
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M355 - Podstawy wymiany ciepła i spalania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Termodynamika.   

Założenia i cele przedmiotu: znajomość metod przekazywania ciepła oraz umiejętność  
modelowania przepływu ciepła w różnych ośrodkach. Zdobycie umiejętności opisu 
matematycznego procesów spalania.  

Metody dydaktyczne:  wykłady multimedialne. Aktywny udział studentów w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium 
zaliczeniowego.  
Ocena ko ńcowa: ocena z kolokwium.  

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Sposoby przekazywania ciepła i ich modele matematyczne. Model przewodzenia ciepła w 
ciele stałym i warunki jednoznaczności rozwiązania problemu. Konwekcja swobodna i 
wymuszona, problemy w modelowaniu tych zjawisk. Podstawy promieniowania. Podstawowe 
pojęcia określające spalanie. Stechiometria spalania. Paliwa, skład i podział. Wielkości 
charakteryzujące proces spalania. Spalanie niezupełne i niecałkowite. Temperatura spalania, 
straty energii i egzergii w procesach spalania. Ogniwa paliwowe. Podstawy modelowania 
procesu spalania. 

Ćwiczenia  
Obliczenia prostych przypadków wymiany ciepła. Przenikanie przez ściankę płaską i 
cylindryczną. Obliczenia współczynnika wnikania ciepła. Podstawowe analizy spalania. 
Teoretyczne obliczenia temperatury spalania i składu spalin. Obliczenia zero-wymiarowe.  

Literatura podstawowa  
[1] Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT, Warszawa 1994, 1997, 2000. 
[2] Kowalewicz A.: Podstawy procesów spalania, WNT 2000. 
[3] Kordylewski W. (red.): Spalanie i paliwa, Oficyna Wydawnicza PWr 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Foltanska-Werszko D.: Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, Oficyna Wyd. PWr 2003.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M356 - Teoria silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Mechanika ogólna, Termodynamika,  

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z teoretycznymi podstawami działania silników 
spalinowych, omówienie procesów zachodzących w silnikach spalinowych 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną,  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny, egzamin ustny z wykładów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z obydwu części egzaminu. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Rys historyczny. Podział silników spalinowych. Podstawy teoretyczne działania silnika 
spalinowego. Obiegi teoretyczne tłokowych silników spalinowych. Zasada działania silników 
dwu- i czterosuwowych ZI i ZS. Zasada działania silników przepływowych, silnika Wankla i 
Stirlinga. Rzeczywisty obieg cieplny tłokowego silnika czterosuwowego ZI i ZS, parametry 
obiegu. Rzeczywisty obieg cieplny silnika dwusuwowego. Podstawowe własności paliw 
silnikowych. Analiza procesów zachodzących w cylindrze silnika spalinowego. Zamknięty i 
otwarty wykres indykatorowy silników tłokowych. Teoria tworzenia i spalania mieszanki w 
silniku spalinowym. Analiza porównawcza obiegów teoretycznych i rzeczywistych. Wskaźniki 
robocze silników tłokowych. Bilans cieplny silnika spalinowego, sprawności. Straty tarcia - 
sprawność mechaniczna silnika. Metody regulacji mocy silników spalinowych. Podstawowe 
charakterystyki silników spalinowych.  
 
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych WKŁ 2006  
[2] Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006 
[3] Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej 1998 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bernhard M., Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970 
[2] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Marek Brzeżański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M357 – Paliwa i smary 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W8 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rodzajami paliw i środków smarowych 
stosowanych w silnikach spalinowych. Omówienie składu chemicznego, funkcji i zasad 
doboru środków smarowych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady z prezentacją multimedialną, samodzielne pogłębianie 
wiedzy w oparciu o podane źródła 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów.  
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie - podział paliw silnikowych - ciekłe, gazowe. Paliwa alternatywne, biopaliwa. 
Główne składniki paliw silnikowych i ich charakterystyka. Współczynnik nadmiaru powietrza 
λ, granice zapalności mieszanki, wartość opałowa paliwa i mieszanki paliwowo - powietrznej. 
Zjawisko detonacji w silniku ZI, metody wyznaczania liczby oktanowej benzyny, paliwa 
wzorcowe. Samozapłon paliwa w silniku ZS, liczba cetanowa oleju napędowego - sposób 
wyznaczania, paliwa wzorcowe. Oleje silnikowe: własności fizyczne, metody pomiaru 
własności smarnych. Zmiany własności oleju podczas eksploatacji, liczba kwasowa, liczba 
zasadowa. Dodatki uszlachetniające. Oleje syntetyczne: podział, charakterystyka. 
Klasyfikacja olejów silnikowych i przekładniowych wg SAE, API, CCMC, ACEA. Normy 
producentów silników dotyczące jakości oleju. Smary stałe: własności fizyczne i chemiczne, 
metody oceny tych własności, klasyfikacja, zastosowanie.  

