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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.II.12.1 

Nazwa przedmiotu:  
TUNING SAMOCHODÓW 

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:  
3/6 

Status przedmiotu /modułu: 
WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma 
zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 

30 - - 15 - - 

 
Koordynator przedmiotu / 
modułu dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Uzyskanie wiedzy dotyczącej metod modyfikacji silnika i układu 
przeniesienia napędu pojazdu w celu otrzymania większej mocy i większego 
momentu obrotowego przez silnik oraz osiągania większych przyspieszeń  
i prędkości przez samochód.  
Nabycie umiejętności określania zróżnicowanych rozwiązań i modyfikacji 
podwozia mających na celu osiągnięcie lepszej przyczepności i stabilności 
pojazdu. 

Wymagania wstępne 
 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii ruchu pojazdów oraz 
budowy samochodów 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 

01 
Objaśnia jak charakteryzować elementy, zespoły, układy samochodu oraz rozumie 
ich funkcjonowanie i wykorzystywanie w samochodzie.  

K1P_W13  

02 Zna szczegółową budowę i działanie poszczególnych układów samochodu. K1P_W15 

03 
Opisuje rozwiązania z zakresu budowy samochodu oraz prawidłowo interpretuje i 
ocenia jego parametry techniczno-ruchowe 

K1P_W13 
K1P_U01 
K1P_U18  

04 
Umie przygotować dokumentację analizowanego samochodu dotyczącą zagadnień z 
zakresu budowy i działania jego modyfikowanych (tuningowanych) układów  

K1P_U02 
K1P_U03 
K1P_U14 

05 
Ocenia istniejące rozwiązania techniczne stosowane w budowie samochodów oraz 
poprawność ich funkcjonowania. 

K1P_U20 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
Podstawy sterowania procesami w pojazdach samochodowych i istniejący stan techniki w tym zakresie oraz 
perspektywy rozwoju w najbliższym czasie. Historia rozwoju, stan obecny i perspektywy rozwoju systemów 
bezpieczeństwa aktywnego. Budowa, konfiguracja i zasady działania poszczególnych samochodowych 
układów sterowania. 
Tuning mechaniczny: modyfikacje silnika i układu przeniesienia, układów hamulcowego i zawieszenia. 
Elementy wpływające na bezpieczeństwo kierowcy oraz pozwalające kierowcy na lepszą kontrolę nad 
pojazdem. 
Tuning elektroniczny: zmiany oprogramowania elektronicznego modułu sterowania silnika powodujące 
zmianę: maksymalnych obrotów silnika, doładowania silnika, dawki paliwa, kąta zapłonu, kąta i czasu wtrysku, 
a w rezultacie krzywej momentu i mocy silnika oraz prędkości maksymalnej samochodu. Układy sterowania w 
pojazdach obejmujące sterowanie dynamiką wzdłużną i poprzeczną oraz pionową. 
Tuning optyczny: przednie i tylne zderzaki, wloty powietrza, spoilery i deflektory, progi i słupki, błotniki, 
maski, atrapy, klamki, reflektory przednie i lampy tylne, lusterka, folie na szyby, nakładki na wskaźniki, gałki 
dźwigni zmiany biegów, uchwyty hamulca awaryjnego, materiał deski rozdzielczej i pozostałej części wnętrza. 
Nowe kierunki w technologii budowy samonośnych nadwozi samochodowych. Pokrycia ochronne  
i dekoracyjne nadwozi. Technologia elementów z tworzyw sztucznych. Technologia opon samochodowych. 
Projekt  
Wykonanie projektu wybranego zespołu podlegającego tuningowi do pojazdu samochodowego (przedstawienie 
różnych koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego, wybór koncepcji, wykonanie niezbędnych obliczeń 
geometrycznych i wytrzymałościowych, szkice rysunkowe projektowanego zespołu i rysunek wykonawczy 
wybranego elementu).   
 

Literatura podstawowa 

Adamiec P., Dziubiński J.: Wybrane zagadnienia materiałów konstrukcyjnych  
i technologii wytwarzania pojazdów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.  
Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokoprężnych, WNT Warszawa 
1999. 
Gajek A., Juda Z.: Mechatronika samochodowa – czujniki. WKiŁ, Warszawa 2009. 
Prochowski L.: Mechanika ruchu. WKiŁ, W-wa 2008. 
Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych, WKŁ Warszawa 
2003. 

Literatura uzupełniająca 
 

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, 
WKiŁ, Warszawa 2003, 
Herner A.: Elektronika w samochodzie, WKiŁ, Warszawa 2001, 
Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów samochodowych. WNT, Warszawa 
1997. 
Informator techniczny Bosch: Mikroelektronika w pojazdach, WKiŁ, Warszawa 
2002, 
Informator techniczny Bosch: Czujniki w pojazdach samochodowych, WKiŁ, 
Warszawa 2002, 

Informator techniczny Bosch: Układ stabilizacji toru jazdy ESP, WKiŁ, Warszawa 
2002.  

 
 
Metody kształcenia 
 

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacja indywidualna  
z wykładowcą, praca indywidualna - opracowanie projektu wybranego układu 
samochodu.   

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia  
Student omawia funkcjonowanie wybranego układu zdefiniowanego przez prowadzącego.  01, 02 
Student prezentuje swoje rozwiązanie konstrukcyjne zadanego układu do modyfikacji i 
odpowiada na pytania dotyczące współpracy z układamy i podzespołami samochodu.  

03, 05 

Opracowanie projektu wybranego układu samochodu i prezentacja w grupie. 04 
Student udziela wyczerpującej odpowiedzi na pytania dotyczące określonych zadań 
funkcjonalnych poszczególnych układów samochodu. 

05 
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Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczny, aktywny udział w zajęciach  
i zaliczenie działów tematycznych w odpowiedzi na pytania  zadawane w formie 
pisemnej (sprawdzian) przez prowadzącego oraz przygotowanie i przedstawienie 
projektu wybranego układu samochodu. 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   
Udział w wykładach 30 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń*  
Przygotowanie projektu / eseju / itp. * 30 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 
Udział w konsultacjach 2 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 90 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

1,8 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


