
B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIKI   TEORETYCZNEJ  I  STOSOWANEJ

TEMATYK A  MIĘ DZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  REOLOGII  I  MECHANIKI
GRUNTÓW  W GRENOBLE

1. WSTĘ P

W  dniach od  1 do 8 kwietnia  1964 r. odbyło się  w Grenoble Mię dzynarodowe Sympozjum  Reo-
logii i  Mechaniki Gruntów zorganizowane przez Zakład Mechaniki Ptynów  Uniwersytetu  w Gre-
noble.  Sympozjum  odbyło  się   pod  egidą   Mię dzynarodowego  Stowarzyszenia  Mechaniki Teore-
tycznej  i  Stosowanej  przy  współudziale  Mię dzynarodowego  Stowarzyszenia  Mechaniki  Gruntów
i Fundamentowania.

Program  Sympozjum  obejmował.
1.  Teorie  stosowane  w  mechanice gruntów:  reologia  teoretyczna  róż nych  materiałów,  statyka

i  dynamika gruntów  oraz analityczne i numeryczne metody rozwią zywania  zagadnień analizy  ma-
tematycznej,  stosowane  w  teoriach mechaniki gruntów.

2.  Badania  doś wiadczalne  zjawisk  mechanicznych  wystę pują cych  w  gruncie;  doś wiadczalne
okreś lenie praw  Teologicznych  róż nych materiałów dla złoż onych i  zmiennych warunków  brzego-
wych;  sposoby  pomiaru  naprę ż eń, odkształceń, prę dkoś ci  odkształceń oraz  porównania  danych
doś wiadczalnych  z  przewidywaniami  teoretycznymi.

Zgłoszone  referaty  zgrupowano  w  dwóch  sekcjach;  teoretycznej  i  doś wiadczalnej,  a  te z kolei
podzielono  na  dwie  podsekcje.

a.  Sekcja  teoretyczna. Pierwsza  podsekcja  obejmowała:  teoretyczne prawa  zachowania  się   ciał
oraz  ustalenie podstawowych  równań zagadnień mechaniki, dla których  oś rodek gruntowy  może
stanowić  punkt  wyjś cia.  Druga  podsekcja  obejmowała  metody  rozwią zania  równań  mechaniki
gruntów.

b.  Sekcja  doś wiadczalna.  Trzecia podsekcja  obejmowała  doś wiadczalne  okreś lenie praw  reolo-
gii  ciał, sposoby  pomiaru właś ciwoś ci mechanicznych gruntu w laboratorium i w  terenie (<;»  situ).
Czwarta podsekcja  dotyczyła doś wiadczalnej weryfikacji  metod obliczeniowych stosowanych w me-
chanice  gruntów,  badań  modelowych  i  pomiarów  in situ.

Powyż szy  program  Sympozjum  wprowadził   okreś lony  podział   tematyczny  nadesłanych  refe-
ratów  i  stosownie  do  tego  podziału przedstawiono poszczególne prace.

2.  REFERATY PIERWSZEJ  POD SEKCJI   TEORETYCZN EJ

2.1.  W pierwszej  podsekcji  teoretycznej moż na wyróż nić  tematycznie  trzy grupy  referatów.
Pierwszą   grupę   otwiera  referat  P.  ANGLES d'  AURIACA  na temat definicji  i zasad  reologii  tenso-

rowej . Autor proponuje pewne zasady fizyczne, które prowadzą  do  ogólnej klasyf ikacj i  ciał  i okreś le-
nia  praw nimi rzą dzą cych. W celu okreś lenia wszystkich praw wystarczy podać trzy  wielkoś ci  ten-
sorowe: tensor naprę ż enia a, tensor odkształcenia D, tensor prę dkoś ci odkształcenia <7).  Autor pod-
kreś la moż liwość istnienia ciał  poś rednich  i  podaje  nastę pnie definicję   zjawisk  lepkich  i nielepkich
wykazując istnienie tylko trzech przypadków: ciało stałe nielepkie, ciało stałe lepkie, płyn lepki.
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W.  OLSZAK  i P.  PERZYNA  omówili  grunty  sprę ż ysto- Iepkoplastyczne. Pierwsza  czę ść  pracy  po-
ś wię cona była dyskusji  równań podstawowych  opisują cych  dynamiczne własnoś ci  gruntów. W pra-
cy wykorzystano  koncepcję  ciała sprę ż ysto- lepko  plastycznego  opartą  na publikacjach  K.  HOHEN-
EMSERA,  W.  PRAGERA  i  P.  PERZYNY.  Umoż liwia  to  opis  wpływu  prę dkoś ci  odkształcenia na  za-
chowanie się  gruntu. Przyjmuje  się , że grunt jest w pełni sprę ż ysty  aż do osią gnię cia  stanu  plastycz-
nego.  Gdy stan  ten  zostaje  osią gnię ty,  grunt  staje  się   sprę ż ysto- lepkoplastyczny.  Stosownie  do
tego  przyję cia,  właś ciwy  warunek  płynię cia, który  nazwano  kryterium  statycznego  płynię cia,  nie
róż ni się  od kryterium płynię cia sprę ż ysto- plastycznej  teorii  gruntu podanej przez D.  C.  DRUCKERA,
W.  PRAGERA  i  W.  OLSZAKA.

Druga  czę ść pracy przynosi  rozwią zanie  zagadnienia  rozchodzenia się   fal  naprę ż eń w  nieskoń-
czonym oś rodku sprę ż ysto- lcpkoplastycznym.  W pracy analizuje  się   fale:  sferyczne,  cylindryczne,
radialne i  płaskie w pótprzcstrzeni.

Zastosowanie  zmiennej  niezależ nej  losowej  do  mechaniki  oś rodków  ziarnistych  podał   referat
J.  LITWINISZYNA.  Referent  omawiał   badania  teoretyczne  i  doś wiadczalne,  rozpatrują ce  oś rodek
ziarnisty jako zbiór pojedynczych  czą stek. Autor wychodząc  z  równań  Smoluchowskiego- Kolmo-
gorowa  oraz  stochastycznego  procesu  Markowa  wyprowadził   równania  ze  zmienną   niezależ ną
losową, które są   uogólnieniem rozwią zań  S.  Goldsteina.  Jako wynik  autor otrzymał  w  ogólnym
przypadku  równania róż niczkowe  typu  hiperbolicznego, a jako  przypadek  szczególny — równanie
paraboliczne typu Markowa. W rozwią zaniu przyjmuje  się , że identyczne czą stki ułoż one  są  w dwu-
wymiarowym  układzie siatki  i  poddane działaniu siły  cię ż koś ci  wykluczają cej  ich  ruch  ku  górze.
Przemieszczenia  czą stek  dokonują   się   kolejnymi  stopniami  lub  «skokami» ku  dołowi w  lewo  lub
prawo. Na miejsce  czą stki  obsuwają cej  się   przemieszcza się   «dziura»  (pusta przestrzeń) ku  górze,
odpowiednio w prawo  lub  w lewo. Autor  wykonał  doś wiadczenia polegają ce  na  otwarciu  otworu
w  dnie zbiornika  z piaskiem  i  odwzorowaniu  stanu  niezmiennego  w  czasie,  opisanego  liniowym
równaniem  hiperbolicznym.

D.  C.  DRUCKER mówił   o  poję ciach  niezależ noś ci  trajektorii  i  statecznoś ci  materiału  w  odnie-
sieniu  do gruntu. Praca opiera się   głównie na wprowadzonym  przez  autora  i  PRAGERA  W  1952  r.
poję ciu  idealnego  uplastycznienia  gruntu  (rozszerzonym  i  uś ciś lonym  nastę pnie  przez  SHIELDA
i  JENIKE) i na wprowadzeniu  poję cia  modelu gruntu jako  ciała  utwardzonego  przez  zgniot  (przez
analogię  do metali). Ostatnie badania  CALLADINE'A,  SCHOEIELDA i Roscoe, wykonane na  «mokrych»
iłach, wykazały  dużą  zgodność opisu własnoś ci iłów z modelem ciała  izotropowego  utwardzonego
przez zgniot. Zakres poję cia statecznoś ci ciała  rozszerzono w pracy  tak, aby  moż na było uwzglę d-
nić  niektóre  specjalne  właś ciwoś ci  gruntów,  których  pozbawione  są   metale.

W  przedstawionej  pracy  autor zbadał  kilka  elementarnych modeli gruntu jako  ciała  utwaidzo-
nego  (skonsolidowanego)  przez  zgniot  dla  wykazania  zalet  modeli  przy  prostym  obcią ż eniu  jak
i ich ograniczenia w bardziej złoż onych przypadkach obcią ż eń.  Podobnie jak w metalach  zasadniczy
problem  polega  tu  na  oszacowaniu  nieodwracalnego  lub  plastycznego  odkształcenia,  pomijanego
w  drugim  przybliż eniu.  Autor  zwraca  uwagę   na  trudnoś ci  powstają ce  przy  przyję ciu  idealnego
uplastycznienia,  które  uwzglę dnia  tylko  pewne  cechy  ciała.

W  pracy  uwypuklono  główne  róż nice  mię dzy  począ tkowymi  i  dalszymi  powierzchniami  pły-
nię cia, a  granicznymi  naprę ż eniami powierzchniowymi,  oraz  wykazano  ich wielkie  znaczenie  dla
gruntów.  Szczegółowo  przedyskutowano  w  pracy  powierzchnię   graniczną.  Analizuje  się   również
zwią zek  «naprę ż enie- odkształcenie» zależ ny  od czasu, wpływ  czasu  oraz wpływ  szybkoś ci  badania
na  odkształcenia.

A. E.  GREEN i R. S.  RIVLI N przedstawili pracę  pt. «Mechanika oś rodków cią głych dla  ciał  o pew-
nej 'strukturze*. Jeż eli przyjmie  się , że ciała są  nic oś rodkami cią głymi, lecz składają   się  z elementów
strukturalnych,  krystalicznych  czy  molekularnych,  to  pola  wektorów  przemieszczeń  i  sił   moż na
rozpatrywać  jako  aproksymację   niecią głych  przemieszczeń,  jakim  ulegają   elementy strukturalne
i  niecią głych układów sił  na  nic  działają cych.

A. M.  FREUDENTI- IAL i W. R.  SPILLERS mówił i o konsolidacji  warstwy lepkosprę ż ystej  pod wpły-
wem  obcią ż enia  quasi- statycznego.  W  pracy  rozważa  się   w  skrócie  zastosowanie  teorii  oś rodków
konsolidowych  BIOTA  do zagadnienia konsolidacji  wieczystej  gruntów. Przedstawiono  rozwią zanie
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zagadnienia  konsolidowanej  osiowo- symetrycznej  warstwy  lepkosprę ż ystej,  która  jest  czę ś ciowo
obcią ż ona  na swej  powierzchni.

Ostatnia  praca tej grupy  S. S.  WIAŁOWA  omawiała plastyczność  i pełzanie oś rodków  spoistych.
Opierając  się   na  badaniach  uczonych  radzieckich,  którzy  wykazali,  że  zmiany  postaciowe
i  obję toś ciowe  takich  materiałów jak grunty  charakteryzują ce  się  róż ną   wytrzymałoś cią   na  roz-
cią ganie i ś ciskanie  zależą   zarówno od dewiatora naprę ż enia jak  i ciś nienia hydrostatycznego, autor
podaje  dla stanu  plastycznego  i peł zania równanie

Ot  =<Pl(P- i)+<P2(Zi)®(c().

