
BIU LETYN  IN FORMACYJNY

ROZSTRZYGNIĘ CIE KONKURSÓW NAUKOWYCH

1.  ODDZIAŁ  WROCŁAWSKI  PTMTS

N a  ograniczony konkurs naukowy  na najlepszą   pracę  z dziedziny mechaniki teoretycznej  i stosowanej,
dostę pny dla członków Oddziału Wrocławskiego  PTMTS i ogłoszony dnia 29 marca 1965, wpłynę ło 6 prac,
odpowiadają cych  warunkom  konkursu.  Zostały  one  przedstawione  na  posiedzeniu  naukowym  w  dniu
8 grudnia  1965  r.

Sąd konkursowy  w składzie: przewodniczą cy — prof. Roman  MROMLIŃ SKI, członkowie: prof, dr Igor
KISIEL, prof,  dr  Adam  MITZEL , prof,  dr  Mieczysław  SĄ SIADEK, prof, dr  Jerzy  ZAWADZKI ,  doc. dr Otton
DĄ BROWSKI  i doc. dr Adam  RYBARSKI po zapoznaniu się  z pracami, opiniami recenzentów wyznaczonych
przez  Sąd  Konkursowy  oraz publicznym  zreferowaniu  prac konkursowych  na zebraniu naukowym  przez
wszystkich  uczestników  konkursu  postanowił  przyznać nastę pują ce  nagrody  i  wyróż nienia:

I   nagrodę   w  wysokoś ci 4000  zł  dr  inż.  Janowi  LANGEROWI  za  pracę  pt.  «Drgania  własne równo-
ległobocznej  płyty  mostowej»,

I I   nagrodę  w wysokoś ci 3500 zł  dr inż. Mieczysławowi  TEISSEYRE za pracę  pt. «Badanie nad zastosowa-
niem  kryz  do  pomiaru  iloś ci  pyłu wę glowego  i powietrza  w  transporcie pneumatycznym)),

I I I   nagrodę   w  wysokoś ci 2500 zł  dr  inż. Edwardowi  GAWRYCH- Ż UKOWSKIEMU  za pracę  pt. «Momen-
towy  stan napię cia kratownic płaskich w ś wietle teorii rzę du  drugiego».

Wyróż nienia  otrzymali:  dr  inż. Zdzisław  BODARSKI  za  pracę  pt. «Wpływ  uż ebrowania  na charakter
pola  naprę ż eń  w  ś rodowisku  trójramiennego  naroża  ramy  metalowej»,  dr  inż. Eugeniusz  BRZUCHOWSKI
za pracę   pt.  «Wzory  strukturalne  i  liczby  znamionowe sprzę gieł   jako  powią zanie  kombinatoryki  z kon-
strukcją ».

Odznaczeni  i wyróż nieni  za prace  konkursowe  otrzymali na uroczystym Zebraniu naukowym w dniu
17  grudnia  1965  r.  nagrody  wraz  z  odpowiednimi dokumentami.

2.  ODDZIAŁ  GLIWICKI   PTMTS

Konkurs  naukowy  zorganizowano  dzię ki  subwencji  18 000  zł  uzyskanej  od  Ob.  mgr  inż. Zenona
CIEŚ LAKA, przewodniczą cego  PMRN- Gliwice. Na konkurs  wpłynę ło 11 prac — 2 prace odrzucono, 9 zre-
ferowali  autorzy  na zebraniu w  dniu 28 marca 1966  r., po  czym Sąd Konkursowy  w wyniku  tajnego gło-
sowania  przyznał  6 nagród:

I   nagrodę  w wysokoś ci 5000 zł  mgr inż.  Tadeuszowi BESIE za pracę  pt.  «Przepływ ciepła w laminarnym
strumieniu  cieczy  chłodzą cej  reaktor  ją drowy»,

I I   nagrodę  w wysokoś ci 3000 zł  mgr  inż.  Antoniemu GUZIKOWI za pracę  pt.  «Obliczanie współczynnika
przenoszenia  ciepła w  regeneratorze  o  działaniu niesymetrycznym)),

I I   nagrodę  w  wysokoś ci  3000 zł  mgr  inż. Stanisławowi  KOPECIOWI za pracę  pt. «Sala widowiskowa
bez  ludzi  jako  obiekt  w  procesie  regulacji  temperatury)),

I I   nagrodę  w wysokoś ci 3000 zł  Zdzisławowi  SULIMOWSKIEMU za pracę  pt. <<Zakotwienie na zasadzie
przyczepnoś ci  cię gna  sprę ż ają cego  w  betonie»,

•  I I I  nagrodę  w wysokoś ci 2000 zł  mgr  inż. Edwardowi  KOSTOWSKIEMU za pracę  pt. «Obliczenia cieplne
dwuszczelinowego  rekuperatora opromieniowanego»,
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I I I   nagrodę  (zespołową) w wysokoś ci 2000 zł  mgr  inż. Stanisławowi  LOSCE, dr  inż. Oswaldowi  MATEI ,
mgr  inż.  Eugeniuszowi  Ś WITOŃ SKIEMU  za  pracę   pt.  «Badania  modelowe  statecznoś ci  hiperbolicznych
chłodni  wież owych  obcią ż onych  statycznie  wiatrem  przy  jednoczesnym  uwzglę dnieniu  cię ż aru  własnego
powłoki».

