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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
Kod modułu: D.II.3 

Nazwa przedmiotu:  
SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 
Nazwa kierunku: 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Forma studiów: 

STACJONARNE 
Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 
Specjalność: 

ELEKTROMECHANIKA 
SAMOCHODOWA 

Rok / semestr:  

3/5 
Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 
Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 
Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
37,5 - 15 - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr inż. Mieczysław Białas 

Prowadzący zajęcia 

 
dr inż. Mieczysław Białas 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu teorii, 

konstrukcji i badań samochodowych silników spalinowych. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu termodynamiki i mechaniki 

płynów 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Zna podstawy teoretyczne działania silników spalinowych. 
K1P_W15 

K1P_W08 

02 Wyjaśnia zasadę działania i opisuje budowę silników. K1P_W13 

03 Definiuje podstawowe parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne silników. K1P_W13 

04 Ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji silników. K1P_W14 

05 
Potrafi w oparciu o instrukcje serwisowe wykonać podstawowe czynności obsługowe 

silników. 
K1P_U18 

06 
Potrafi w oparciu o instrukcje serwisowe  wprowadzić elementy zastępcze w 

instalacjach silników. 
K1P_U18 

07 
Potrafi wykonać i opracować pomiary podstawowych parametrów eksploatacyjnych 

silników. 
K1P_U18 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
 

Podział silników cieplnych. Paliwa silnikowe (rodzaje paliw, podstawowe własności). Zasada działania 

silników spalinowych (dwusuwowy, czterosuwowy, zapłon iskrowy, zapłon samoczynny). Obiegi rzeczywiste  

( procesy wymiany ładunku, spalanie, komory spalania). Parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne (ciśnienia, 

temperatury, współczynnik napełnienia, współczynnik nadmiaru powietrza, stopień sprężania, średnie ciśnienie 

indykowane i użyteczne, moc, sprawności, zużycie paliwa, bilans energetyczny, charakterystyki). Mechanika 

układu korbowego (obciążenia, oddziaływanie silnika na podłoże, wyrównoważenie, koło zamachowe). Układy 

zasilania współczesnych silników samochodowych (metody zasilania silników ZI i ZS, sterowanie, układy 

zapłonowe, toksyczność spalin). Doładowanie (zasada i cel doładowania, sposoby realizacji). Układy 

chłodzenia. Układy smarowania. Konstrukcja podstawowych zespołów silnika (kadłuby, głowice, układ 

korbowy, rozrząd, elementy układów zasilania, chłodzenia i smarowania). 

 

Laboratorium 
1. Budowa silników – prezentacja silników, demontaż oraz identyfikacja wybranych zespołów i elementów 

silnikowych. 

2. Metody badawcze w badaniach silników – prezentacja metod i urządzeń, wykonanie i opracowanie 

indykowania. 

3. Pomiary podstawowych parametrów pracy silnika – metody pomiarowe, wykonanie pomiarów i 

opracowanie charakterystyki prędkościowej. 

4. Charakterystyka ogólna silnika – wykonanie pomiarów i opracowanie charakterystyki. 

5. Układy zasilania silników ZI i ZS – prezentacja rzeczywistych układów i wybranych elementów, wykonanie 

pomiarów i opracowanie charakterystyki pompy wtryskowej. 

6. Toksyczność spalin – prezentacja metod pomiarowych zawartości składników toksycznych, wykonanie  

pomiarów składu spalin. 

 

 

Literatura podstawowa 

1. Wajand J.A, Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe. 

WNT 2005. 

2. Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ 2004 

Literatura uzupełniająca 

 

Niewiarowski K.: Tłokowe silniki spalinowe. WKiŁ 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład: multimedialny –  wykresy, tabele, schematy, rysunki konstrukcyjne 

przedstawiane „na foliach” i „komputerowo” (studenci otrzymują komplet 

ilustracji w postaci odbitek ksero); podstawy teoretyczne z zakresu mechaniki  

i termodynamiki szczegółowo wyjaśniane na tablicy z użyciem „kredy”.  

Laboratorium: prezentacja rzeczywistych maszyn i ich elementów, wykonanie 

pomiarów i opracowanie wyników. 

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Kolokwia pisemne 01, 02, 03, 04, 

05, 06 

Sprawozdanie 03, 07 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: trzy pisemne kolokwia z kolejnych części wykładu. 

Laboratorium: obecność, sprawozdania, pisemny sprawdzian. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   

Udział w wykładach 37,5 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 17,5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach 
15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 

 

1,2 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