W  podanym równaniu pierwszy  wyraz  okreś la  wytrzymałość na czyste  ś cinanie, a drugi  wzrost
tej wytrzymałoś ci na skutek  dział ania ciś nienia hydrostatycznego er. W ogólnym przypadku  równa-
nie to ma postać całkową. Podobne równanie otrzymuje się  dla zmian obję toś ciowych.  Reołogiczne
równanie równowagi  dla oś rodka  spoistego  otrzymano  wprowadzając  do powyż szego  równania
czynnik czasu. Wyraż ając  to równanie dla przypadku  ogólnego w postaci całkowej według  Volterry-
Boltzmana  i  konfrontując  z  wynikami  doś wiadczeń,  autor  otrzymał  równanie

W  równaniu  tym  funkcje  A(t) i B(t) charakteryzują   prawo  rozwoju  deformacji  w czasie  (prawo
peł zania).  Okreś la  się  je  doś wiadczalnie  z badań w aparacie  trójosiowego  ś ciskania  lub  skrę cania
i ś ciskania  przy  warunku  peł zania. Autor  rozpatrywał  również  równania dla płynię cia materiałów
newtonowskich,  nie- newtonowskich  i  materiałów Binghama.

2.2.  Druga  grupa poś wię cona  była  właś ciwoś ciom  ił ów,  ich konsolidacji,  relaksacji  płynię cia
i  reologii.

Otworzył  ją   referat  R.  SCWFFMANA,  CH. C.  LADD A  i  A. T.  CHENA  na  temat  wieczystej  konsoli-

dacji  ił ów. W pracy  podaje  się  teorię   obliczania  lepkoś ci  przestrzennej  szkieletu  gruntowego. Za-
proponowano  dwa zmienne  modele  jako  liniową   aproksymację   dla procesu  wieczystej  konsoli-
dacji. W pierwszym  modelu A  element reprezentują cy  lepkość  przestrzenną  poł ą czono  równolegle
z elementem sprę ż ystym  (model Kelvina). W modelu B równoległe poł ą czenie modelu A jest  zmie-
nione przez dodanie elementu sprę ż ystego  w szeregu z modelem A. Oba modele są  sprzę ż one z mo-
delem  dewiatorowym,  który  ma  poł ą czone w szereg elementy  lepki  i sprę ż ysty.  Uż ywając  opera-
torów  liniowych  skł adniki  dewiatorowe  i przestrzenne  moż na sprzę gać  tak, aby utworzyły  efek-
tywny  model  przedstawiają cy  zależ ność  «naprę ż enie- odkształcenie»  dla  wieczystej  konsolidacji
warstw  ił ów.

Opracowano w ten sposób  analityczne rozwią zanie  dla modelu A  i B, aby przedstawić  rozkład
naprę ż eń  efektywnych  i  zależ ność  osiadania  od czasu  dla obcią ż onych  warstw  ilu.  Rozwią zanie
analityczne  przedstawia  się  jako  funkcję   lepkoś ci  wchodzą cą   w  składniki  obję toś ciowe  i  dewia-
torowe.  Wykazano,  że wprowadzenie  lepkoś ci  przestrzennej  do zasadniczego  równania  zmienia
kształt  i  opóź nienie  dla krzywych  konsolidacji  wieczystej.  Przeprowadzono  doś wiadczenia  dla
wykazania  charakteru  wieczystej  konsolidacji  kilkunastu  normalnie konsolidowanych  próbek iłu.
Stwierdzono, że wielkość  konsolidacji  wieczystej  po okresie,  w  którym  zanikają   skutki  konsoli-
dacji  filtracyjnej,  są  w przybliż eniu  takie  same  dla izotropowo  konsolidowanych  próbek  W  apa-
racie trójosiowym  i dla próbek  w edometrze. Wyjaś nienie  zaobserwowanych  danych  doś wiadczal-
nych  moż na znaleźć w zjawiskach  fizyko- chemicznych  układu ił - woda, zwłaszcza w fakcie,  że  ił y
są   specjalnymi  ciał ami  zł oż onymi z  czą stek  blaszkowatych.

Okreś lenie  parametrów  Teologicznych  i  utwardzenia  gruntów  spoistych  oraz  nową   nieliniową
teorię  konsolidacji  podał   referat  TAN  TJON G - KIE. W pracy rozważa się  głównie wpływ  pierwszego
niezmiennika odkształ ceń na operatory reołogiczne. Bazując na wynikach  doś wiadczeń autor przed-
stawia  modyfikację   prawa  Darcy oraz  wyprowadza  nieliniową   zależ ność odkształceń od naprę ż eń.
Po  dalszych  rozważ aniach  warunku  cią głoś ci  autor wskazuje na  nową   nieliniową   teorię   jednowy-
miarowej  konsolidacji,  twardnienia  i  wtórnego  efektu  czasu.

S.  McjRAYAMAiT .  SfflBATA zaję li się  rewizją   i ulepszeniem swych pierwotnych teorii (1958, 1961)
dotyczą cych Teologicznych, własnoś ci iłów, zwłaszcza jeż eli chodzi o relaksację   naprę ż eń w zakresie
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naprę ż eń niż szych  niż górna granica płynię cia. Autorzy  doszli  do wniosku, że okreś lone w  zwykły
sposób  granice wytrzymałoś ci  podłoża  gruntowego  lub  fundamentu, oparte na standardowej me-
todzie badania  leżą   zawsze po stronie niebezpiecznej w porównaniu z rzeczywistą   wytrzymałoś cią
dla warunków,  gdy  obcią ż enia przykładane są   w sposób  cią gły.  Górna  granica płynię cia ił u może
być  okreś lona jako  naprę ż enie odpowiadają ce  pierwszemu  punktowi  przegię cia  na krzywej  obra-
zują cej  zależ ność  odkształceń od  naprę ż eń,  uzyskanej  przez  dodawanie  równych  przyrostów  na-
prę ż eń  w  równych  przedziałach czasu.

Zniszczeniem wskutek  płynię cia i  konsolidacją   wieczystą   iłów zaję li  się   również  S.  MURAYAM A
i  T.  SHIBATA. W pracy swej  rozważ yli  z punktu widzenia mikrometrycznego dwa aspekty  studiów
teoretycznych  nad  Teologicznymi  właś ciwoś ciami  iłów,  uwzglę dniają cymi  zmiany  obję toś ciowe,
mianowicie zniszczenie  wskutek  płynię cia  i  konsolidację   wieczystą.

Reologiczne i mechaniczne modele układów czą stek  iłów przesyconych wodą   podał  referat  E. C.
W. A.  GEUZE. Autor  przedstawił  pomysł  modelu  Teologicznego  zwanego  mechanicznym dla  pod-
kreś lenia, za zasada modelu opiera się   na mechanizmie sił  i przemieszczeń w układzie czą stek ił o-
wych.  Uż yto  mechanicznego  modelu  dwuwymiarowego  równomiernie  flokulagowanego  (koagu-
lowanego)  iłu, aby  wykazać,  ż e:

a)  graniczna siła strukturalna jest wynikiem  zerwania wią zań rozcią gają cych  w stykach  krawę dzi
do  czoła  czą stek, jeż eli  wyciś nię cie  cieczy jest  zabezpieczone  na granicach  ukł adu;

b)  w  tej  granicy  układ  zachowuje  się   jak  materiał   o nieliniowej  sztywnoś ci  (wzrastają cej  przy
zmniejszają cych  się  przemieszczeniach);

c)  poza  tą   granicą   poł ą czenia przenoszą ce  cią gnienia  wyłą czają   się   z  pracy  i  przemieszczenia
czą stek  przebiegają   jako  cią gły  poś lizg  krawę dzi  po  powierzchni  czą stek,  tak  jak  w  zjawiskach
lepkoś ci;

d)  ten sam przebieg  odnosi się   do  układu  w  stanie naprę ż eń hydrostatycznych, przy  zabezpie-
czeniu usunię cia cieczy z porów na granicy.  Tutaj  zerwanie powią zań  nastę puje  bez  poprzedniego
zwię kszenia  obję toś ci  tych porów  i nastę pnie oddzielenia krawę dzi  od płaszczyzn;

e) zerwanie wystę puje  najpierw  w  tych stykach,  gdzie ką t  przecię cia jest  mały  i to w  punktach
styku  czą stek  o  dogodniejszym  położ eniu (bliż szym  do  prostoką tnego  ułoż enia  obok  siebie);

f)  ł ą czenia składników hydrostatycznych  i składowych dewiatorów  naprę ż enia przy  konsolidacji
nie  moż na rozważ ać  dla  superpozycji  odkształceń. Zniszczenie wią zań  czą stek  powstaje  zarówno
w zakresie  sprę ż ystym, jak  i lepkim ze wzglę du na liczne przyczyny  w wielu punktach, zależ nych
przede wszystkim  od  ułoż enia  (orientacji) czą stek  i  ich  wymiaru;

g)  odkształceń wynikają cych  z przemieszczenia czą stek  nie moż na w  tym  stanie rzeczy  uzyskać
przez  superpozycję   przemieszczeń  wywołanych  oddzielnie  przez  każ dy  ze  składników naprę ż eń.

2.3.  Trzecia grupa pierwszej  podsekcji  zajmowała się  strutura. gruntu, modułem ś ciś liwoś ci  oraz
zagadnieniem ciś nienia cieczy  w  porach. Obrady jej  otworzył  referat  A.  KŹ ZDIEGO na temat  ukła-
du  geometrycznego ziarn. W pracy podał  on okreś lony sposób konstrukcji systematycznego  ukł adu
kul  o  równych  ś rednicach, cią głych,  nieś ciś liwych  i jednolitych  oraz  ogólne  wyraż enie  dla  poro-
watoś ci, przyjmując  zwłaszcza przejś cie  zwykłego  systemu  sześ ciennego  w  ortorombowy  i rombo-
edryczny.  W pracy  podano krzywe  dla  okreś lenia  obję toś ci  i wysokoś ci  pojedynczej  pory,  poro-
watoś ci  i ogólnej  liczby  koordynacyjnej  dla płaszczyzny  i  dla przestrzeni.  Wychodząc  z  ogólnych
praw  dla cieczy moż na ustalić zależ ność mię dzy współczynnikiem tarcia a  współczynnikiem poro-
watoś ci, ustalając  zależ ność mię dzy zmianą   obję toś ci,  naprę ż eniem  ś cinają cym  i  odpowiadają cymi
mu  odkształceniami. Autor podaje  kilka  rozwią zań  przybliż onych.  W  ostatniej  czę ś ci pracy  autor
rozważa ciś nienie poziome układu, co może rzucić nowe ś wiatło na zjawisko  paicia gruntu.

N . V. R. L. N.  RAO  zajmował   się   badaniem ciś nienia w porach  gruntu  przyjmując  w  rozważ a-
niach  modele  reologiczne.  Autor  wprowadził   dwa  nowe  elementy  dla  odwzorowania  ś ciś liwego
gazu i nieś ciś liwego płynu. W ten sposób za pomocą  pię ciu elementów skonstruowano cztery modele
reologiczne  dla  przedstawienia  pewnych  idealnych  reakcji  gruntu  przy  wzrastają cym  ś ciskaniu
osiowym.  W  pracy  rozważa  się   ciś nienie w  dwu  nowych elementach dla przedstawienia  ciś nienia
W porach gruntu. Dla badania właś ciwoś ci  (trójfazowego)  systemu  w  trzech stanach  (sprę ż ystoś ć,
plastycznoś ć, lepkoś ć) autor proponuje wprowadzić nowy element dla reprezentowania  gazu  i jesz-
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cze inny dla  nieś ciś liwoś ci.  W pracy  rozważ ono  oś rodek  gruntowy  w trzech stanach za pomocą
pię ciu elementów, a ciś nienie  wystę pują ce  w dwu  nowych  elementach rozpatrzono jako  ciś nienie
w porach.