Wyróż nienie otrzymał  mgr Jerzy  TOMECZEK za pracę  pt. «Wyznaczenie  optymalnych rozmiarów piono-
wego  pierś cieniowego  kanału  chłodzą cego  w  materiale  chłodzonym na  drodze  konwekcji  swobodnej».

IV KONFERENCJA DYNAMIK I  MASZYN

Trzy pierwsze Konferencjo  Dynamiki  Maszyn  odbyły się  w  latach  1959,  1961, 1963  w  Czechosłowacji
1 były organizowane  przez  Czechosłowacką   Akademię   Nauk.  W  konferencjach  tych  uczestniczyli  przed-
stawiciele Polski.

W Polsce pierwsze sympozjum  poś wię cono dynamice maszyn  odbyło się  w  1964  r.  w  Krakowie  i zor-
ganizowane  zostało  przez  Katedrę   Maszyn  Hutniczych  AGH,  Katedrę   Mechaniki  Technicznej  AGH
oraz  Krakowski  Oddział  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej.  Tematyka  Sym-
pozjum  obejmowała  jedynie  maszyny  hutnicze.

Doceniając  rolę   dynamiki  maszyn  w  rozwoju  konstrukcji  maszyn  Komitet Budowy  Maszyn  Polskiej
Akademii  Nauk  podjął   uchwałę   o  organizowaniu  wspólnych  z  Czechosłowacką   Akademią   Nauk  kon-
ferencji  naukowych  poś wię conych  zagadnieniom dynamiki  maszyn. W  wyniku  tego  porozumienia odbyła
się  w Krakowie w dniach 15- 17  wrześ nia  1965 r.  IV Konferencja  Dynamiki Maszyn zorganizowana  przez
Komitet Budowy  Maszyn  Polskiej  Akademii  Nauk, Polskie  Towarzystwo  Mechaniki Teoretycznej  i Sto-
sowanej  Oddział   w  Krakowie,  Akademię   Górniczo- Hutniczą   ze  strony  polskiej  oraz  Czechosłowacką
Akademię  Nauk.

Konferencja  wzbudziła  duże  zainteresowanie  w  uczelniach  technicznych,  w  instytutach  naukowo-
badawczych  oraz  w  zakładach przemysłowych.  W  Konferencji  wzię ło  udział   289  uczestników,  w  tym
210 z Polski, 63 z Czechosłowacji, 9 z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 2 ze Zwią zku  Radzieckiego,
2 z Wę gier, 1 ze Szwecji, 1 z Holandii, 1 z  Senegalu.

Podczas Konferencji  odbywały  się  posiedzenia plenarne oraz posiedzenia  w czterech sekcjach:  maszyn
roboczych,  zastosowania  maszyn  matematycznych  i  metod  doś wiadczalnych,  statecznoś ci  ruchu  i  teorii
drgań  oraz  ogólnych  zagadnień  dynamiki  maszyn.

Ogółem wygłoszono  83 referaty.  Referaty  problemowe na  tematy:  «Rozwój  dynamiki  maszyn  w Cze-
chosłowacji w latach 1963—65», «Zagadnienie dynamiki maszyn w Polsce», wygłosili prof, dr  inż. J.  KOŻ EŚ-
NIK , członek Czechosłowackiej  Akademii  Nauk, i prof, dr inż.  Stefan  ZIEMBA,  członek Polskiej  Akademii
Nauk. W referatach  tych podkreś lono nastę pują ce  aktualne zagadnienia, które należy  rozwijać:

1) doskonalenie  konstrukcji  maszyn  odnoś nie pewnoś ci  działania  i  ż ywotnoś ci,
2)  rozwijanie  metod doś wiadczalnych  badania  przebiegów  dynamicznych  w  maszynach,
3) wykorzystanie maszyn  matematycznych do  optymalizacji  konstrukcji  maszyn.

