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Pojazdy – zawieszenia  

Pojazd jest układem masowo-sprężystym, w którym wymuszenia zewnętrzne  

o charakterze chwilowym powodują wytrącenie masy ze stanu równowagi statycznej. Masa 

pojazdu m1 zamocowana jest na elementach sprężystych o  sztywności „c” połączonych  

z elementami m2 stanowiącymi masę elementów zawieszenia, hamulców  i kół jezdnych. 

Powoduje to podział pojazdu na dwie masy (rys. 1): 

• masę resorowaną (nadwozie i cześć układu napędowego), której drgania mają charakter 

dużej amplitudy i małej częstotliwości; 

• masę nieresorowaną (koła jezdne, hamulce i osie), której drgania mają charakter małej 

amplitudy i dużej częstotliwości; 

1. Podział mas 
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Pojazdy – zawieszenia  

Każda masa może wykonać sześć składowych ruchów nazywanych sześcioma stopniami 

swobody. (rys.2) Masa m1 samochodu wykazuje możliwość poruszania się: 

  

1. wzdłuż osi x 

2. wokół osi x (kołysanie poprzeczne) 

3. wzdłuż osi y 

4. wokół osi y (kołysanie wzdłużne) 

5. wzdłuż osi z 

6. wokół osi z (zarzucanie pojazdu) 

2. Stopnie swobody mas 

Składowe ruchy 1, 3 i 6 jako niepożądane 

ogranicza się do minimum metodami 

konstrukcyjnymi. Pozostałe ruchy (stopnie 

swobody) ograniczane są w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie wymaganego 

bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 
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Pojazdy – zawieszenia  

Wzajemne przemieszczenia mas resorowanych i nieresorowanych    

w pojeździe samochodowym realizowane są dzięki zastosowaniu 

zawieszenia. 

 Zawieszeniem samochodu nazywamy zespół elementów 

sprężystych, tłumiących (amortyzatorów) i prowadzących 

(reakcyjnych, konstrukcyjnych, wodzących) łączący osie lub 

poszczególne koła jezdne pojazdu z ramą nośną lub wprost  

z nadwoziem. 

3. Zawieszenie 
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Pojazdy – zawieszenia  

4. Zadania zawieszenia: 

 
• Tłumi drgania powstające podczas jazdy po nierównościach drogi; 

 

• Ogranicza dynamiczne obciążenie kół; 

 

• Zapewnia właściwą kierowalność i stateczność ruchu pojazdu; 

 

• Zwiększa komfort jazdy i ochrania przewożony ładunek przed wstrząsami; 

 

• Przenosi na nadwozie pojazdu siły i momenty powstające między 

nawierzchnią drogi i kołami pojazdu; 

 

• Umożliwia odpowiednie mocowanie układu jezdnego (koła i osie), 

zapewniające właściwą geometrię kół i osi pojazdu; 

 

• Zwiększa trwałość innych elementów, zabezpieczając je przed drganiami. 
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Pojazdy – zawieszenia  

5. Aby możliwa była realizacja tych zadań, w skład zawieszenia muszą 

wchodzić: 

 

 
• elementy sprężyste (np. sprężyny, resory) – neutralizujące oddziaływanie 

drogi na nadwozie, spowodowane nierównościami nawierzchni; 

 

• elementy tłumiące (amortyzatory) – zamieniające drgania w ciepło 

 i rozpraszające je do otoczenia; 

 

• elementy prowadzące (reakcyjne, konstrukcyjne, wodzące),  

(np. wahacze) – stanowiące łączniki między elementami zawieszenia  

a nadwoziem pojazdu oraz umożliwiające wzdłużne i poprzeczne 

przemieszczanie się kół jezdnych. 
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6. Elementy zawieszenia: 
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a. zależne b. niezależne c.  półniezależne 

Pojazdy - zawieszenia 

To takie, w których koła 
danej osi są ze sobą 
połączone  na sztywno za 
pomocą belki osi 
nienapędzanej lub 
pochwy mostu 
napędowego. 
 
 
Ruch jednego koła na 
nierówności drogi 
powoduje również ruch 
drugiego koła tej samej 
osi.  

To takie, w których każde  
z kół jezdnych jest 
prowadzone przez 
oddzielny układ 
elementów. 
 
 
 
 
Ruch jednego koła na 
nierówności drogi  
nie powoduje ruchu 
drugiego koła tej samej 
osi.  

To takie, w których każde  
z kół jezdnych jest 
prowadzone przez 
oddzielny układ 
elementów, ale są one 
spięte dodatkowym 
elementem podatnym 
(np. belka skrętna). 
 
Ruch jednego koła na 
nierówności drogi  
w ograniczonym zakresie 
powoduje ruchu drugiego 
koła tej samej osi.  

7. Podział zawieszeń uwzględniający sposób prowadzenia kół jezdnych 

pojazdu 
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Pojazdy – zawieszenie 

a. Zawieszenie zależne 
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Punkty mocowania koła do nadwozia 

oś symetrii  

nierzeczywistego sworznia zwrotnicy 

Pojazdy – zawieszenie 

Wprowadzone do produkcji seryjnej 

1950 – Ford Zephyr 

b. Zawieszenie niezależne 
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Pojazdy – zawieszenie 

oś obrotu wahacza 

wahacz prawy 

belka skrętna 

wahacz lewy 

oś obrotu wahacza 

c. Zawieszenie półniezależne 
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Pojazdy – zawieszenia  
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