Granicę   plastycznoś ci  i  moduł   ś ciś liwoś ci  gruntu w tej grupie  omawiał  referat  F.  KAWAKAM I
j S. OGAWA,  którzy zaję li  się  granicą  plastycznoś ci ay i modułem ś ciś liwoś ci E gruntów poddanych
wielokrotnym obcią ż eniom. Badania przeprowadzono w aparacie jednoosiowego  ś ciskania i w apa-
racie trójosiowym  na ubijanych  próbkach gliny piaszczystej,  ił u i trzech rodzajach mieszaniny ilu
z piaskiem. Z wykresu  a/ E wyznaczono  moduł  ś ciś liwoś ci  gruntu poddanego wielokrotnemu ob-
cią ż eniu. Wycią gnię to  wnioski uwzglę dniają ce  zwią zki  mię dzy granicą  płynnoś ci a modułem  ś ciś li-
woś ci oraz czę stoś cią   i wielkoś cią  wielokrotnych obcią ż eń i naprę ż eń przy umoż liwionej  rozszerzal-
noś ci  bocznej. Opisano  również  rolę   zachowania się  gruntu jako  oś rodka  sprę ż ystego  i plastycz-
nego  przy  projektowaniu  budowli  ziemnych.

3.  REFERATY  D RU G IEJ  POD SEKCJI   TEORETYCZN EJ

Druga  podsekcja,  obejmują ca  zagadnienia  metody  rozwią zania  równań  mechaniki  gruntów,
dotyczyła  głównie problemów  równowagi  granicznej. Do tematów tej  podsekcji  należ ała również
próba zbudowania racjonalnej  teorii oś rodków  ziarnistych w warunkach płaskiego układu sił  oraz
rozwią zanie  zagadnienia  konsolidacji  gruntu w pólprzestrzeni.

Tematykę   drugiej  podsekcji  otworzyła  praca  J. K.  ZARECKIEGO  i N. A.  CYTOWICZA  na temat
niejednorodnoś ci  i  nieliniowego  charakteru  pełzania podłoża gruntowego.  Autorzy  zaję li  się   za-
gadnieniem  nieliniowego  pełzania materiału podłoża przy  uwzglę dnieniu  jego  niejednorodnoś ci.
Rozpatrywano  najpierw  zagadnienie  silnie  odkształconego podłoża pod  wpływem  siły  skupionej
z  podaniem dla tego  stanu  rozkładu  naprę ż eń, a  nastę pnie analizowano  zagadnienie  naprę ż eń
w płaszczyź nie styku  gruntu ze stopą   fundamentową.  W pracy wyjaś niono,  w jakich  przypadkach
i według jakich praw  odkształceń moż liwy jest radialny rozkład naprę ż eń w podłożu przy  płaskim
odkształceniu. D la  zagadnień  nieliniowego  pełzania podłoża poddanego  działaniu siły  skupionej
i  obcią ż eniu  rozłoż onemu moż liwe  są  stosunkowo  proste  i  ś cisłe rozwią zania  w przypadkach ra-
dialnego  rozchodzenia się  naprę ż eń.  Poza  tym badano  moż liwość  radialnego  rozchodzenia się
naprę ż eń  w  niejednorodnym  podłoż u,  wykazują cym  ś ciś liwość  przestrzenną.  Autorzy  okreś lili
również obszar  graniczny pod działaniem obcią ż enia rozłoż onego. Przy pomocy teorii Bolzmanna-
Volterry  wprowadzono czynnik czasu, który wpływa na rozwój  odkształceń podłoż a. Praca  podaje
badanie  wpływu  wywieranego  przez  nieliniowy  charakter  prawa  odkształceń i niejednorodność
podłoża na wielkość jego  osiadania. Na zakoń czenie podano rozwią zanie  zagadnienia styku fun-
damentu z gruntem według J. K.  ZARECKIEGO. Zastosował  on nową   metodę  dla rozwią zania oso-
bliwego  równania  całkowego  typu  Fredholma rzę du  pierwszego,  opisują cego  wyż ej  Wymienione
zagadnienie.

Z.  SOBÓTKA  przedstawił  dwa referaty. W pierwszym  autor zajmował  się  ogólną  teorią   równowagi
granicznej  i liniami poś lizgu  gruntu  niejednorodnego. Wychodząc z róż nych warunków  płynię cia
materiału, które moż na wyrazić krzywą   obwiednią,  kryteriami  energetycznymi  lub powierzchnią
płynię cia, autor zróż niczkował  układy równań równowagi  granicznej. Równania  te okreś lają   pole
naprę ż eń  i mogą   być  rozwią zane  metodą  charakterystyk,  na przykład przy  uż yciu  metody róż nic
skoń czonych.  D la  pola  prę dkoś ci  autor  posłuż ył  się  równaniem ś ciś liwoś ci  i  zwią zkiem  mię dzy
głównymi  kierunkami  tensora  naprę ż enia  i  tensora  prę dkoś ci  odkształcenia. Dla  przypadków
specjalnych  pole naprę ż enia i pole prę dkoś ci mogą   być  okreś lone oddzielnie. Autor  stwierdził, że
w  przypadku  ś ciś liwoś ci  i wpływu  ś redniego  naprę ż enia na warunek  plastycznoś ci  kierunki na-
prę ż eń głównych i prę dkoś ci głównych nie pokrywają   się , lecz tworzą   mię dzy sobą   ką t  odchylenia
(dewiacji),  który  przyjmuje  wartoś ci  mię dzy  zerem  i połową   ką ta  tarcia  wewnę trznego. Ką t  de-
wiacji  jest  nową   charakterystyką   mechaniczną  gruntu.

W  drugim  referacie  autor  podał   rozwią zanie  zagadnień Teologicznych płaskiego  odkształcenia
w  oś rodku  cią głym  o  anizotropii  ortogonalnej  przy  istnieniu  róż nych  warunków  brzegowych-
Autor  otrzymał  rozkład naprę ż eń i odkształceń w półpłaszczyź nie liniowej  lub  nieliniowej o anizo-
tropii  ortogonalnej przy  uwzglę dnieniu  róż nych właś ciwoś ci Teologicznych gruntu.  Wprowadzenie
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poję cia  odkształceń  i  naprę ż eń  zastę pczych  umoż liwia  oddzielne  całkowanie  wzglę dem  współ-
rzę dnych  i  wzglę dem  czasu,  co w  konsekwencji  prowadzi  do  znacznych  uproszczeń  w  rozwią za-
niu  zagadnień  dotyczą cych  odkształceń Teologicznych.

J.  KRAVTCHENKO  i  R.  SIBILLE podali przybliż one  rozwią zania  zagadnień  równowagi  granicznej
dla  oś rodków  waż kich  w  oparciu  o prawo  Coulomba. Wychodząc  z  równań równowagi  granicz-
nej,  opartej  na prawie  Coulomba  dla  oś rodka  spoistego,  izotropowego,  jednorodnego  i  waż-
kiego,  autorzy  podają   przybliż oną   metodę   ich  rozwią zania  posługując  się   ograniczonym  szere-
giem  typu  Cauchy- Kowalewska.  Proponowane rozwią zanie  opiera  się   na  założ eniu, że dane  wyj-
ś ciowe  są   odcinkami  analityczne  i  regularne.  Autorzy  przedstawiają   proponowaną   metodę   dla
dwóch  róż nych  zagadnień:  dla  regularnego  zagadnienia  typu  Cauchy'ego  i  dla  niecią głoś ci  typu
Prandtla.  Te  dwa  rozwią zania  przybliż one  w  poł ą czeniu  z  innymi  wynikami  znajdują   szerokie
zastosowanie  w  zagadnieniach  mechaniki  gruntów,  dla  których  rozwią zań  poszukiwano  dotych-
czas  jedynie  metodami numerycznymi.

Zagadnienie  warunku  naprę ż enia  granicznego  w  gruntach  w  układzie  osiowo- symetrycznym
rozpatrzył   W. G.  BEREZANCEW.  Warunek  pełnej  równowagi  granicznej  prowadzi  do  równoś ci
mię dzy  obwodowym  naprę ż eniem głównym  i jednym  z  głównych  naprę ż eń w  płaszczyznach  pro-
mieniowych.  Autor  opisał   przeprowadzone  badania  laboratoryjne,  mają ce  na  celu  potwierdze-
nie  tego  warunku.  Otrzymane  wyniki  dają   dobrą   zgodność  wyników  z  danymi  teoretycznymi.

O znaczeniu  tarcia  w  oś rodkach  ziarnistych  mówił  referat  R .M.  HAYTHORNTHWAITE'A.  Autor
wyszedł  z bardziej  ogólnej  teorii, która odrzuca założ enie, że główne kierunki  naprę ż eń i odkształ-
ceń  muszą   być  koniecznie zgodne. Wyniki  autora mają   służ yć do naszkicowania  próbnych  wnio-
sków  dotyczą cych  działania płaskich układów  sił   na  zbiory  czą stek,  które,  makroskopowo  bio-
rą c,  są   izotropowe. Analizuje  się   regularny  układ jednakowych  walców w czę ś ciowo  rozluź nionym
stanie.  Gdy pole sił  jest  jednorodne, wszystkie  walce  uważa  się   jako  jednakowo  obcią ż one.  Siły
w  płaszczyznach styku  są   okreś lone, gdy  pojawia  się   ruch przez  toczenie  się   na  dwóch  przeciw-
ległych punktach styku  danego walca  i poś lizg w dwu innych punktach. Stan równowagi  pojedyn-
czego  walca  prowadzi  do  zwią zku  mię dzy  naprę ż eniami głównymi, który  dla pewnego  szczegól-
nego przypadku (pokrywanie się  głównego  kierunku  naprę ż eń i  odkształceń) jest  identyczny z  rów-
naniem Rowe'a  (1962). Autor  podaje  również  wyniki  doś wiadczeń  na  poparcie  proponowanych
wyraż eń  teoretycznych.

Ostatni artykuł  sekcji  teoretycznej  N. N . WERIGINA omawiał  konsolidację   gruntu pod  wpływem
obcią ż enia  zewnę trznego  propopadłego  do  powierzchni  ograniczają cej  półprzestrzeń. Autor  roz-
patrzył   przypadki  szczególne:  a)  równomiernego  obcią ż enia  działają cego  wzdłuż  lini i  prostej  o
skoń czonej  długoś ci  (fundament  pasmowy);  b)  równomiernego  obcią ż enia  rozłoż onego  wzdłuż
obwodu  prostoką ta — co  odpowiada  fundamentom  budynku  prostoką tnego  oraz  c)  fundamentu
kołowego.

4.  SEKCJA  DOŚ WIADCZALNA

4.  1.  Trzecią   podsekcję   wchodzą cą   w  skład sekcji  doś wiadczalnej  otworzył   referat  P.  HABIBA,
P.  MORLIERA  i  D.  RADENKOVICA  O zastosowaniu  tzw.  badania  brazylijskiego  w  mechanice  skał.
Autorzy  opisują   znany proces  badania wytrzymałoś ci próbek  poddanych  obcią ż eniu  aż do  zmiaż-
dż enia,  a  nastę pnie  podają   dotychczasową   (klasyczną)  interpretację   teoretyczną   badanego  zja-
wiska.  Otrzymane  wyniki  wykazały,  że  taka  interpretacja  doś wiadczenia  nie jest  wystarczają ca.
Doś wiadczenia  wykazały  mianowicie  tworzenie  się   duż ej  cią głej  strefy  odkształceń  plastycznych
pod  powierzchnią  styku, nawet pod obcią ż eniem mniejszym  od  krytycznego.