Tematykę   wygłoszonych  referatów  moż na podzielić  na  6  grup:
1) zagadnienia  ogólne  dynamiki  maszyn  zwią zane  z  procesami  przejś ciowymi  i  ustalonymi  ze  szcze-

gólnym uwzglę dnieniem  tarcia,
2)  stateczność ruchu maszyn  wirnikowych,
3)  dynamika maszyn  i urzą dzeń  transportowych,
4)  dynamika  maszyn  górniczych,  hutniczych,  rolniczych  i  obrabiarek,
5)  drgania  i zastosowania  techniki  wibracyjnej,
6) zastosowanie maszyn matematycznych oraz metody doś wiadczalne.
Z  zagadnień  ogólnych  dynamiki  maszyn na pierwszy  plan wysuwały  się  problemy  optymalizacji  kon-

strukcji.  Omówiono  zagadnienie  optymalizacji  stanu  obcią ż enia  jako  zasady  konstruowania,  problem
wyznaczania  optymalnych  parametrów  charakteryzują cych  maszynę   oraz  współczesne  metody  optymali-
zacji  procesów  dynamicznych.

Obok  zagadnień  optymalizacji  poruszone  zostały  zagadnienia  obcią ż eń  stochastycznych,  sposoby
uwzglę dniania  tych  obcią ż eń  w  równaniach  ruchu  maszyn  i  metody  rozwią zywania  tego  typu  równań.

Odnoś nie do statecznoś ci ruchu zajmowano  się   w referatach  absolutną   statecznoś cią   szczególnie  ukła-
dów nieliniowych.
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Z  referatów  omawiają cych  stateczność  ruchu maszyn  wirnikowych  należy  wysunąć na plan pierwszy
referat na temat drgań  samowzbudnych  wirników  wirują cych  w łoż yskach powietrznych. Referat omawiał
wyniki prac  doś wiadczalnych.

Inne  referaty  z tej dziedziny  dotyczyły metod doś wiadczalnych  i pomiarów. Omówione zostało zasto-
sowanie  metody  czę stotliwoś ciowej  do  badania  procesów  dynamicznych  w  silnikach,  w  szczególnoś ci
w silnikach  tłokowych  i  turbinach, oraz zastosowanie  metody macierzowej  do obliczania  czę stość  drgań
własnych  i linii  ugię cia  ł opatek  turbinowych  o silnie  skrę conym profilu. Podano również metodę  pomiaru
naprę ż eń dynamicznych i technikę  zapisu przebiegu na taś mie.

Zagadnienia  maszyn  i  urzą dzeń  transportowych  omawiane  były  w wielu  referatach.  Ze wzglę du na
róż norodność maszyn  transportowych  tematyka  obję ła wiele zagadnień.  Odnoś nie do urzą dzeń transpor-
towych  pracują cych  w  górnictwie  głównie poruszono  zagadnienie  sprzę ż enia  lin stalowych  z kołem  na-
pę dowym  oraz  problem  przebiegów  dynamicznych przy  rozruchu i pracy  długich  taś mocią gów.

Referaty  omawiają ce  urzą dzenia  transportowe  pracują ce  w  hutnictwie  dotyczyły  drgań  suwnic.
Przytoczono  wyniki  prac  doś wiadczalnych.

Zagadnienia  dynamiki  ż urawi  wież owych  dotyczyły  modelowania  mechanicznego  ż urawia,  redukcji
mas,  oceny sztywnoś ci  elementów itd.

Drgania  mechaniczne omawiane  były w powią zaniu  ze statecznoś cią   ruchu lub z techniką   wibracyjną.
Omówiono  zagadnienie  synchronizacji  i samosynchronizacji,  zagadnienie  przenoś ników  wibracyjnych,

sił   wibracyjnych  i  wibrobetoniarek.
W  referatach  przytaczano  wyniki  prac  doś wiadczalnych.
Na  koń cowym  posiedzeniu  uczestnicy  IV Konferencji  Dynamiki Maszyn  uchwalili  rezolucję, w której

• wyraż ają   celowość  organizowania  dalszych  konferencji  podobnego  typu  przez  Akademie  Nauk  Polski
i  Czechosłowacji przy  współpracy zainteresowanych  instytucji  i towarzystw  naukowych. Nastę pna polsko-
czechosłowacka  Konferencja  Dynamiki  Maszyn  odbę dzie  się  w Brnie w 1967 r. Po zakoń czeniu  konfe-
rencji  uczestnicy  zwiedzili  Hutę   im.  Lenina, Instytut  Obrabiarek,  Instytut  Odlewnictwa  oraz  laboratoria
AG H.

Władysław Bogusz, Zbigniew Engel

(Kraków)

KONWERSATORIUM  «ZAGADNIENIA TERMICZNE I PLASTYCZNE W MECHANICE))

W  dniach od 7 do .12 lutego  1966 r. odbyło się  w Szczyrku  tradycyjne  już ogólnokrajowe  konwersa-
torium  pod hasłem  «Zagadnienia  termiczne  i  plastyczne  w  mechanice», zorganizowane  przez [Oddział
Gliwicki  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej.  W  skład  Komitetu  Organiza-
cyjnego  weszli:  prof,  dr inż.  Oktawian  POPOWICZ, doc. dr inż.  Bogdan  SKALMIERSKI, dr  inż. Tadeusz
Ś WIERZAWSKI.  Sprawy  kwaterunkowe,  wyż ywienia  i rozliczeń załatwiała p.  Ż EMCZYKOWSKA,  sprawy kan-
celaryjne  i korespondencję  p. MNICHOWSKA.