Literatura podstawowa  
[1] Golec K., Stępień Z.: Paliwa i oleje silnikowe. Wydawnictwo PK, Kraków 1993.  
[2] Aktualne normy PN:EN dotyczące paliw i smarów silnikowych.  
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Specyfikacje produktów naftowych udostępniane przez producentów.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jerzy Dutczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 

Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M358 – Konstrukcja tłokowych silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W10 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami projektowania tłokowych silników 
spalinowych. Sposoby obliczeń zasadniczych elementów konstrukcyjnych silnika. 

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach, multimedialne i interaktywne środki dydaktyczne. 
Przykłady modelowania i kształtowania wybranych elementów konstrukcyjnych silnika 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny, egzamin ustny.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części egzaminu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasady projektowania tłokowych silników spalinowych. Wymagania stawiane silnikom 
różnych zastosowań. Kierunki rozwoju silników spalinowych. Wybór układu cylindrów. 
Obliczenia głównych wymiarów silnika (skok tłoka S, średnica cylindra D), dobór stosunku 
S/D. Siły działające w układzie tłokowo-korbowym (siły gazowe i siły bezwładności). Zasady i 
możliwości wyrównoważenia sił bezwładności silników 1-cylindrowych i wielocylindrowych. 
Kształt wału korbowego, kolejność zapalania, liczba i układ cylindrów, tłumiki drgań 
skrętnych. Łożyska mechanizmu korbowego. Biegunowe wykresy obciążeń czopów i łożysk. 
Zespół tłok-sworzeń tłokowy-pierścienie tłokowe. Zasady kształtowania tłoków oraz doboru 
liczby i rodzaju pierścieni tłokowych, obliczenia wytrzymałościowe. Kształtowanie i obliczenia 
korbowodów i śrub korbowodowych. Cylindry i głowice – zasady konstrukcji i obliczeń dla 
silników chłodzonych cieczą i powietrzem. Układ rozrządu silnika - typ mechanizmów 
rozrządu, rodzaje i własności krzywek rozrządu, kształtowanie i konstrukcja wałka rozrządu. 
Układ doładowania silnika. Konstrukcja i parametry sprężarek. Układ smarowania silnika. 
Układ chłodzenia silnika. 
 

Literatura podstawowa  
[1] Wajand J. Tłokowe Silniki Spalinowe. WNT. Warszawa 1993.  
[2] Wajand J.: Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe. WNT, W-wa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej. Poznań 1998.  
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jerzy Cisek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M359 – Konstrukcja silników przepływowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W10 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: Teoria silników spalinowych 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i zasadami pracy silników 
przepływowych stosowanych w lotnictwie i niektórych środkach transportu lądowego.  

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, samodzielne pogłębianie wiedzy 
w oparciu o podane źródła 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny, egzamin ustny.  
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z obydwu części egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział silników przepływowych, silniki turbinowe do napędu pojazdów, silniki odrzutowe 
lotnicze, silniki rakietowe. Obiegi teoretyczne silników przepływowych i porównanie z 
obiegami silników tłokowych. Obiegi z odzyskiem ciepła. Równanie Ciołkowskiego, obieg 
teoretyczny silnika rakietowego. Realizacja obiegów silników przepływowych. Parametry 
określające przepływ adiabatyczny. Przepływ przez kanał o zmiennym przekroju, prędkość 
dźwięku, proces wypływu, kształtowanie kanałów. Dysza de Laval’a. Wloty silników 
przepływowych. Odpylanie powietrza wlotowego. Zasada działania maszyn przepływowych, 
trójkąty prędkości. Proces sprężania w sprężarce wirnikowej, sprężarki osiowe, sprężarki 
promieniowe. Charakterystyki i regulacja sprężarek. Rodzaje komór spalania. Organizacja 
procesów w komorze spalania. Zasada działania i podział turbin – osiowe, promieniowe, 
wielostopniowe. Układy wylotowe silników przepływowych.  
  