Przedstawione  badania  teoretyczne  i  doś wiadczalne  dowodzą   korzyś ci  płyną cych z interpreto-
wania  procesu  zniszczenia  według  teorii plastycznoś ci.  Pozwalają   one okreś lić  proces  zniszczenia
diametralnego  badanego  walca  w  warunkach  złoż onego  obcią ż enia  oraz  wskazują   na  moż liwość
zastosowania  teorii równowagi  granicznej  do takich ciał  jak  skały, dla których obwiednia nie  jest
lini ą   prostą.

Zjawiska  wystę pują ce  przy  zniszczeniu  skał   izotropowych  i  anizotropowych  omawiał   P. M.
SIRIŁYS.  Autor  zanalizował   stany  naprę ż enia  w  pewnych  okreś lonych  skałach  w  zależ noś ci  od
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wywieranego  na  nie  nacisku.  Zależ nie  od  stanów  naprę ż enia wywieranych  na  skałę  moż na  (lub
nie)  otrzymać w niej  odkształcenia plastyczne. Przy  zastosowaniu  znacznych ciś nień  izotropowych
skała doznaje  odkształceń cią głych, przyjmując  cechy ciała sprę ż ysto- plastycznego.  Poniż ej  pewne-
go  punktu  odpowiadają cego  ciś nieniu  granicznemu  nie  moż na  uzyskać  odkształcenia  plastycz-
nego, gdyż nastę puje  zniszczenie analizowanej  próbki, skała zachowuje  się   bowiem jak  ciało  sprę-
ż ysto- kruche. W pierwszym  zatem przypadku  granica  sprę ż ystoś ci  pokrywa  się  z granicą   plastycz-
noś ci, w drugim zaś z granicą   zniszczenia dla ciał  kruchych.

W  dalszej  czę ś ci  referatu  autor podaje  okreś lenie  powierzchni  granicznych  'dla  skał. Moż na  je
przedstawić  w  przestrzeni  naprę ż eń  za  pomocą   trzech  powierzchni;  Rx — powierzchni  zniszcze-
nia  izostatycznego,  dla  której  zniszczenie  wystę puje  w płaszczyź nie prostopadłej  do  najmniejsze-
go  głównego  naprę ż enia  dewiatorowego;  R2 — powierzchni  zniszczenia  ze  wzglę du  na  ś cinanie;
R3  — powierzchni plastycznoś ci,  od której  rozpoczyna  się   płynię cie plastyczne. Powierzchnię   gra-
niczną   zniszczenia  moż na wyrazić za pomocą  naprę ż eń lub  odkształceń. Niektóre skały mają.  kie-
runki  uprzywilejowane  (np.  uwarstwione  wapienie,  ł upki).  Izotropowe  powierzchnie  graniczne
zniszczenia  są   wię c utworzone  przez  dwie  rodziny  powierzchni, które  zależą   od  dwóch  parame-
trów.  Skały posiadają ce  kilka  kierunków  uprzywilejowanych  mogą, zależ nie  od  wartoś ci  modu-
łów  zniszczenia  i  kierunków  tych  płaszczyzn, przyjmować  jako  powierzchnie  zniszczenia  jedynie
powierzchnię   otrzymaną   za  pomocą   szczególnych  praw  podstawowych;  zniszczenie  nie  zależy
zatem od kierunku  działania sił  i pokrywa  się  zawsze z kierunkiem  szczególnym.

J.  BIAREZ,  J. M .  PIERRARD,  K.  WIENDIECK  przedstawili  przyczynek  do  badań  praw  reolo-
gicznych  gruntu.  Referat  omawiał   badania  praw  Teologicznych  ciała  spoistego  poddanego
małym  odkształceniom oraz  podał  kilka  uwag dotyczą cych  własnoś ci oś rodków  sypkich.  Badania
miały  na  celu  okreś lenie  warunków,  w  których  proste  prawo  lepkosprę ż yste  mogłoby  okreś lić
własnoś ci piasku  spoistego.  Przeprowadzone  przez  autorów  doś wiadczenia  dla  oś rodków  syp-
kich  (utworzonych  nawet  z  ziarn  kulistych)  wskazują   na  ich  wyraź ną   anizotropię   własnoś ci  me-
chanicznych. Anizotropia  ta  zależy  od  sposobu  przygotowania  próbki  do badań  oraz  od  dozna-
nych  odkształceń nieodwracalnych.  Autorzy  odróż niają   tutaj  anizotropię  w  zakresie  prawa  sprę-
ż ystego  w  małym  obszarze  i  silną   anizotropię   powierzchni  granicznej  obszaru  sprę ż ystego  lub
ś ciś lej  powierzchni, wzdłuż której  własnoś ci  mechaniczne wykazują   wyraź ną   zmianę.  Przeprowa-
dzone  badania  wykazały,  że  anizotropia  własnoś ci  mechanicznych  jest  zwią zana  z  anizotropią
geometryczną   struktury  mieszaniny.

O  wytrzymałoś ci  na rozcią ganie  gruntów  o  naruszonej  strukturze mówił  referat  H.  HASEGAWA
i  M. IKEUTI . W pracy  opisano wyniki doś wiadczeń  nad  próbkami  gruntu o naruszonej  strukturze,
przeprowadzonych  w  prostym  aparacie  dla prób na rozcią ganie,  pomysłu autorów.  Siły  rozcią ga-
ją ce  przenosiły specjalne  cię gna  w  kształcie płytek kotwią cych  zanurzone w walcowych  koń ców-
kach próbki. Badano próbki  mocno nawodnione na  granicy  ich statecznoś ci na poś lizg.  Najwię k-
sze  wydłuż enie wynosiło  5,5- 10~2. W  badaniach stwierdzono  wpływ  zawartoś ci  wody  na  wytrzy-
małość na  rozcią ganie.

E.  SCHULTZE  i J.  KRAUSE  pizedstawili  badania nad  ciś nieniem  w porach i pełzaniem w konso-
lidacji jednowymiarowej  płynów. Przedmiotem badań była konsolidacja  jednowymiarowa  z uwzglę d-
nieniem jej Teologicznego  charakteru. W badaniach chodziło o stwierdzenie, w jakim stopniu  istnie-
ją ce  teorie  konsolidacji  jednowymiarowej  zgadzają   się   z  wynikami  pomiarów.  Doś wiadczenia
wykonano w edometrach o ś rednicy 30 cm i 50 cm, wysokoś ci  od 8 cm do 32 cm,  na sztucznie  przy-
gotowanych  próbkach  pyłów  nawodnionych  do  granicy  płynnoś ci.  Poza  osiadaniem  mierzono
dodatkowo  zmiany  ciś nienia  wody  w  porach  wzdłuż  całej  wysokoś ci  próbki.  Pozwoliło to  wy-
kreś lić  izochrony dla róż nych czasów,  a na ich podstawie  rozdzielić ciś nienie  wcdy  w porach i na-
prę ż enia  efektywne  w  czasie  obcią ż enia.  Zwią zki  stwierdzone  w  doś wiadczeniach  moż na  przed-
stawić  za  pomocą   modelu  Teologicznego.

4.2.  Czwarta  podsekcja  obejmowała  doś wiadczalną   weryfikację   zagadnień  poruszanych  szcze-
gólnie  w sekcji teoretycznej. W podsekcji  tej wygłoszono nastę pują ce  referaty.

L.  SUKUE omówił  badania  sferycznej  konsolidacji  gruntów  nienasyconych,  poddanych  filtracji
nieliniowej.  Badanie  oparte  było  na  metodzie  półgraficznej,  uż ywanej  uprzednio  do  analogicz-

7 *
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nych  badań  konsolidacji  sferycznej  gruntów  nasyconych.  Przedstawione  badania  ograniczają   się
do  gruntów  nienasyconych, w których  bań ki  powietrza  są   całkowicie  otoczone  wodą.  Zakłada
się , że powietrze ucieka z porów razem z wodą. Stąd stopień nasycenia Sr na począ tku  i na koń cu
konsolidacji  założ ono  jednakowy,  a  współczynnik  filtracji  k  odnosi się  do wspólnego  wydatku
wody  i  powietrza.  Zastosowanie  wyłoż onej  metody  wskazuje  na duży  wpływ  gruboś ci  warstwy
jak  również  począ tkowego  cię ż aru  obję toś ciowego  na rozkład  ciś nienia  mię dzyporowego  oraz
na  wzrost  osiadania  pierwotnego  gruntów  nienasyconych,  podatnych na działanie pełzania.

Y.  KOIZUM I i K.  I ro omówili ś ciś liwość pewnych iłów pochodzenia wulkanicznego. J.  VERDEYEN,
i  J.  NUYENS  przedstawili  doś wiadczalne  sprawdzenie  metod  obliczeń  ś cianek  kotwią cych  poje-
dynczo zakotwionych.  Komunikat miał   na  celu podanie wyników  doś wiadczeń  na modelach  do-
tyczą cych obliczania ś cianek kotwią cych  dla krótkich zakotwień oraz adaptowanie metody  ogólnej,
stosowanej  do zagadnień  długich  zakotwień.  Doś wiadczenia  przeprowadzone  na ś ciankach ko-
twią cych  pojedynczo  podpartych  pozwoliły  na wycią gnię cie  nastę pują cych  wniosków  ogólnych
wykraczają cych  poza  zagadnienie  zakotwień  ś cianek  szczelnych:

a)  otrzymane  wykresy  doś wiadczalne  płynię cia  materiału  dla małych  odkształceń są   ograni-
czone liniami, które zbliż ają   się   do charakterystyk  teoretycznych, otrzymanych dla stanów  równo-
wagi  granicznej;

b) ze  wzrostem  odkształcenia  linie  poś lizgu  przekształcają   się  powoli w linie  pokrywają ce  się
kinematycznie z ruchem. Dla  przypadku szczególnego krótkich zakotwień  linie te wykazują   wyraź ną
zgodność ze  spiralami  logarytmicznymi  przyję tymi  przez  róż nych  autorów.

Autorzy J. BIAREZ, L. M. BOUCRAUT, J. HAERINGER, D. MARTIN , B. MONTEL, R. NEGRE, P. STUTZ,

K.  WIENDIECK  badali  równowagę   graniczną   sztywnego  fundamentu  poddanego  róż nym  obcią-
ż eniom w oś rodku  sypkim.  Przedstawiona praca podaje  omówienie kilku  weryfikacji  doś wiadczal-
nych  dotyczą cych  metod  obliczeniowych  fundamentów.  Badania  przeprowadzono  w  oś rodku
dwuwymiarowym  spełniają cym  warunek  idealnej  plastycznoś ci  (grunt  modelowy  z  wałeczków).
Przeprowadzone  doś wiadczenia  pozwoliły  na badania  kinematyczne  oś rodka  podczas  przemie-
szczeń fundamentu, pomiar sił  przyłoż onych do fundamentu i pomiar naprę ż eń na jego  konturze.

Artykuł  B.  WACKA  przedstawił  wyniki pomiaru cię ż aru  obję toś ciowego  i wilgotnoś ci  za pomo-
cą   radioizotopów, jak również  próbę   zastosowania  tej metody do pomiaru  zagę szczenia  gruntu.

