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tom 1

całość

1

zagadnienia ogólne, takie jak modelowanie, 
optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane 
komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, 
niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn1 

Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn 
dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania 
maszyn. Poszczególne tomy zawierają:

zasady konstruowania połączeń, konstrukcji nośnych, 
korpusów, elementów podatnych, osi i wałów, 
mechanizmów śrubowych, elementów rurowych 
i zaworów, a także zagadnienia trybologii oraz 
łożyskowania2 
zasady konstruowania zespołów do przenoszenia 
napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni 
mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych  
i ciernych3 
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zagadnienia ogólne, takie jak modelowanie, 
optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane 
komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, 
niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn1 

Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn 
dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania 
maszyn. Poszczególne tomy zawierają:

zasady konstruowania połączeń, konstrukcji nośnych, 
korpusów, elementów podatnych, osi i wałów, 
mechanizmów śrubowych, elementów rurowych 
i zaworów, a także zagadnienia trybologii oraz 
łożyskowania2 
zasady konstruowania zespołów do przenoszenia 
napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni 
mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych  
i ciernych3 

TOM

TOM

TOM

Podstawy
konstrukcji
maszyn1TOM

Wydawnictwo WNT

Podstawy
konstrukcji
maszyn2TOM

Wydawnictwo WNT

Podstawy
konstrukcji
maszyn3TOM

Wydawnictwo WNT

Podst KONSTRUKCJI MASZYN-2.indd   1 12/01/17   14:08

Podstaw
y konstrukcji m

aszyn

Podstawy
konstrukcji
maszyn3

Wydawnictwo WNT

3

zagadnienia ogólne, takie jak modelowanie, 
optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane 
komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, 
niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn1 

Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn 
dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania 
maszyn. Poszczególne tomy zawierają:

zasady konstruowania połączeń, konstrukcji nośnych, 
korpusów, elementów podatnych, osi i wałów, 
mechanizmów śrubowych, elementów rurowych 
i zaworów, a także zagadnienia trybologii oraz 
łożyskowania2 
zasady konstruowania zespołów do przenoszenia 
napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni 
mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych  
i ciernych3 

TOM

TOM

TOM

Podstaw
y konstrukcji m

aszyn

Podstawy
konstrukcji
maszyn1

Wydawnictwo WNT

tom 1

całość

1

zagadnienia ogólne, takie jak modelowanie, 
optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane 
komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, 
niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn1 

Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn 
dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania 
maszyn. Poszczególne tomy zawierają:

zasady konstruowania połączeń, konstrukcji nośnych, 
korpusów, elementów podatnych, osi i wałów, 
mechanizmów śrubowych, elementów rurowych 
i zaworów, a także zagadnienia trybologii oraz 
łożyskowania2 
zasady konstruowania zespołów do przenoszenia 
napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni 
mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych  
i ciernych3 

TOM

TOM

TOM

Podstawy
konstrukcji
maszyn1TOM Wydawnictwo WNT

Podstawy
konstrukcji
maszyn2TOM Wydawnictwo WNT

Podstawy
konstrukcji
maszyn3TOM Wydawnictwo WNT

Podst KONSTRUKCJI MASZYN-1.indd   1 12/01/17   13:26

Podstaw
y konstrukcji m

aszyn

Podstawy
konstrukcji
maszyn2

Wydawnictwo WNT

tom 2

całość

2

zagadnienia ogólne, takie jak modelowanie, 
optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane 
komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, 
niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn1 

Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn 
dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania 
maszyn. Poszczególne tomy zawierają:

zasady konstruowania połączeń, konstrukcji nośnych, 
korpusów, elementów podatnych, osi i wałów, 
mechanizmów śrubowych, elementów rurowych 
i zaworów, a także zagadnienia trybologii oraz 
łożyskowania2 
zasady konstruowania zespołów do przenoszenia 
napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni 
mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych  
i ciernych3 