Literatura podstawowa  
[1] Golec K.: Silniki Przepływowe. Wydawnictwo PK, Kraków 1999. 
[2] Cheda W., Malski M.: Techniczny poradnik lotniczy – Silniki, WKŁ Warszawa 1984. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Torecki S.: Silniki rakietowe, WKŁ Warszawa 1984.  
[2] Kuzniecow N. D.: „Ekwiwalentnyje ispytanija gazoturbinnych dwigatielej”. 

Maszinostrojenije, Moskwa 1976.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jerzy Dutczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 

Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M360- Badania silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W8 + L10 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak wymaga ń. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami badania silników spalinowych i 
aparaturą stosowaną w badaniach 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, udział w laboratoryjnych 
pomiarach parametrów silników, opracowanie wyników pomiarów, analiza wyników. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium.  
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Organizacja badań hamownianych i BHP w czasie prowadzenia badań. Metody pomiarowe i 
aparatura badawcza stosowana w hamowni silnikowej. Zasada działania i charakterystyki 
hamulców silnikowych. Zasady obróbki danych pochodzących z pomiarów hamownianych i 
sporządzania charakterystyk silnika. Zasady sporządzania charakterystyki prędkościowej 
eksploatacyjnej i charakterystyki prędkościowej. Zasady sporządzania charakterystyk 
obciążeniowych i charakterystyki uniwersalnej.  
Laboratorium  
Sporządzanie charakterystyki prędkościowej eksploatacyjnej i charakterystyki prędkościowej 
mocy dławionej silnika ZI. Sporządzanie rodziny charakterystyk obciążeniowych. 
Charakterystyka uniwersalna. Pomiar sprawności mechanicznej silnika metodą obcego 
napędu. Indykowanie silnika ZI. Określenie rozkładu składu mieszanki w cylindrach silnika ZI 
przy zasilaniu gaźnikowym oraz wtryskowym. Wyznaczenie charakterystyki regulacyjnej 
składu mieszanki. Pomiar i analiza parametrów silnika ZS, analiza otwartych i zamkniętych 
wykresów indykatorowych, ciśnienia paliwa w instalacji wtryskowej, wzniosu iglicy 
wtryskiwacza 
 
Literatura podstawowa  
[1] Bernhardt M.: Badania trakcyjnych silników spalinowych WKŁ 1970. 
[2] Serdecki W.: Badania silników spalinowych – laboratorium, Wydawnictwa Politechniki 

Poznańskiej 2001.  
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Materiały konferencji naukowych. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Tadeusz Papuga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M361 – Układy zasilania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9  1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  podstawy termodynamiki i mechaniki 
płynów,  

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawami procesów powstawania i tworzenia 
mieszanek palnych w systemach spalania silników spalinowych. Zapoznanie z budową oraz 
działaniem podzespołów typowych układów zasilania silników spalinowych.  

Metody dydaktyczne:  wykład tablicowy z prezentacją multimedialną,  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczone 2 testy cząstkowe z wykładów,  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z testów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Analiza funkcjonalna układu zasilania w systemie spalania silnika tłokowego. Proces 
tworzenia mieszanki, wybrane zagadnienia wymiany masy i energii. Problemy transportu 
ładunku w układzie dolotowym silnika: nierównomierność rozdziału ładunku w silniku 
wielocylindrowym. Gaźnikowe układy zasilania, wymagane charakterystyki eksploatacyjne. 
Wtryskowe układy zasilania silników ZI: podział i właściwości systemów wtryskowych. 
Algorytmy sterowania, charakterystyki eksploatacyjne. Systemy bezpośredniego wtrysku 
paliwa w silnikach ZI. Układy zasilania paliwem silników ZS: podział i własności systemów 
wtryskowych. Algorytmy sterownia, wymagane charakterystyki eksploatacyjne. Systemy 
zasilania silników paliwami alternatywnymi.  
 