Spostrzeż enia  dotyczą ce  zapór  ziemnych przedstawił   referat  P.  LANDE'A.  Autor  omówił   poczy-
nione  obserwacje  statystyczne  200  zapór  ziemnych.  Obserwacje  przeprowadzano  od 1953  r. dla
zapór  wykazują cych  poważ ne  uszkodzenia.  Pozwoliły  one na ustalenie  nastę pują cej  klasyfikacji
przyczyn  katastrof  zapór:

1.  Przechył  budowli  30%
2.  Nadmierne przecieki  i przebicia  25%
3.  Poś lizg  skarp  15%
4.  Przepływ  pod  nasypem  13%
5.  Zadrzewienie  skarp  5%
6.  Róż ne  7%
7.  Przyczyny  nieznane  5%

Istnieją ce  zapory są, niestety,  wyposaż one  w małą   ilość  aparatury  pomiarowej  dla  okreś lenia  ich
stanu  rzeczywistego.

W przedstawione jtematyce  Sympozjum  wydzielić moż na  szereg referatów  (OLSZAK  i  PERZYNA,
LrrwiNrszYN,  HAYTHORNTHWAIT,  DRUCKER,  GREEN  i  RIVLIN ,  KBZDI )  zmierzają cych  do  odwzo-

rowania  oś rodka  gruntowego  poprzez  róż ne  teorie  mechaniki oś rodków  cią głych.
Druga grupa  interesują cych  prac  (FREUDENTHAL  i  SPILLERS,  WIAŁOW,  TAN  TJONG - KIE,  WERIGIN

i  SCHULTZE,  MŁJRAYAMA  i  SHIBATA)  dotyczyła  zagadnień  konsolidacji  gruntów.  Przedstawiono
tu  zarówno  nowe  konespeje  teoretyczne  jak  i  wyniki  badań  modelowych  weryfikują cych  te
koncepcje.

Referaty  dotyczą ca  teologii  sprowadzały  się  głównie  do  propozycji  nowych  modeli  reologicz-
nych dla gruntu  (SCHIFFMAN,  LAD D  i  CHEN,  GEUZE,  RAO,  MORAYAM A  i  SHIBATA).  Spoś ród  no-

wych  pr opozycji  rozwią zań  matematycznych  zagadnień  mechaniki  gruntów  wyróż niają   się  kon-
cepcje  ZARECKIEGO  i  CYTOWICZA,  KRAVTCHENKI  i  SIDILLE'A  oraz  SOBÓTKI.
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W  referatach  sekcji  doś wiadczalnej  nowym  uję ciem  wyróż niały  się   referaty  dotyczą ce  mecha-
niki  skał   (H ABIB,  MORLIER  i  RADENKOVIC,  SIRIEYS)  oraz  prace  weryfikują ce  modele Teologiczne
(BIAREZ  i  współpracownicy  oraz  inni).

E.  Dembicki,  M.  Wę grzyn
Gdań sk

I I   SYM POZJUM  POŚ WIĘ CONE REOLOGII

W  dniach 6  i  7 listopada  1964  r.  odbyło się   we Wiocławiu zorganizowane staraniem Wrocław-
skiego  Oddziału PTMTS  drugie  sympozjum  poś wię cone  reologii.  Zgłoszone na  sympozjum  re-
feraty  wydane  zostały  in  extenso  techniką   fotooffsetową   w  ksią ż eczce  formatu  A5,  na  prawach
rę kopisu,  obejmując  około  200  stron  gę stego  druku  (około  3200  znaków  na  stronie). W przed-
mowie  do  wydawnictwa  czytamy:  «...  Pragniemy  odnotować  z  przyjemnoś cią   prawie  trzykrot-
ny  wzrost  liczby  zgłoszonych prac  w  porównaniu z  pierwszym  sympozjum  odbytym  w paź dzier-
niku  1961  r.  Wzrost  ten, wydaje  się ,  dobrze  obrazuje  rozwój  badań Teologicznych w  skali  krajo-
wej  i  pozwala  optymistycznie  patrzeć na  ich  przyszłość  w  Polsce*.

Nadesłano  z  Krakowa  1 pracę, z Warszawy — 4 prace, z Wrocławia  (Wyż sza  Szkoła Rolnicza
i  Politechnika)—14 prac. Prace  zgrupowano  w  czterech  sekcjach:  reologii  metali  i  polimerów,
reologii  betonu, reologii  gruntów  i reologii konstrukcji.  Obrady zgromadziły blisko  60 goś ci  spoza
Wrocławia  i  ponad  40  członków  i  sympatyków  PTMTS z  Wrocławia.

Obrady  zagaił  prof.  dr.  M .  SĄ SIADEK,  przewodniczą cy  Oddziału. Przewodnictwo  obrad  przed-
południowych  w  dn. 6 listopada  obją ł   członek PAN prof, dr  S.  ZIEMBA.

W  pierwszej  sekcji  (reologii  metali  i  polimerów)  przedstawiono  referaty:  1.  A.  ZIABICK I
i  R.  TAKSERMAN- KROZER  «Zagadnienie Teologicznych charakterystyk  cieczy  wielkoczą steczkowych
w  róż nych polach prę dkoś ci».  W  referacie  zbadano  róż ne przypadki  obcią ż eń, jakim  poddawana
bywa ciecz nie- newtonowska. Autorzy  zaję li  się   szczegółowo  badaniem przepływów  przy  podłuż-
nym  gradiencie  prę dkoś ci.  Są dzą   oni, że znalezienie przynajmniej  niektórych charakterystyk  reo-
logicznych  w  róż nych  polach  prę dkoś ci  na  drodze  doś wiadczalnej  jest  moż liwe, jednak  posługi-
wanie  się   tylko  przepł ywami wiskozymetrycznymi  w  tym  celu  nie  wystarczy.  Istnieje  wię c  pilna
potrzeba opracowania nowych metod badania tych cieczy, metod opartych na  złoż onych rodzajach
płynię cia.  Autorzy  są   zdania,  że  traktowanie  cieczy  wielkoczą steczkowych  jako  izotropowych jest
niewłaś ciwe. 2. J.  ZAWADZKI ,  I .  HYLA,  M .  NOWAK,  A.  STRYCZEK  «Relaksacja  naprę ż eń a podsta-
wy termodynamiki wytę ż enia tworzyw». Autorzy nawią zują   do pracy przedstawionej na I sympozjum.
Omawiając  badania  nad  relaksacją   naprę ż eń przy  okreś lonych  parametrach  stanu  dla  wybranej
grupy  tworzyw  podają   w  czę ś ci  teoretycznej próbę  opisu  reoefektów  dekohezji przy  posługiwaniu
się   hipotezą   właś ciwej  energii  swobodnej,  przedłoż oną  przez  J.  ZAWADZKIEGO.  Stwierdzono teo-
retycznie  i  doś wiadczalnie  wystę powanie  tych] reoefektów  zarówno  wobec  zmiany  energii  we-
wnę trznej jak  i entropii  przy  wytę ż eniu.  We  wnioskach  autorzy  stwierdzają   celowość  badań  re-
laksacji  przy  zmiennym gradiencie  czasowym  temperatury w  celu znalezienia  charakterystycznych
cech  procesu  dekohezji.  3.  J.  ZAWADZKI ,  B.  GABRYSZEWSKA,  Z.  GABRYSZEWSKI  «Termoefekty
wytę ż enia  tworzyw».  Zmiana  temperatury  przy  wytę ż eniu  to  jeden  z  charakterystycznych  para-
metrów  hipotezy  Zawadzkiego.  Zastosowanie  tej  hipotezy  do  tworzyw  sztucznych,  w  których
obszary  krystaliczne  stanowią   pewien  procent na  tle  struktury  amorfnej,  umoż liwiło  uwzglę dnie-
nie  w  mierze wytę ż enia  zarówno  energii wewnę trznej  jak  i  zmian entropii (struktury  krystalicznej
oraz  konfiguracyjnej  obszarów  amorfnych).  W  oparciu  o  analizę   teoretyczną   stosowano  pomiar
zmian temperatury jako metodę  badawczą  w doś wiadczeniach  nad wytę ż eniem tworzyw  sztucznych.
4.  J.  ZAWADZKI ,  L.  GOŁASKI,  J.  ORŁOWSKI,  W.  SIUTA  «Quasi- statyczne  charakterystyki  taś my

zbrojonej  przekł adkami steelonowymi». Praca wykonana  w oparciu o badania dla przemysłu wę gla
brunatnego.  Zbadano charakterystyki  sprę ż yste,  pę tlę  histerezy  (statyczną)  i  tł umienie  dla  taś my,
stosowanej  w  taś mocią gach  transportują cych wę giel  i  grunt. D la  opisu  zachowania się   taś my  za-
proponowano  standartowy  model  Teologiczny.  5.  A.  JAKOWLUK  «Pewne  spostrzeż enia  na  temat
peł zania  stopu  PA-3  W warunkach  obcią ż eń  statycznych  i  dynamicznych». Przedstawiono  szereg
doś wiadczalnych  krzywych  peł zania  omawianego  stopu.  Stwierdzono  bardzo  intensywne  pełza-
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nie  w  cią gu  pierwszych  2  do  3 tysię cy  cykli  obcią ż enia.  Pełzanie statyczne jest  znacznie  wię ksze
od  zmę czeniowego;  obserwowano  zjawisko  cią głej  generacji  i  regeneracji  dyslokacji  przy  pełzaniu
statycznym.

W  dyskusji  nad  tą   grupą   referatów,  którą   bardzo  ż ywo  prowadził  prof.  ZIEMBA,  zabrało  głos
12 dyskutantów  (14  wypowiedzi).  Po  dyskusji  zabrało głos  5  autorów.

Po  przerwie  w drugiej  sekcji referatów  (reologia betonu), której przewodniczył  prof, dr I .  KISIEL,
przedstawione  były  referaty:  1.  A.  MITZEL  «Reologia  betonowych,  płyt  wstę pnie  sprę ż onych  w
ś wietle  badań ».  Opisano  wstę pne  badania  nad  właś ciwoś ciami  Teologicznymi  betonów,  stano-
wią ce  dalszy  cią g  prac, przedstawionych  wstę pnie  na  pierwszym  sympozjum  w  1961  r.  Badania
nad  płytami prowadzono  przez  120 dni. Podano wyniki  badań  nad  płytami sprę ż onymi  dwukie-
runkowo, jednokierunkowo  i niesprę ż onymi  (ś wiadkami). Podano też odnoś ne  rozważ ania  teore-
tyczne.  2.  A.  DZIENDZIEL  «Odkształcenia  reologiczne  próbek  betonowych  poddanych  rozcią ga-
niu». Przyjmowanie  jednakowych  współczynników  Teologicznych  dla  ś ciskania  i rozcią gania  w be-
tonie budzi szereg zastrzeż eń.  Autor  badał  w  oktesie  600  dni próbki, poddane stałemu  rozcią ga-
niu  i przytacza  szereg wyników. Moż na z nich m.in. wnosić,  że przebieg  pełzania przy  ś ciskaniu
i  przy  rozcią ganiu  betonu jest  róż ny. Trudność w  badaniach  stanowi!  skurcz,  działają cy  odwrot-
nie  do rozcią gania. Wydaje  się  ponadto że wartość  skurczu  zależy  od stanu obcią ż enia,  tak że  su-
perpozycja  rozcią gania  i  skurczu  jest  niedopuszczalna.  3.  S.  JASMAN  «Odkształcenia  reologiczne
betonu  w  stanie  tarczowym  przy  stałych  obcią ż eniach  zewnę trznych».  Badano  płyty  poddane
dwuosiowsmu  stanowi  naprę ż eń:  obustronne  ś ciskanie  bą dź  ś ciskanie  z  jednej,  a  rozcią ganie
z drugiej strony. Okres badań Wynosił  do 160 dni. Stwierdzono, że dotychczasowy  rozdział  odkształ-
ceń  Teologicznych  betonu na pełzanie i  skurcz  budzi wiele zastrzeż eń.  Skurcz jest  funkcją   naprę-
ż eń,  wilgotnoś ci,  temperatury  i  gruboś ci  elementu  badanego.  Odkształcenia  Teologiczne  w  sta-
nie  tarczowym  są   zawsze  mniejsze  od  analogicznych  odkształceń w  próbce  walcowej.  Zał ą czone
wykresy nie powinny  być  traktowane jako  koń cowe  wyniki  badań; badania jeszcze trwają .  4.  K.
FIEDOROWICZ  «Wpływ  pełzania materiału płyty  i  podłoża na  noś ność  graniczną   nawierzchni  be-
tonowych*. Autor  podaje  obwiednię  obcią ż eń niszczą cych pł ytę  na  podłożu i wychodząc  ze  wzoru
logarytmicznego  na  osiadanie  podłoża  pod  obcią ż eniem  cyklicznym  przytacza  model  oblicze-
niowy  płyty  i sposób  rachunku. Autor  są dzi, że uwzglę dnianie  przynajmniej  jednego  wpływu  reo-
logicznego  w  betonie—jego  pełzania, jak  też  pełzania  podłoż a,  jest  bezwzglę dnie  konieczne

W  dyskusji  nad  wymienioną   grupą   referatów  było  12-   wypowiedzi  10- ciu  dyskutantów
Ponadto  po  dyskusji  zabrali  głos  trzej  autorzy.

