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budowa i eksploatacja maszyn 
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prof. dr hab. inż. Jan Składzień 
 
 
16 czerwca 2014 r., Wydział Mechaniczny  
Politechniki Opolskiej 
 

Ogólny model obliczeniowy elektrowni  
realizującej spalanie tlenowe 

Układ zespół sprężarkowy – tlenownia 

  Schemat układu dwuwałowego sprężarki trójstopniowej 
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Identyfikacja procesów transportu przy  
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budowa i eksploatacja maszyn 
 
prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich 
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Zjawiska degradacyjne w bimetalu stal-tytan  
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mechanika 
 
dr hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO 
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budowa i eksploatacja maszyn 
 
śp. prof. dr hab. inż. Ewald Macha 
 
 
16 czerwca 2014 r., Wydział Mechaniczny  
Politechniki Opolskiej 
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USZKODZENIA PRZY OBCIĄŻENIACH 

EKSPLOATACYJNYCH I CYKLICZNYCH

Przykład uszkodzenia

od obciążeń eksploatacyjnych
Uszkodzenie szpilek mocujących

Obiekt badań – ramię zwrotnicy pojazdu Jelcz D43

Przykład uszkodzenia 

od obciążeń cyklicznych

Jelcz D43 – widok ogólny

Sworzeń kulowy

Drążek kierowniczy

Ramię zwrotnicy

Zwrotnica

Amortyzator

Resor
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