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W 1998 roku  zostały zakupione stacje dydaktyczne firmy Lucas -Nulle stanowiące 

wyposażenie pracowni mechatroniki pojazdowej. Stanowiska zostały zainstalowane w pokoju 

101 (I piętro). Na tych stanowiskach doskonalili swoje umiejętności i osiągali nowe 

kwalifikacje nauczyciele łódzkich szkół: samochodowych i elektronicznych, co umożliwiło 

im samodzielne prowadzenie zajęć w pracowni mechatroniki pojazdowej dla uczących się 

w łódzkich szkołach. 

Wyposażenie pracowni  stanowiły następujące stacje techniczno-dydaktyczne: 

1. Stanowisko do badania układu sterownia silnika o zapłonie iskrowym (wtrysk paliwa 

jednopunktowy) 

Stanowisko wyposażone jest w układ sterownia silnika o zapłonie iskrowym system 

jednopunktowy. Przeznaczone jest do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu 

sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzenia wtrysku  

w funkcji temperatury, obrotów i obciążenia.  

Na stanowisku można kształtować umiejętności: analizowania budowy i zasady działania 

oraz diagnozowania uszkodzeń systemu elektronicznego sterowania układem zasilania 

silnikiem o ZI. 

2. Stanowisko do badania układu sterownia silnika o zapłonie iskrowym (wtrysk paliwa 

wielopunktowy) 

Stanowisko wyposażone jest w układ sterownia silnika o zapłonie iskrowym system 

wielopunktowy. Na stanowisku można kształtować umiejętności: analizowania budowy  

i zasady działania oraz diagnozowania uszkodzeń systemu elektronicznego sterowania 

układem zasilania silnikiem o ZI z wielopunktowym wtryskiem paliwa. 

3. Stanowisko do badania czujników stosowanych w pojazdach samochodowych 

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych 

mających na celu pomiary sygnałów i opracowanie charakterystyk czujników 

stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika. Można wykonywać 

następujące pomiary parametrów: czujników ciśnienia bezwzględnego, czujników 

położenia wału korbowego silnika, czujników liniowych i kątowych przemieszczeń, 



czujnika spalania stukowego oraz czujników prędkości pojazdów. Na stanowisku można 

kształtować umiejętności: analizowania budowy i zasady działania oraz diagnozowania 

czujników stosowanych w pojazdach samochodowych. 

4. Stanowisko układy kontrolne  „Check-Control” stosowane w pojazdach samochodowych 

Stanowisko przeznaczone jest do analizowania budowy i zasady działania układu kontroli  

i nadzoru zużycia materiałów eksploatacyjnych. 

5. Stanowisko do badania  układu blokady centralnej samochodu 

Stanowisko przeznaczone jest do analizowania budowy i zasady działania blokady 

centralnej samochodu ALC –5 Na stanowisku można kształtować umiejętności: 

analizowania budowy i zasady działania blokady oraz lokalizować i usuwać uszkodzenia 

występujące w systemie. 

6. Stanowisko do badania  alternatora 

Stanowisko przeznaczone jest do analizowania budowy i zasady działania alternatora, 

oraz współpracy alternator -regulator alternatora –akumulator. 

Na stanowisku można kształtować umiejętności: analizowania budowy i zasady działania 

alternatora  oraz sporządzać typowe charakterystyki. 

7. Stanowisko do badania  rozrusznika 

Stanowisko przeznaczone jest do analizowania budowy i zasady działania rozrusznika 

samochodowego.  

Na stanowisku można kształtować umiejętności: analizowania budowy i zasady działania 

rozrusznika  oraz sporządzać typowe charakterystyki. 

 

W 2006 roku przyjęto do realizacji  koncepcję doposażenia pracowni w pojazd 

samochodowy. Przeniesione zostały stacje dydaktyczne z pokoju 101 do sali 15 (parter) 

z możliwością wjazdu pojazdów samochodowych oraz doposażono pracownie w:  

1. Przyrząd Bosch KTS 550 umożliwiający diagnozowanie pojazdów samochodowych oraz 

badanie układów znajdujących się na wyposażeniu pracowni mechatroniki pojazdowej. 

2. Stanowisko do badania układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym 

Stanowisko wyposażone jest w układ sterownia silnika o zapłonie samoczynnym systemu 

EDC z pompą rozdzielaczową typu Bosch VE. Przeznaczone jest do praktycznego pokazu 

funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta 

wyprzedzenia wtrysku w funkcji temperatury, obrotów i obciążenia.  



Na stanowisku można kształtować umiejętności: analizowania budowy i zasady działania 

oraz diagnozowania uszkodzeń systemu elektronicznego sterowania układem zasilania 

silnikiem o ZS . 

3. Stanowisko do badania układów zapobiegających: blokowaniu hamulców (ABS) 

i poślizgowi kół podczas ruszania (ASR) 

Stanowisko przeznaczone jest do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej 

regulacji siły hamowania - ABS oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół - ASR  

w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego.  

Na stanowisku można kształtować umiejętności: analizowania budowy i zasady działania 

oraz diagnozowania uszkodzeń systemu ABS/ASR. 

 

W 2009 roku do pracowni mechatroniki pojazdowej został przekazany pojazd 

samochodowy Peugeot 1007 z dokumentacją techniczną. Podczas zajęć uczniowie mają teraz 

możliwość prowadzenia badań i pomiarów bezpośrednio w pojeździe samochodowym – przez 

to ćwiczenia są dla uczniów bardziej atrakcyjne. 

Zajęcia w pracowni mechatroniki pojazdowej prowadzone są dla uczniów: Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 i Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi. 

Odbywają się również zajęcia w Akademii  Młodych Twórców (sekcja mechatroniki 

pojazdowej) uczestniczący w zajęciach biorą udział w Olimpiadzie Techniki Samochodowej 

organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej gdzie zajmują czołowe miejsca: 

 rok 2007 Jakub Rakus z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi zajął 

V miejsce, 

 rok 2008  Kamil Będkowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi zajął 

IX miejsce,  

 rok 2009 Adam Śniegula  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7  zajął V miejsce, 

 Damian Sobański  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi zajął 

XI miejsce, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi został Samochodową Szkoła Roku.   

 
 
 
 
 

 