Literatura podstawowa  
[1] Rawski F., Bocheński C.: Układy zasilania silników spalinowych. Wydawnictwo  
      Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991. 
[2] Radzimiński S: Układy zasilania gaźnikowych silników samochodowych. WKŁ, Warszawa 

1985. 
[3] Adam Majerczyk, Sławomir Taubert.: Układy zasilania gazem propan-butan., Warszawa 

2004.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Praca zbiorowa.: Sterowanie silników o zapłonie iskrowym. Zasada działania.  
      Podzespoły. WKŁ, Warszawa 2002. 
[2] Praca zbiorowa.: Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ, Warszawa, 

Warszawa 2002. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Wojciech Marek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M–4) 

 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M362 - Technologia silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Konstrukcja tłokowych silników 
spalinowych”, „Konstrukcja silników przepływowych”. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie technologii wybranych części silników spalinowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów.  
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka przemysłu silnikowego. Materiały i półfabrykaty stosowane w przemyśle 
silnikowym. Technologia wybranych elementów tłokowych silników, spalinowych: kadłuba, 
głowicy, tulei cylindrowej, wału korbowego, wałka rozrządu, tłoka, pierścieni, korbowodu, 
zaworu. Technologia wybranych elementów przepływowych silników turbinowych: łopatki, 
dysku turbiny. Technologia montażu silników spalinowych. 
 
Literatura podstawowa  
[1] Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokoprężnych. WNT, W-wa 1999. 
[2] Wajand J.: Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe. WNT, W-wa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Andrzej Mruk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M363 – Eksploatacja silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W16 + L10 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   znajomość konstrukcji silników spalinowych 
– „Podstawy działania silników spalinowych” 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z warunkami eksploatacji na zużycie silników. 
Podstawowe metody diagnostyki i regulacji systemów silnikowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i laboratoriach. Pokazy multimedialne i 
laboratoryjne diagnostyki oraz metod regulacji silników 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium na podstawie zbiorczego 
kolokwium, egzamin pisemny 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z zaliczenia laboratorium i egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy teorii tarcia. Tarcie w węzłach silnika spalinowego. Rodzaje zużycia części silnika 
spalinowego. Metody diagnostyki stanu technicznego silnika spalinowego. Wpływ warunków 
eksploatacji na pracę i trwałość silnika. Diagnostyka i regulacja układów zasilania silników 
spalinowych z zapłonem iskrowym. Diagnostyka i regulacja układów zasilania silników 
spalinowych z zapłonem samoczynnym. Diagnostyka i regulacja układów zapłonowych 
silników spalinowych. Diagnostyka i regulacja układów smarowania i chłodzenia silnika 
spalinowego. Diagnostyka i regulacja osprzętu elektrycznego silnika. Monitoring i 
diagnostyka kompleksowa stanu technicznego silników spalinowych. Diagnostyka silnika na 
hamowni podwoziowej. Metody i organizacja napraw silników spalinowych. 
Laboratorium  
Metody diagnostyki pary tłok-cylinder, komory spalania i par ślizgowych silnika spalinowego. 
Diagnostyka i regulacja układów zasilania silników spalinowych. Diagnostyka i regulacja 
układów zapłonowych silników spalinowych. Diagnostyka i regulacja układów smarowania i 
chłodzenia silnika spalinowego. Monitoring i diagnostyka kompleksowa stanu technicznego 
silników spalinowych. 
Literatura podstawowa   
[1] Włodarski J. K.: Tłokowe silniki spalinowe. Procesy trybologiczne, WKiŁ Warszawa 1982 
[2] Hebda M.: Teoria eksploatacji pojazdów. Podręcznik akademicki, WKiŁ Warszawa 1978 
[3] Wrzecionarz P.: Diagnostyka pojazdów samochodowych, Oficyna Wyd. Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 2001 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Postrzednik S., Żmudka Z.: Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania 

eksploatacji tłokowych silników spalinowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 
[2] Mysłowski J.: Eksploatacja silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki 

