie tych materiałów nie obniża standardów bezpieczeństwa, ani nie pogar-
sza osiągów, gdyż tworzywa, mimo swojego niewielkiego ciężaru, są bardzo wytrzymałe. 

Artykuł powstał w ramach Projektu Badawczego nr N N509 517240 finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki 

BIBLIOGRAFIA 

1. Janecki J., Zużycie części samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. WKiŁ, 
Warszawa 1983. 

2. Osiński J., Żach P., Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKiŁ, Warszawa 
2006. 

3. Plastic Use in Automotive Application, www.plastics-car.com. 
4. Praca zbiorowa pod red. prof. C. Bocheńskiego, Kompleksowy program zagospodarowa-

nia produktów odpadowych wytworzonych podczas eksploatacji środków transportu. 
P.P.H. „Drukarnia”, Sierpc 2001. 

5. Dane zebrane w wybranych SDP. 
 



330 AUTOBUSY 

PLASTICS SHARE ANALYSIS IN PASSENGER 
VEHICLE CONSTRUCTION 

Abstract 
Plastics industry is one of the youngest branches of the chemical industry. Last years there has 

been a tremendous growth of the industry both in terms of production volume, as well as in terms 
of diversity of its range. More than a dozen types of plastic are used to the construction of vehicles. 
The most modern vehicles, and not only them, are undoubtedly specific collections of currently known 
materials. This paper presents an analysis of the share of plastics used in the construction phase 
of a passenger vehicle. 

Key words: life cycle assessment, passenger car, plastics. 
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