Przewodnictwo  na  popołudniowym posiedzeniu  w  dniu  6  listopada  obją ł   sekretarz  generalny
PTMTS, prof,  dr  Z.  OLESIAK.  Przedstawione  na  nim  zostały  nastę pują ce  referaty:  1.  I .  KISIEL
«Modele reologiczne  gruntów».  Na tle podstawowych  właś ciwoś ci  Teologicznych  gruntów,  miano-
wicie zdolnoś ci  do Teologicznych  odkształceń obję toś ciowych  jak  też postaciowych,  istnienia  gra-
nicy plastycznoś ci,  słabej sprę ż ystoś ci,  a  także w  oparciu o podstawowe  właś ciwoś ci  gruntów  jako
Oś rodków fizycznych:  porowatoś ci, zawartoś ci  wody  (filtracja),  zdolnoś ci  do zmian struktury  pod
wpływem  nawodnienia  i  obcią ż enia  ł ą cznie—- przedstawiono  zaproponowane  dotychczas  reolo-
giczne modele gruntów, jak  też wskazano  na moż liwość  uogólnienia cech gruntów w celu  stworze-
nia  jednego,  przybliż onego  modelu, przydatnego  do  rachunków  inż ynierskich.  W  wykazie  publi-
kacji  podano  72  pozycje.  2.  W.  DERSKI  «O  zastosowaniu  zasady  prac  przygotowanych  w  teorii
konsolidacji)).  Rozważ ając  teorię   konsolidacji  Biota  autor  po  wypisaniu  równań  równowagi,
zwią zków  geometrycznych  i  fizycznych  podał   ogólną   postać  warunków  brzegowych  W naprę ż e-
niach. Nastę pnie rozdzielił  je na warunki oddzielne dla cieczy  i oddzielne dla szkieletu  gruntowego.
Z  kolei, stosując  twierdzenie Greena, autor uzyskał  wyraż enia  na pracę  sił  zewnę trznych  odniesione
do  obję toś ci  rozważ anego  ciała.  Rozpatrując  dalej  stany  obcią ż eń  rzeczywistych  i  stan  wirtualny
autor uzyskał  analogon do twierdzenia Bettiego  o wzajemnoś ci  przemieszczeń. Pozwoliło  to z kolei
wnioskować  o  moż liwoś ci  stosowania  rozwią zań  teorii  sprę ż ystoś ci  do  zagadnień  konsolidacji.
W  swej  uzupełniają cej  wypowiedzi  autor  przedstawił   przykład  konkretnego  rozwią zania  zadania
o  ź ródle  punktowym  cieczy,  uzyskując  ponadto  rozwią zanie  w  postaci  zamknię tej.  3.  B.  BROŚ
«Kształ towanie się  parcia gruntu sypkiego w czasie  dla  przypadków  unieruchomionej odkształcał-



BIULETYN  INFORMACYJNY PTMTS  95

nej  ś ciany  oporowej».  Na podstawie  doś wiadczenia  z piaskiem  suchym,  usypanym  w skrzyni  po-
miarowej  i  zawibrowanym  przy  usypywaniu,  autor  stwierdził   fakt  stopniowego  zmniejszania  się
ciś nienia  na  ś ciankę   oporową.  Doś wiadczenie  trwało  1000  godzin.  Autor  uważa  za  miarodajny
okres pomię dzy  200- tną   a  7OO- tną  godziną, kiedy  to nastę pował  prawie jednostajny  spadek  ciś nie-
nia.  Ciś nienie mierzono w kilkunastu punktach tuż przy ś cianie i w odległoś ci około 10 cm od  niej.
Wyniki  wskazują   niedwuznacznie na  istnienie procesów  Teologicznych  także  i  w  suchym  piasku.
4. W.  PARZONKA  «Ustalenie modelu Teologicznego  dla namułu na podstawie  pomiarów  rurowych
i wiskozymetrycznych».  Tezy referatu wskutek  nieobecnoś ci w kraju  autora przedstawił  prof.  I .  K I -
SIEL. Na podstawie pomiarów autor referatu  doszedł  do wniosku, że z dwu  modeli proponowanych
dla  opisu  zachowania  się   namuł u:  modelu  Binghama  i  modelu potę gowego  de  Waele- Ostwalda,
pierwszy  znacznie  lepiej  opisuje  realne  zachowanie  się   namułów.

W  dyskusji  nad  tą   grupą   referatów  było  9 wypowiedzi  siedmiu  dyskutantów;  ponadto  zabrali
głos  dwaj  autorzy  referatów.

Drugi dzień obrad rozpoczę ty został  referatem czwartej sekcji (reologia konstrukcji). Przewodnic-
two  przed przerwą   obją ł  prof,  dr  S.  ANDRUSZEWICZ  Z politechniki Krakowskiej.  Wygłoszono  re-
feraty:  1.  Z.  BYCHAWSKI  «O  stosowalnoś ci  analogii  sprę ż ystej  w  zakresie  nieliniowej  geometrycz-
nie  teorii  pełzania  membran  kołowych».  Autor  rozszerza  zaproponowane  przez  HOFFA  (1954)
i  ODQVISTA  (1962), wyznaczanie  naprę ż eń w ustalonym  stanic pełzania, korzystając  z analogii  do
rozwią zań  dla  materiałów o  nieliniowej  charakterystyce  sprę ż ystej,  m. in. dla  membran, na  duże
przemieszczenia. Autor  wyprowadza  odnoś ne wzory  i rozwią zuje  przypadek  nieliniowego  fizycznie
i  geometrycznie pełzania Iepkosprę ż ystego  membrany kołowej i udowadnia w ten sposób  moż liwość
szerokiego  uogólniania rozwią zań  sprę ż ystych,  także nieliniowych. 2.  Z.  KOWAL  «Dynamika belki
na  podporach lepkosprę ż ystych».  W  pracy  zbadano  teoretycznie przypadki  nieważ kiej,  sprę ż ystej
belki  na  podporach sztywnych,  lepkosprę ż ystych  i  lepkich,  oraz  belki  lepkosprę ż ystej  na  podpo-
rach sprę ż ystych  i lepkosprę ż ystych.  Stwierdzono moż liwość wystę powania  dudnień a także  uzyska-
no  rozszerzone wzory  na przemieszczenia  i współczynniki dynamiczne. Referat wywołał   szczególnie
ż ywą   dyskusję,  ś wiadczą cą   o  ostroś ci  postawionych  w  nim  problemów  i  braku  zadowalają cych
rozwią zań.  3.  B.  OKOŁÓW  «Pełzanie  pł yt  w  warunkach,  dominują cego  jednorodnego  stanu  na-
prę ż enia». Autor  rozważa m.in. poję cie «czasu granicznego noś noś ci», tj. czasu, po upływie  którego
nastą pi zniszczenie materiału wskutek  postę pują cego  pełzania. W oparciu o teorię  pełzania wg  RA-
BOTNOWA  autor znajduje  wyraż enia  dla  statecznej  formy  pełzania płyty (skoń czone ugię cie w  do-
wolnym  czasie)  i na ich podstawie  rozwią zuje  kilka  szczególnych  przypadków:  zgię cia  walcowego,
płyty  kwadratowej  i  prostoką tnej  swobodnie  podpartej. 4.  A.  MITZEL «O  odkształceniach reolo-
gicznych  w  zbiornikach, walcowych  wstę pnie  sprę ż onych».  W  referacie  autor  zanalizował   stratę
sił y sprę ż ają cej  w stali, spowodowanej pełzaniem betonu. Rozpatrzono przypadek  zbiornika w posta-
ci  walca  kołowego  o  stałej  gruboś ci  ś cian  utwierdzonych  dołem. Rozwią zanie  analityczne  oparto
na  teorii pełzania Arutiuniana przyjmując  dość złoż oną  funkcję   pełzania (zależ ność od  odwrotnoś ci
czasu obcią ż enia, starzenie i dziedzicznoś ć ). Rozważ ania poparto przykładem liczbowym. 5.  J.  KMI -
TA  «Z  badań  nad  relaksacją   lin  stosowanych  w  kablobetonie».  Autor  opisał   metodę   i  wyniki
dokonanego w  cią gu  110  dni pomiaru, spadku  naprę ż eń w zakotwionej  linie sprę ż ają cej,  złoż onej
z  91  drutów  0  5 mm.  Stwierdzono:  a)  długotrwałość procesu  relaksacji  lin,  b)  niedostateczność
zabiegu,  polegają cego  na  godzinnym  przedprę ż eniu  lin  przed  ich  założ eniem  i  zakotwieniem.
• 6.  S.  FULIŃ SKI,  E.  GAWRYCH- Ż UKOWSKI  «Obserwacje  i  próba  Teologicznej  interpretacji  stanu
niezrównoważ onego  kratownicy  drewnianej  obcią ż onej  intensywnie».  Przeprowadzono  badania
nadmiernie ugię tych  kratownic o rozpię toś ci każ da  3 m X 35  m. Zbadano ugię cia pasów  kratownic
(wizualnie  i analitycznie) i stwierdzono, że wskutek  nadmiernych obcią ż eń trwałych «czas  trwania»
konstrukcji mógł  wynosić tylko  15 lat (co właś nie minę ło). Stwierdzono też szereg nieprawidłowoś ci
w  niemieckiej  normie  drewnianej  D IN  1052.

W dyskusji zanotowano 11 wypowiedzi  10- ciu  dyskutantów.  Poza dyskusją   wszyscy autorzy  za-
bierali  głos  w  odpowiedziach  na  wysunię te  postulaty.

Należy podnieść zbież ność niektórych problemów, rozważ anych  w całkowicie nieraz odmiennych
zagadnieniach jak  np. czasu  trwania  konstrukcji  (OKOŁÓW  i  FULIŃ SKI —  GAWRYCH),  moż liwoś ci
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stosowania analogii z rozwią zaniami sprę ż ystymi  w zadaniach Teologicznych  (DERSKI i  BYCHAWSKI).
Ż ywą  dyskusję  wywołały referaty  zespołu pracują cego  pod kierunkiem ZAWADZKIEGO,  CO  ś wiadczy
o  ich duż ej wartoś ci;  duże zainteresowanie  okazano  dla prac  zespołu  MITZELA.  Interesowano  się
też  zagadnieniami modeli Teologicznych  w gruntach.

