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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.II.12.2 

Nazwa przedmiotu:  
POJAZDY SPECJALNE 

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:  
4/8 

Status przedmiotu /modułu: 
WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma 
zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 15 - - 15 - - 

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

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

Cel przedmiotu / modułu 
 

Zapoznanie studentów z budową i funkcjami podzespołów pojazdów 
specjalnych. Nabycie przez studentów umiejętności określania rozwiązań 
konstrukcyjnych układów pojazdów specjalnych w aspekcie ochrony 
środowiska oraz potrzeb trakcyjnych 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 
Zna podstawowe pojęcia, objaśnia jak syntetyzować i charakteryzować elementy, 
zespoły, układy pojazdu specjalnego oraz rozumie ich wykorzystywanie w 
pojazdach. 

K1P_W13  

02 
Zna zasadę działania i budowę poszczególnych układów pojazdu specjalnego. K1P_W03 

K1P_W15 

03 
Prezentuje przyjęte rozwiązania z zakresu budowy pojazdów specjalnych oraz 
prawidłowo interpretuje i ocenia parametry techniczne pojazdu 

K1P_U01  

04 
Potrafi zaprojektować wybrany układ pojazdu specjalnego i dobrać typowe 
elementy napędu elektrycznego oraz ich zabezpieczenia. 

K1P_U14 
K1P_U16 

05 
Potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w budowie pojazdów 
specjalnych oraz poprawność ich funkcjonowania.  

K1P_U15 
K1P_U20 

06 Uwzględnia w stosowanych rozwiązaniach wpływ na środowisko  K1P_K02 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
Definicja pojazdów specjalnych. Klasyfikacja pojazdów specjalnych. Cechy ciągników drogowych, ciągników 
rolniczych, pojazdów terenowych, pojazdów ratownictwa (sanitarki, przeciw pożarowe, skażeń, policji, 
transportu materiałów niebezpiecznych). Konstrukcja pojazdów specjalnych wykorzystywanych w 
budownictwie. Pojazdy komunikacji zbiorowej i autobusy dalekobieżne oraz nietypowe pojazdy do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Budowa pojazdów komunalnych i wojskowych. Źródła napędu pojazdów 
specjalnych. Budowa układów przeniesienia napędu, układów zawieszenia, układów kierowniczych oraz 
układów hamulcowych. Dodatkowy odbiór mocy. Napędy hydromechaniczne, przekładnie hydrostatyczne, 
przekładnie hydrostatyczne w napędach jazdy maszyn kołowych i gąsienicowych, przykłady rozwiązań. 
Napędy hydrauliczne z siłownikami, podnośniki hydrauliczne do narzędzi zawieszanych w ciągnikach. 
Serwonapędy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze. Tendencje 
rozwojowe w konstrukcji pojazdów specjalnych. 
 
Projekt  
Wykonanie projektu wybranego prostego zespołu do pojazdu specjalnego. Przedstawienie różnych koncepcji 
rozwiązania konstrukcyjnego, wybór koncepcji, wykonanie niezbędnych obliczeń i szkice rysunkowe 
projektowanego zespołu. 
 

Literatura podstawowa 

Szydelski Z., 1993. Pojazdy samochodowe : napęd i sterowanie hydrauliczne. 
WKiŁ, Warszawa.  
Dajniak H., 1985. Ciągniki - teoria ruchu i konstruowanie, WKŁ, Warszawa.  
Prochowski L., Żuchowski A., 2004. Samochody ciężarowe i autobusy. WKiŁ, 
Warszawa.  
Zając M., 2003. Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i 
autobusów. WKiŁ, Warszawa.  

Literatura uzupełniająca 
 

Micknass W., Popiol R., Springer A., 2005. Sprzęgła, skrzynki biegów, wały  
i półosie napędowe. WKiŁ, Warszawa.  
Zieliński A., 2008. Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. 
WKiŁ, Warszawa.  
Orzełowski S., 1996. Budowa podwozi i nadwozi samochodowych. PWN, 
Warszawa.  

 
 
Metody kształcenia 
 

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

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia  
Student omawia funkcjonowanie wybranego układu zdefiniowanego przez prowadzącego.  01, 02 
Student ustnie prezentuje przed nauczycielem swoje rozwiązanie konstrukcyjne zadanego 
układu i odpowiada na pytania dotyczące współpracujących układów i podzespołów 
pojazdu specjalnego.  

03, 05, 06 

Student opracowuje projekt wybranego układu pojazdu specjalnego, a na koniec semestru 
prezentuje go publicznie. 

04  

Student udziela odpowiedzi na pytania dotyczące budowy i poprawności funkcjonowania 
układów wykorzystywanych w pojazdach specjalnych 

05 

  
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 pojazdu 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach 15 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń*  
Przygotowanie projektu / eseju / itp. * 25 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 
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 

1,4 

 


