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UKŁAD JEZDNY
a bezpieczeństwo jazdy pojazdu

Układ jezdny pozostaje jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych każdego samochodu, ponieważ 
przenosi siły powstające podczas pracy koła na nadwozie, zapewniając stabilność i sterowność samochodu, 
co ma decydujący wpływ na komfort wewnątrz pojazdu, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo jazdy. 

Układ jezdnyUkład jezdny
Układ jezdny składa się z elementów zapewniających wła-
ściwe poruszanie się pojazdu w trakcie jazdy po drodze. 
Zasadniczymi elementami układu są koła jezdne oraz ich 
zawieszenie wraz z osiami lub mostami napędowymi. Od 
rodzaju konstrukcji układu jezdnego oraz jego stanu tech-
nicznego w dużym stopniu zależy zachowanie się pojazdu 
na drodze, dlatego jest on bardzo ważnym elementem bez-
pieczeństwa biernego pojazdu. Układ jezdny i zawieszenie 
pozostają zasadniczą częścią struktury nośnej pojazdu, któ-
ra służy do połączenia kół jezdnych z ramą lub nadwoziem 
samonośnym pojazdu. Jego podstawowym zadaniem jest 
precyzyjne prowadzenie kół podczas jazdy oraz przenosze-
nie wszystkich obciążeń działających na koła jezdne. Koła 
jezdne pojazdu są końcowym elementem rozbudowanego 
układu, na którym opiera się bryła nadwozia samochodu. 

Układ zawieszeniaUkład zawieszenia
Układ zawieszenia musi jednak spełniać wiele różnych 
wymagań, m.in. przeciwdziałać powstającym przeciąże-
niom zarówno podczas przyspieszania, jak i hamowania 
oraz sprostać warunkom jazdy pod znacznym obciążeniem, 
a także radzić sobie z ruchami nadwozia wynikającymi 
z jazdy na wprost i minimalizować niedogodności wyni-
kające z jazdy po nierównych drogach lub trudnym terenie, 
a w rezultacie zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeń-
stwo kierowcy oraz pasażerom pojazdu. Podstawowym za-
daniem zawieszenia kół jezdnych jest wibroizolacja nadwo-
zia, tj. łagodzenie wszelkich powstających drgań i wstrzą-
sów w trakcie jazdy po nierównościach drogi. Jednocześnie 
znaczącym problemem pozostaje minimalizacja drgań kół 
jezdnych, co przekłada się na ich zdolności do przenoszenia 
działających sił napędowej oraz hamowania. Zawieszenie 
pojazdu, tłumiąc i łagodząc nadmierne drgania powstałe na 
skutek oddziaływania nierówności drogi na koła samocho-
du, zapewnia odpowiednią stateczność i kierowalność po-
jazdu, co ma wpływ na komfort jazdy. 
Występujące w układzie zawieszenia pojazdu elementy 
dzielą się na wodzące, sprężyste oraz tłumiące:

 – elementy wodzące – oddzielają koła jezdne od masy 
nadwozia samochodu, m.in. wahacze, od których działa-
nia zależy prawidłowe zachowanie się pojazdu np. pod-
czas manewru skręcania, 

 – elementy sprężyste – mają na celu magazynowanie do-
starczonej energii wywołanej przez nierówności drogi  
i oddawania jej w odpowiednim momencie,

 – elementy tłumiące – ich zadaniem jest znaczne ograni-
czenie lub całkowita eliminacja drgań kół i nadwozia. 

Niesprawność układu zawieszeniaNiesprawność układu zawieszenia
Podczas użytkowania pojazdu należy zwracać szczególną 
uwagą na symptomy zużycia – wyeksploatowania układu 
zawieszenia oraz układu kierowniczego celem zdiagno-
zowania i usunięcia usterek. Niewątpliwie nieprawidłowe 
działanie układu zawieszenia oraz układu kierowniczego 
często powoduje utrudnienie prowadzenia samochodu, 
zbaczanie z obranego kierunku jazdy (tzw. ściąganie), nie-
równomierne, przedwczesne zużywanie się opon oraz po-
wstanie nadmiernych przechyłów nadwozia z wyczuwalny-
mi luzami poszczególnych elementów układu. 
Przyczynami tego stanu są najczęściej niesprawności nw. 
elementów układu zawieszenia:
 – amortyzatory – wycieki oleju lub gazu z amortyzatorów 

powodują utratę efektu tłumiącego, przestają one spełniać 
swoje funkcje, odkształcenie korpusu utrudnia lub unie-
możliwia suw tłoka w górę lub w dół, pęknięte lub zdefor-
mowane mocowania powodują hałaśliwość zawieszenia 
podczas przyspieszania lub hamowania, korozja powo-
duje szybkie zużycie uszczelek oraz utratę oleju, amor-
tyzatory zużywają się wskutek dużego przebiegu, zawsze 
należy je wymieniać parami na jednej osi, gdyż różnica 
w ich działaniu zmniejsza stateczność ruchu samochodu, 
a w konsekwencji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa; 