Po  zamknię ciu dyskusji nad referatami odbyła się   dyskusja  generalna. Prof.  ZIEMBA  zapropono-
wał   wydać materiały z Sympozjum w jednym z ję zyków kongresowych, zobowią zać Oddział  Wrocław-
ski,  aby  raz  do roku  urzą dzał  zebrania  naukowe  omawiają ce  postę py  reologii  w  ostatnim  roku,
materiały  dalszych  sympozjów  wydawać  tylko  w ję zykach  kongresowych  i  zaprosić  na  nastę pne
sympozjum  goś ci  z zagranicy na  ich koszt. Prof. ANDRUSZEWICZ poparł  pierwszy punkt  wystą pie-
nia  prof.  ZIEMBY. Prof.  OLESIAK  uważ a, że raczej  nie należy  organizować  konferencji  mię dzynaro-
dowych,  ale konferencje  z udziałem goś ci  z  zagranicy.  Są dzi, że  wydaniem  materiałów  obecnego
sympozjum  powinien  zainteresować  się   Biuletyn  PAN, wzglę dnie  należy  je  drukować  w  róż nych
pismach. P.  MUSZYŃ SKI uważ a, że nie należy  ograniczać dyskusji, natomiast wobec  wydrukowania
referatów  autorzy  nie  powinni  ich  wygłaszać  przed  dyskusją.

Wszyscy dyskutanci byli zgodni co do tego, że reologia  stanowi  dziś  dyscyplinę,  która  powinna
być  wprowadzona  do  programów  nauczania  w  wyż szych  szkołach technicznych.

W  koń cowym  przemówieniu  sekretarz  generalny PTMTS prof, dr  Z. OLESIAK podzię kował   orga-
nizatorom, dzię kując  szczególnie doc. dr. J. KMICI E i pracownikowi umysłowemu Zarzą du Oddziału
ob.  STRZELECKIEMU.

Oceniając  dorobek sympozjum  należy  podkreś lić  fakt,  że  dyskusja  nad  referatami  była bardzo
oż ywiona.  Interesują cym,  a  szczególnie  cennym  dla  autorów  referatów  jej  akcentem  była  duża
liczba propozycji  i postulatów, zgłaszanych pod  ich adresem. Propozycje  te czę sto  dotyczyły aktu-
alnie wykonanej  pracy, jeszcze zaś  czę ś ciej  odnosiły się   one do przyszłych zamiarów.  Ś wiadczy  to
korzystnie o poruszanych przez autorów referatów  zagadnieniach: wszystkie one okazały się   aktu-
alne. Ś wiadczy  to też o młodoś ci reologii, a tym samym o jej  duż ej prę ż noś ci. Ś wiadczy  to  wreszcie
o potrzebie  organizowania  regularnych  sympozjów  reologii.

W  ś wietle znacznego  rozwoju  badań  Teologicznych  w  Polsce  i  sporej  liczby  doskonałych  prac
polskich  ukazują cych  się   stale  w  periodykach  naukowych, propozycja  organizowania  sympozjów
co  dwa  lata,  zgłoszona  przez  Sekretarza Generalnego PTMTS prof, dr Z. OLESIAKA, wydaje  się
być  realna.

Sympozjum poś wię cone reologii we Wrocławiu w dniach 6 i 71istopada 1964 spełniło swe zadanie.
Zapoznało  ono—przynajmniej  czę ś ciowo — z  aktualnymi pracami w  dziedzinie] reologii  prowa-
dzonymi W kraju,  pozwoliło nawią zać  csnnc kontakty osobiste  mię dzy naukowcami  tak  odległych
dziedzin, jak  np. chemia i budownictwo. W tym ostatnim leży jego szczególna  wartoś ć.

/ .  Kisiel

ZEBRANIA  NAUKOWE  W  ODDZIAŁAC H PTMTS
W  roku  1964  odbyły  się   w  Oddziałach Polskiego  Towarzystwa

Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej  nastę pują ce  zebrania  naukowe

Uczes-   Dys-
Data  Prelegent  Temat  referatu  tni-   kutan-

ków  tów

Oddział   w Gdań sku

12.11  M.  WIZMU R  Z  zagadnień  obliczania  przekryć  wiszą-
cych  10  5

4.VI   W.  PIETRASZKIEWICZ  O  pewnych  przekryciach  jednosłupowych  12  6

Oddział   w  Gliwicach
30.1  J.  FOLWARCZNY  Kontrola  złoż onych procesów  15  3.
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Data Prelegent Temat  referatu
Uczes-  Dys-

tni-   kutan-
ków  tów

27.11

26.111

28.IV

26.V

30.VI

27.X
26.XI

S.  KAUFMAN

J.  SZARGUT

T .  Ś WIERZAWSKI

B.  SKALMIERSKI

C Z .  WOŹ NIAK

J.  SZPILECKI

C Z .  WOŹ NIAK

15.XII T.  Bns

15.XII
15.XII

15.XII

15.XII

15.XII

T.
R.

J.

J.

l-i

G DULA

HOFMAN

WOJAS

WOJNAROWSKI

Ż ELKOWSKI

25.111

15.IV

14.X

12.1
19.111

21.III

A .  GUMINSKI

M .  Ż YCZKOWSKI

Z.  KLON OWICZ

W.  DERSKI

K .  WlLMAŃ SKI

P.  WASILEWSKI

Z5.V1

25.VI

30.X

O.

K.

W.

N lŻ YBICKI

WlLMAŃ SKI

DERSKI

Stan  naprę ż enia  w  strefie  zakotwienia
belki  sprę ż onej

Egzergia  w  zastosowaniach  ekonomicz-
nych
Zastosowanie  mechaniki  zderzeń  sprę ż ys-
tych  w  procesie  moderacji  neutronów
Zagadnienie  lepkosprę ż ystego  prę ta  koło-
wego  na  podłożu  lepkosprę ż ystym
Obliczanie  przestrzennych  ustrojów  prę -

towych  za  pomocą   macierzy przeniesienia
Silniki  odrzutowe  plazmowe  i  jonowe
O  niektórych  współczesnych  kierunkach

rozwoju  mechaniki  oś rodków  cią głych
Wnikanie  ciepła  przy  przepływie  lami-
narnym w kanale płaskim i cylindrycznym
Bezwładność  cieplna  przegrody  płaskiej
Betonowy  dź wigar  galerii  przenoś ników
taś mowych  zbrojony  stalą   zwykłą   lub
sprę ż ony
Hipoteza  Georga  Sinesa  w  ś wietle badań

• złą cz  spawanych
Funkcja  tł umienia prę ta  gumowego  przy
obcią ż eniach  skrę tnych
Nowa  metoda zimnego  modelowania  wy-
pływu z palników  do komór spalania pyłu
wę glowego

35

47

18

36

14
22

5

4

4

5

4
4

22

17
17

17

17

17

15
15

15

15

15

17  15

Oddział   w  Krakowie
Obliczanie  płyty  trójką tnej  jako  dna
zbiornika  17  11
Sprawozdanie  z  Il- go  Wszechzwią zko-
wego  Zjazdu  Mechaniki  w  Moskwie  14  3
Analiza  stanu ustalonego przy  skokowych
zmianach  parametrów  układu  11  4

Oddział   w Łodzi
O  zagadnieniach  konsolidacji  15  5
O  pewnym  płaskim  zagadnieniu  oś rodka
dwufazowego,  przypadek  quasi- ustalony  21  6
Metoda  analityczno- wykreś lna  rozwią za-
nia  równań  wymiany  ciepła mię dzy  odle-
wem,  formą   metalową   i  oś rodkiem
otaczają cym  11  5
Badania  drgań  cię ż kiego  poziomego
wrzeciona  z  oporami  sprę ż ynowymi,  na-
pę dzanego  przez  wał   cierny  18
Belka  Timoszenki  obcią ż ona  siłą   wę dru-
ją cą   18  4
Twierdzenie  o  wzajemnoś ci  przemieszczeń
w  przypadku  zagadnień  konsolidacji  12  3
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D ata Prelegent Temat  referatu
Uczes-   Dys-

tni-   kutan-
ków  tów

10.XI

LXI I

15.XII

13.11

26.ni

16.IV

19.X

23 .XI

24.1

28.11

20.111

29.IV

M .  ŁUKOWIAK

K.  KAZMIERSKI

B.  MELDNER

A.  BUCH

J.  RADOWICZ

E.  TOLISZKA

S.  ZlEMBA

H .  ZORSKI

Z.  ZBORÓWSKI

J.  BOCZAR

A.  JAKUBOWICZ

J.  KORJAN

20.V

26.VI

16.X

20.XI

16.XII

20.1

T.

K.

K.
B.

H .

L.

Z.

KABAT

MARCHELEK

KARPIŃ SKA  i

BlELENIS

PRIEBE

MARTIN I

WESOLOWSKI

Pewne  zastosowanie  rachunku  macierzo-
wego  do  statyki  ustrojów  przestrzennych  15  5
Numeryczne  rozwią zanie  potencjalnego
opływu  dowolnych  zespołów  profili  o do-
wolnych  kształ tach  17  2
Wpływ  parametrów  uzę bienia  na  spraw-
ność  przekładni  ś limakowej  10  3

Oddział   w Poznaniu

Ocena  wytrzymałoś ci  zmę czeniowej  stali
konstrukcyjnych  40  8
Badanie  stabilnoś ci  ukł adów  silnie  nie-
liniowych  zawierają cych  oporność ujemną   25  3
Tarcza  wirnikowa  o  stałej  wytrzymałoś ci
chłodzona  strumieniem  powietrza  16  4
Graficzne  rozwią zywanie  równań  róż nicz-
kowych  nieliniowych  15  5
O  defektach  ciał   stał ych  16  6

Oddział   w  Szczecinie

Wyznaczanie  stanu  naprę ż eń  w  elasto-
optyce  metodą   stycznych  14  2
Równanie  róż niczkowe  ruchu  w  strefie
mieszania  strumienia  laminarnego  i  burz-
liwego  cieczy  lepkiej  20  5
O  pewnym  zastosowaniu  zagadnienia
metryzowalnoś ci  przestrzeni  3- wymiaro-
wej  o  koneksji  afinicznej  w  mechanice  11  2
Dowód  moż liwoś ci  równoczesnego  stoso-
wania  kilku  ustrojów  podstawowych  sta-
tycznie  wyznaczalnych  w  zagadnieniach
ustrojów  hiperstatycznych  13  1
Biegunowo  symetryczny  stan  naprę ż eń
w wielowarstwowym gruboś ciennym  zbior-
niku  kulistym  15  2
Analiza  czynników  wpływają cych  na
drgania  skrę tne napę du  głównego  frezarki  10  3
Wpływ  parametrów  geometrycznych  i  ob-
cią ż enia  na wielkość bł ę du  uproszczonych
obliczeń  parabolicznego  ł uku  dwuprzegu-
bowego  17  5
Analogie  elektryczne  w  obliczeniach  sta-
tycznych  układów  ramowych,  złoż onych
z  prę tów  o  zmiennej  sztywnoś ci  16  8
Mechanika  zł ą cza  gniazdowego  izolato-
rów  wiszą cych  13  6