Szczecińskiej, Szczecin 1991 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Władysław Mitianiec 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M364 - Ekologia silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W10 + L8 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Teoria silników spalinowych 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z problemem emisji spalin silnikowych, 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji 
ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium, test z wykładów.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna oceny z laboratoriów i testu z wykładów. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Toksyczne składniki spalin silnikowych: charakterystyka poszczególnych toksycznych 
związków zawartych w spalinach silnikowych. Mechanizm tworzenia podstawowych 
toksycznych związków (CO, HC, NOx, PM) w spalinach silników ZI i ZS. Mechanizm 
tworzenia smogu londyńskiego i kalifornijskiego. Sposoby ograniczania emisji toksycznych 
związków spalin. Budowa i działanie reaktorów katalitycznych i filtrów cząstek stałych. Normy 
i metody badań emisji toksycznych związków w spalinach silnikowych: normy 
homologacyjne, normy i metody pomiarowe emisji stosowane przy okresowym badaniu 
technicznym. Analizatory i metody pomiaru stężenia toksycznych związków w spalinach 
silnikowych. Problemy hałasu, drgań i ciepła emitowanych przez silniki spalinowe. 
Degradacja, składowych części silników i materiałów eksploatacyjnych, recykling.  
Laboratoria  
Pomiar stężenia podstawowych składników toksycznych spalin przed i za reaktorem 
katalitycznym w silniku ZI. Pomiar zadymienia spalin wg regulaminu ECE15 R24. Pomiaru 
emisji cząstek stałych w spalinach silników ZS. Pomiar stężenia tlenku węgla (CO) i 
węglowodorów (HC)w silniku ZI na biegu jałowym i przy podwyższonej prędkości obrotowej 
zgodnie z wymaganiami kontrolnych badań pojazdów. Badanie emisji podczas zasilania 
silnika różnymi paliwami. Badanie emisji podczas rozruchu i fazy nagrzewania się silnika. 
Pomiar stężenia składników spalin silnika ZI wyposażonego z reaktor DeNOx. 
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych. WKŁ, W-wa 2006.  
[2] Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Polit. Pozn., Poznań 1998. 
[3] Bernhard M.: Badania trakcyjnych silników spalinowych. WKŁ, W-wa 1970. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Luft S.: Podstawy budowy silników. WKŁ, W-wa 2006.  
[2] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Marek Brzeżański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M365 - Mechatronika silników spalinowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 7 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 7 W10 + L8 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Elektrotechnika i Elektronika 

Założenia i cele przedmiotu:  uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie 
elementów i układów mechatronicznych związanych z silnikami spalinowymi. 

Metody dydaktyczne:  uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium, test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna oceny z laboratorium i testu z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy sterowania w czasie rzeczywistym. Algorytmy sterowania silnikami spalinowymi i 
realizacja praktyczna. Mechatroniczne sterowniki silników spalinowych. Systemy sterowania 
bazujące na mikrokontrolerach. Układy wejścia/wyjścia. Pamięci półprzewodnikowe. 
Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Obwody peryferyjne. Mechatroniczne 
systemy sterowania silnikiem spalinowym z zapłonem elektrycznym i wtryskiem paliwa. 
Mechatroniczne systemy sterowania silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym i 
wtryskiem paliwa. Mechatroniczne systemy kontrolno-pomiarowe silników spalinowych.  
Laboratoria  
Badanie mechatronicznego układu zapłonowego. Badanie mechatronicznego układu wtrysku 
paliwa do silnika ZI. Pomiary wielkości fizycznych z zastosowaniem mikrokontrolera. System 
diagnostyki pokładowej OBDII. Badanie kompensacyjnego przetwornika analogowo-
cyfrowego.  
Literatura podstawowa  
[1] Ribbens W.: Understanding Automotive Electronics, Newnes, Burlington, 2003, USA. 
[2] Herner A., Riehl H. J.: Elektrotechnika I Elektronika w Pojazdach Samochodowych, WKŁ 

Warszawa, 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Onwubolu G.: Mechatronics – principles and applications, Elsevier Butterworth- 
     Heinemann, Burlington 2005. 
 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 

 
 
 
 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Silniki Spalinowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M366 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 7 S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 7 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Silniki spalinowe, Ekologia Silników 
spalinowych 

Założenia i cele przedmiotu:  przygotowanie do opracowania pracy dyplomowej 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział studenta w 
prezentacjach własnych opracowań, 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 70% seminariów oraz 
wygłoszenie własnego referatu 
Ocena ko ńcowa: ocena z referatu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Omówienie zasad wyboru problemu badawczego. Zasady określania celu i zakresu 
realizowanej pracy. Zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Zasady korzystania z 
literatury. Wybór metodyki badań naukowych. Sposoby prowadzenia badań i pomiarów. 
Zasady opracowania wyników badań doświadczalnych. Omówienie zasad opracowania 
monograficznego i przygotowanie pracy do druku. Zapoznanie z metodami prezentacji 
wyników badań naukowych lub wyników opracowań konstrukcyjnych  
 
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych WKŁ 2006 
[2] Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego, seria Pojazdy Samochodowe, WKiŁ, 

Warszawa 2002. 
[3] Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej 1998 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