TOM

TOM

TOM

Podstawy
konstrukcji
maszyn1TOM Wydawnictwo WNT

Podstawy
konstrukcji
maszyn2TOM Wydawnictwo WNT

Podstawy
konstrukcji
maszyn3TOM Wydawnictwo WNT

Podst KONSTRUKCJI MASZYN-2.indd   1 12/01/17   13:51

Podstaw
y konstrukcji m

aszyn

Podstawy
konstrukcji
maszyn3

Wydawnictwo WNT

3

zagadnienia ogólne, takie jak modelowanie, 
optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane 
komputerowo, wytrzymałość zmęczeniowa, 
niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn1 

Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn 
dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania 
maszyn. Poszczególne tomy zawierają:

zasady konstruowania połączeń, konstrukcji nośnych, 
korpusów, elementów podatnych, osi i wałów, 
mechanizmów śrubowych, elementów rurowych 
i zaworów, a także zagadnienia trybologii oraz 
łożyskowania2 
zasady konstruowania zespołów do przenoszenia 
napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni 
mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych  
i ciernych3 

TOM

TOM

TOM

tom 3

całość

Podst KONSTRUKCJI MASZYN-3.indd   1 12/01/17   13:59

tom 3

całość

Podst KONSTRUKCJI MASZYN-3.indd   1 12/01/17   14:02

Podst KONSTRUKCJI MASZYN-1.indd   1 17/01/17   14:42



Podstawy
konstrukcji
maszyn1

ok�PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN�1�tyt.indd   1 2000�02�02   11�22�23
podst_konst_t1_.indd   1 18.01.2017   08:57:12



Autorzy

Marek Dietrich 
Stanisław Kocańda
Bohdan Korytkowski  
Włodzimierz Ozimowski 
Jacek Stupnicki
Tadeusz Szopa  

ok�PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN�1�tyt.indd   2 2000�02�02   11�22�23
podst_konst_t1_.indd   2 18.01.2017   08:57:13



Podstawy
konstrukcji
maszyn1
pod redakcją
Marka Dietricha

Wydawnictwo WNT

ok�PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN�1�tyt.indd   3 2000�02�02   11�22�23
podst_konst_t1_.indd   3 18.01.2017   08:57:13



Wydanie pierwsze ukazało się w czterech tomach publikowanych w latach 1986–1991 
nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

Copyright © by Wydawnictwo WNT
Warszawa 1999, 2015
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2017

ISBN 978-83-01-19121-4 (t. 1–3)
ISBN 978-83-01-19117-7 (t. 1)

Wydanie III – 1 dodruk (PWN)
Warszawa 2017

Wydawnictwo Naukowe PWN SA
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288
infolinia 801 33 33 88
e-mail: pwn@pwn.com.pl; reklama@pwn.pl
www.pwn.pl

Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o.

Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw 
jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim  
lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, 
nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to 
jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.
Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

Redaktorzy WNT:
Elżbieta Czarzasta
Ewa Kiliś
Halina Wierzbicka

Wydawca:
Karol Zawadzki 

Projekt okładki i stron tytułowych: Grafos
Ilustracja na okładce: Asergieiev/iStock 
Skład i łamanie: Małgorzata Broszkiewicz

ok�PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN�1�tyt.indd   4 2000�02�02   11�22�23
podst_konst_t1_.indd   4 18.01.2017   08:57:13



podst_konst_t1_.indd   5 18.01.2017   08:57:14



podst_konst_t1_.indd   6 18.01.2017   08:57:14



podst_konst_t1_.indd   7 18.01.2017   08:57:15



podst_konst_t1_.indd   8 18.01.2017   08:57:16



podst_konst_t1_.indd   9 18.01.2017   08:57:17



podst_konst_t1_.indd   10 18.01.2017   08:57:18



podst_konst_t1_.indd   11 18.01.2017   08:57:18



podst_konst_t1_.indd   12 18.01.2017   08:57:19



podst_konst_t1_.indd   13 18.01.2017   08:57:20