 – wahacze – wszelkie odkształcenia, pęknięcia, skorodo-
wanie lub inne uszkodzenia elementów łączących wa-
hacz z nadwoziem pojazdu, zazwyczaj uszkodzeniu ule-
gają tuleje metalowo-gumowe wraz ze sworzniami; 

 – stabilizator – w środkowej części stabilizator jest przy-
kręcony do nadwozia, zaś końce są mocowane do ele-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawieszenie_pojazdu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_nap%C4%99dowy
https://mlodytechnik.pl/news/21697-hamowanie-swiatla-w-prozni
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§ 11 ust. 6
Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenia 
pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż 
parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło 
takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu 
– na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.
§ 11 ust. 7
Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie 

bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach 

z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na 

kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znaj-
dują się opony radialne,

b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na 
kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne 
z opasaniem;

3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie 

bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w ta-
kie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej 
niż  1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3 (opony au-
tobusu o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 3 mm);

5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub 
naruszających ich osnowę;

6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na ze-
wnątrz elementami przeciwślizgowymi.

Prawidłowy dobór odpowiedniego ogumienia jest bardzo 
istotną sprawą dla bezpieczeństwa, komfortu i ekonomicz-
ności eksploatacji pojazdu.
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mentów zawieszenia poprzez łączniki stabilizatora, 
których delikatna konstrukcja powoduje podatność na 
szybkie zużywanie mechaniczne, skutkujące powsta-
niem luzów w połączeniach śrubowych i objawiające 
się dokuczliwymi stukami podczas jazdy po nierównej 
nawierzchni;

 – sprężyna śrubowa – najczęstszym uszkodzeniem jest 
pęknięcie na skutek przeciążenia samochodu, zmęczenia 
materiału, silnej korozji lub nieprawidłowego montażu; 
pęknięcie sprężyny objawia się trzaskiem przy skręcaniu 
kierownicą;

 – łożyska kół pojazdów – pracują w bardzo ciężkich wa-
runkach, są ciągle narażone na zmieniające się tempe-
ratury, zanieczyszczenia kurzem, piaskiem, wodą itp., 
typowe niesprawności to nadmierne obciążenie powo-
dujące zmęczeniowe łuszczenie bieżni łożyska, pęknię-
cia (uszkodzenia) uszczelniaczy łożysk, co prowadzi do 
przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza, brak wywa-
żenia kół skutkujący powstaniem drgań koła kierownicy 
przy określonych prędkościach jazdy, co w konsekwen-
cji skraca trwałość łożysk; charakterystycznym objawem 
uszkodzenia łożyska jest zazwyczaj słyszalny podczas 
jazdy metaliczny szum w obrębie koła; 

 – gumowe elementy sprężyste – pomocnicze elementy 
resorujące zapewniające właściwą sprężystość układu, 
a jednocześnie odpowiednie ugięcia; wadą gumowych 
elementów sprężystych jest skłonność gumy do pękania 
i starzenia się.

Koła jezdne stanowią podstawowy element mechanizmu 
jezdnego, są osadzone na piastach i przenoszą wszystkie 
siły powstające i działające pomiędzy pojazdem a dro-
gą. W trakcie jazdy koła obracają się z różną prędkością, 
jednocześnie wykonują pionowe ruchy w górę i w dół. 
Zwłaszcza w czasie hamowania, przyśpieszania i poko-
nywania zakrętów działają ogromne siły, z którymi układ 
jezdny musi sobie poradzić.
Koło wraz z zamontowaną oponą jest źródłem drgań w za-
wieszeniu, układzie kierowniczym, a także w samym kole 
kierownicy na skutek uszkodzeń eksploatacyjnych, wad pro-
dukcyjnych opony, niewłaściwego montażu oraz wyrówno-
ważenia i nieprawidłowego ciśnienia w ogumieniu itp. 
Ponadto groźne jest najeżdżanie na wysokie krawężniki lub 
inne przeszkody przednimi kołami, w wyniku czego uszko-
dzeniu może ulec opona, a także może powstać deformacja 
felgi, co może doprowadzić do naruszenia geometrii usta-
wienia kół, a w konsekwencji do pogorszenia kierowalności 
oraz właściwości jezdnych pojazdu. Trwałość opon zależy 
od właściwej techniki jazdy, m.in. jazdy bez gwałtownych 
przyśpieszeń i nagłych hamowań, rozwijanych prędkości 
podczas jazdy na zakrętach oraz warunków drogowych 
i atmosferycznych, ale także od właściwego doboru opon 
do pojazdu. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.): 
§ 11 ust. 5
Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatycz-
ne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowa-
ne do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumie-
niu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej 
opony i obciążenia pojazdu.

Summary

Suspension system and safety of vehicle driving

In the content of the article there has been indicated that ef-
ficiency of the suspension system constitutes a factor, which 
has an impact on safety of driving. The task of this system is 
to ensure the stable contact of all wheels with the road sur-
face, which determines the proper performance of turning 
manoeuvres, keeping straightness of driving trajectory as 
well as behaviour of a vehicle during braking manoeuvre and 
cornering. Maintaining the elements of suspension system in 
a proper technical state by responding to ocurring symptoms 
of defects, performing regular vehicle inspections as well as 
essential repairs, is a necessary condition for ensuring driving 
safety on the road.
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