Oddział   w  Warszawie

Powstanie  szyjki  jako  zjawiska  utraty
statecznoś ci  13
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D ata Prelegent Temat  referatu
Uczes-   Dys-

tni-   kutan-
ków  tów

20.1

23.111
13.IV

27.IV

11.V
8. VI

22.IV

5.X

16.XI

30.XI

7.XII

J.  SOBIESZCZAŃ SKI

W .  GUTKOWSKI

M .  Ż ÓRAWSKI

H .  SOBOLEWSKI

W.  N OWACKI

J.  MUSZYŃ SKI

W.  PROSNAK

T .  WlERZBICKI

S.  PlLECKI

J.  RUTKOWSKI

W.  PIEKARSKI

Wpływ  tarcia  o  podłoże  na  zjawisko
samokompensacji  cieplnej  13
Walcowe  powłoki  prę towe  7
Metoda  przemieszczeń  w  teorii  cią głych
defektów  siatek  krystalicznych  11
Nierozwią zane  problemy  pojazdów  szy-
nowych  39
Dynamiczne  zagadnienia  sprę ż ystoś ci  41
Pewne  warunki  ograniczonoś ci  rozwią zań
równania  X+F(x,  x,t)  - 0  7

Metoda  zwią zków  całkowych  w  zastoso-
waniu  do  zagadnień  aerodynamiki  16
Zginanie płyty kołowej  z materiału lepko-
plastycznego  9
O  pewnej  hipotezie  mechanizmu  powsta-
wania  mikropę knięć  w  metalach  11
Bilans  energetyczny  obszaru  ruchomego,
wypełnionego  płynnym  ś rodowiskiem
cią głym  8
Bezpieczeń stwo  złoż onych  elementów
konstrukcyjnych  7

5
12

27.1

24.11

23.111

18.V

8. VI

29.VI

19.X

18.XII

M .  SĄ SIADEK

A.  N EG RU SZ

M .  TEISSEYRE

C.  SAPIAN

O.  DĄ BROWSKI

T.  KOLENDOWICZ

G.  GLADYSIEWICZ

P.  PRÓCHNIAK

Oddział   we  Wrocławiu

Badania  nad  własnoś ciami  termicznymi
niektórych  pikrynianów  14  3
Analiza  dynamicznych  własnoś ci pneuma-
tycznych  przetworników  pomiarowych  12  3
Pneumatyczna  metoda  oznaczania  po-
wierzchni  właś ciwej  pyłu  19  6
Płyta kolista  na przestrzeni wielowarstwo-
wej  13  6
Rozwią zanie  ogólne  stanu  momentowego
powłoki o kształcie paraboloidy eliptycznej  15  4
Odpowiedniość  modelowa  konstrukcji
przestrzennych  •   12  6
N iektóre prawidłowoś ci  okreś lają ce  prawo
podobień stwa  hydromechanicznego  wiro-
wych  maszyn  wodnych  12  5
Obliczanie  strat  Teologicznych  w  betono-
wych  konstrukcjach  wstę pnie  sprę ż onych
przy  dowolnej  iloś ci  cię gien  sprę ż onych  15  6

WYKŁAD Y

Oddział   Warszawski  PTMTS wspólnie  z  IPPT PAN  zorganizował   w  dniach  22- 25  wrześ nia
1964  r.  wykłady  prof,  dr  L.  [SOBRERO  na  temat  |«Nomografia  jako  dyscyplina  naukowa»,
prof. A. A.  ILTUSZINA  ze Zwią zku  Radzieckiego na temat teorii plastycznoś ci  oraz w  dniu 24 wrześ-
nia  1964  r.  wykład  prof.  G IANG RECO  na  temat  noś noś ci  granicznej.



ROZSTRZYGNIĘ CIE KONKURSÓW NAUKOWYCH OGŁOSZONYCH W ROKU 1964

Konkurs  Zarzą du  Głównego PTMTS

N a  ogłoszony  przez  Zarząd  Główny Towarzystwa konkurs  naukowy  na pracę   doś wiadczalną,
z  dziedziny  mechaniki wpłynę ło 8 prac. Zgodnie  z  wnioskiem  Są du  Konkursowego  w  składzie:
przewodniczą cy — prof,  dr  Jerzy  MUTERMILCH, członkowie — prof,  dr  Zbigniew  BRZOSKA,  prof,
dr  Jarosław  NALESZKIEWICZ,  prof,  dr  Edmund  SZCZEPANIAK,  prof,  dr  Stefan  ZIEMBA,  Zarząd
Główny  PTMTS dnia  19  grudnia  1964 postanowił:

a)  nie  przyznać  nagrody  pierwszej;
b)  zwię kszyć  liczbę   nagród  do czterech;
c) dwie równorzę dne nagrody  drugie  po zJ. 5.000.— każ da,  przyznać  mgr  J.  MIASTKOWSKIEMU

i  doc. W.  SZCZEPIŃ SKIEMU za  pracę   (nr  4)  pt.  «Doś wiadczalne  badania  powierzchni  płynię cia
wstę pnie  odkształconego mosią dzu»  oraz dr J.  STUPNICKIEMU za pracę  (nr 5) pt.  «Wpływ  warstwy
oleju  na  kinetostatyczne  naprę ż enie  kontaktowe»;

d)  dwie równorzę dne nagrody trzecie po zł . 2.000.—•  każ da, przyznać: prof. Z. WASIUTYŃ SKIEMU
i  dr  A.  BRANDTOWI  za  pracę   (nr  7)  pt.  «Pomiary  sześ ciu  składowych  odkształceń w  ś ciskanym
walcu  betonowym»  oraz  dr  Z.  WASZCZYSZYNOWI  za  pracę   (nr  8)  pt.  «Doś wiadczalne  badania
nad  skoń czonymi,  sprę ż ysto- plastycznymi  ugię ciami  belek  opartych  na  nieprzesuwnych  podpo-
rach*.

Trzy  spoś ród  wyż ej  wymienionych,  nagrodzonych  prac  zostaną   opublikowane  w  2  zeszycie
(1965)  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej.



Konkurs Oddziału  Gliwickiego PTMTS

Oddział   Gliwicki  naszego  Towarzystwa  dzię ki  ufundowaniu  nagród  przez  Wydział   Kultury
Miejskiej  Rady Narodowej w Gliwicach ogłosił  Konkurs na pracę  naukową   z dziedziny mechaniki.
N a  Konkurs  wpłynę ło 6 prac. Sąd  Konkursowy  pod  przewodnictwem  prof,  dr  Jana  SZARGUTA
przyznał: pierwszą   nagrodę  w wysokoś ci 5.000 zł   J. WOJNAROWSKIEMU za pracę  «Funkcja tłumienia
prę ta  gumowego  przy  obcią ż eniach  skrę tnych»,  dwie  drugie nagrody  w wysokoś ci 4.000 zł . każ da
dr  Jackowi  Ż ELKOWSKIEMU  za  pracę   «Nowa  metoda zimnego  modelowania  wypływu  z  palników
do  komór spalania  pyłu wę glowego» oraz  dr Stanisławowi  GDULI za pracę   «Bezwładność  cieplna
przegrody  płaskiej»,  wreszcie  dwie  trzecie nagrody  w  wysokoś ci 2.500 zł  każ da  mgr  TADEUSZOWI
BESOWI za pracę  «Wnikanie  ciepła przy przepływie laminarnym w kanale  płaskim i  cylindrycznym»
oraz dr Józefowi  WOJASOWI za pracę  «Hipoteza Georga Sinesa w ś wietle badań zł ą cz  spawanych».

Nagrodzone prace zostały zreferowane  na specjalnym zebraniu naukowym Oddziału Gliwickiego
PTMTS  dnia  15  grudnia  1964.

KON KURS  ZARZĄ DU  GŁÓWNEGO POLSKIEGO  TOWARZYSTWA
MECHAN IK I   TEORETYCZNEJ I  STOSOWANEJ

Zarząd Główny PTMTS ogłasza konkurs na prace doś wiadczalne z dziedziny mechaniki.
Za  najlepsze  prace spełniają ce warunki konkursu bę dą   przyznane trzy nagrody pienię ż ne

w wysokoś ci
I   nagroda  8 000 zł

I I   nagroda  4 000 zł
I I I   nagroda  2 000 zł

Prace należy  nadsyłać do Sekretariatu PTMTS, Warszawa, Pałac Kultury  i Nauki p.  2305
w  nieprzekraczalnym  terminie 30 paź dziernika  1965  r.  Praca  nie  może  być  przed  tą   datą
opublikowana  ani  złoż ona do  druku. Nagrodzone prace  zostaną   opublikowane  w Mecha-
nice Teoretycznej  i Stosowanej.  Konkurs jest ograniczony, dostę pny dla członków PTMTS.



KONKURS  ODDZIAŁ U WROCŁAWSKIEGO
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIK I  TEORETYCZNEJ I  STOSOWANEJ

1.  Prace powinny  dotyczyć  mechaniki  teoretycznej  i  stosowanej  i  mogą   mieć  charakter
teoretyczny  i  doś wiadczalny.

2.  Prace muszą   być oryginalne  i dotychczas nie publikowane. Po rozstrzygnię ciu  wyników
konkursu  moż na je  publikować.

3.  W  konkursie  biorą   udział  członkowie  Oddziału Wrocławskiego  PTMTS  spoś ród  po-
mocniczych pracowników  nauki  oraz niezrzeszeni po uprzednim wpisaniu  się  na człon-
ków PTMTS.

4.  Obję tość  pracy  nie  może  przekraczać  20  stron  maszynopisu.
5.  Prace należy  składać w  3  egzemplarzach  w  Sekretariacie  Oddziału PTMTS Wrocław,

Pl.  Grunwaldzki  9, Gmach Inż ynierii  Sanitarnej  pok.  010,  w  terminie do  dnia 3  listo-
pada  1965  r.

6.  Nadesłane prace zostaną   rozpatrzone przez  Sąd  konkursowy  w  takim  stanie, w  jakim
zostały przedstawione bez ich korekty czy usunię cia niedokładnoś ci. Protokół  z każ dego
zebrania  Są du  konkursowego  podpisują   wszyscy  członkowie  Są du.

7.  Każ da  decyzja  Są du  konkursowego  powinna  być  oparta  na  podstawie  co  najmniej
dwóch pisemnych opinii lub jednej  opinii w przypadku,  gdy  praca zostanie  zreferowana
na  zebraniu  naukowym  Oddziału.

8.  W  skład  Są du  konkursowego  wchodzą:  Prof.  Roman  MROMLIŃ SKI  jako  Przewod-
niczą cy Zarzą du  Oddziału, Prof, dr Adam  MITZEL, Prof, dr  Igor  KISIEL, Prof, dr Mie-
czysław  SĄ SIADEK,  Prof,  dr  Jerzy  ZAWADZKI ,  DOC.  dr  Otton  DĄ BROWSKI  oraz Doc. dr
Adam  RYBARSKI.

9.  Prace  zakwalifikowane  jako  najlepsze  przez  Sąd  konkursowy  mają   być  zreferowane
przez  autora  na  specjalnych  posiedzeniach  naukowych  Oddziału  i  przedyskutowane
(ad  pkt.  7,  wystarczy  jedna  opinia).

10.  Wyniki  konkursu  zostaną   ogłoszone w  terminie do  dnia  20  grudnia  1965  r.
11.  Przewiduje  się   trzy  nagrody  w wysokoś ci  orientacyjnej  5.000 — 3.000 — 2.000 zł   oraz

wyróż nienia.  Autorzy  prac  nagrodzonych  otrzymują   dyplom  i  nagrodę.  Autorzy  prac
wyróż nionych  otrzymują   dyplom.

12.  Nagrody  zostaną   wrę czone  przez  Przewodniczą cego  Oddziału w czasie  zebrania  nau-
kowego.