Zadanie Konwersatorium  było dwojakie:  stawiało  sobie za cel wymianę   poglą dów  pomię dzy  specjali-
stami  róż nych dziedzin  i ze wszystkich  stron kraju,  tudzież zbliż enie  i wzajemne  poznanie się  przedstawi-
cieli  róż nych  oś rodków.  W cią gu  sześ ciu  dni obrad wygłoszono  19 referatów.

A.  WILCZYŃ SKI  (Warszawa)  wygłosił  referat  na temat pewnych  zagadnień weryfikacji  liniowych teorii
ciał   lepkosprę ż ystych.  W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku  badania własnoś ci reologicz-
nych  tworzyw  sztucznych—zdaniem  autora—teorie liniowe  okazują   się  wystarczają co  dokładne  i mogą
opisywać  własnoś ci  materiałów  rzeczywistych  z  zadowalają cą   dokładnoś cią. W referacie  autor  omówi!
problem doboru  i weryfikacji  zwią zków liniowych  teorii ciał  lepkosprę ż ystych  w zastosowaniu  do tworzyw
sztucznych.

Z.  OLESIAK  (Warszawa)  zajął   się  tematem rozkładu  naprę ż eń cieplnych w pólprzestrzeni  i warstwie
sprę ż ystej  i  omówił   kilka  aspektów  zagadnienia:

1)  znikanie  składowej  normalnej  naprę ż enia  prostopadłej  do powierzchni  warstwy  dla  dowolnych
stacjonarnych  ź ródeł   ciepła  wystę pują cych  na powierzchni  ograniczają cej,

2)  charakter  normalnej  składowej  naprę ż eń prostopadłych do płaszczyzny  symetrii  i naprę ż eń stycz-
nych, które nie bę dą   zależ ne od rozkładu temperatury przyłoż onej do powierzchni szczeliny w przestrzeni
sprę ż ystej,
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3)  dwa  rodzaje  zagadnień  kontaktowych  teorii  naprę ż eń  cieplnych,  poję cie  stempla  utwierdzonego
ł   swobodnego,  oddziaływanie  wzajemne  dwóch  stempli  działają cych  na  powierzchnię   ograniczają cą   pół-
przestrzeń lub warstwę  sprę ż ystą.

S.  DREWNOWSKI  (Warszawa)  poruszył  problem  energii  podczas  niszczenia  konstrukcji.  W  pracy  wy-
sunię to hipotezę, z której  wynika,  że moż na utoż samiać poję cie  karbu  w  znaczeniu  geometrycznym  z po-
ję ciem  karbu  w  sensie  obszaru  duż ej  koncentracji  energii.  Referat  był   ilustrowany  zdję ciami,  wykresami
oraz poglą dowymi  szkicami.

B.  SKALMIERSKI  i  E.  CZOGAŁA  (Gliwice)  przedstawicili  pracę   na  temat  lepkosprę ż ystej  powłoki  wal-
cowej  na podłożu  lepkosprę ż ystym  o jednokierunkowej  charakterystyce.  Rozważ ono  powłokę   zamknię tą,
podpartą   przegubowo  na  brzegach.  Przy  rozwią zywaniu  zagadnienia  skorzystano  z  metod  transformacji
całkowych  oraz  analogii  sprę ż ysto- lepkosprę ż ystej.  Do  rozważ ań  szczegółowych  przyję to  model  reolo-
giczny  Voigta z warunkiem  nieś ciś liwoś ci  v =  1/2.  Przykład obliczeniowy  dotyczył  przypadku  obcią ż enia
sił ą   promieniową   wę drują cą   wzdłuż  równoleż nika  ze  stałą   prę dkoś cią.

B.  SKALMIERSKI  i  A.  TYLIKOWSKI  (Gliwice)  omówili  zagadnienie  lepkosprę ż ystego  prę ta  kołowego
0  dwukierunkowej  charakterystyce  lepkosprę ż ystej.  Podłoże w  rozważ aniach  reaguje  na przesunię cia  pro-
mieniowe i styczne (dwie stałe charakterystyczne). Zagadnienie rozpatrzono w dwóch aspektach jako  quasi-
statyczne  i jako  dynamiczne. Do rozważ ań  szczegółowych  przyję to  model Voigta. Obliczenia  numeryczne
wykonano  dla przypadku  quasi- statycznego  i wę drują cej  siły stycznej  po  obwodzie  prę ta. Ten  przypadek
obcią ż enia  jest  realizowany  w  pracy  wszelkiego  rodzaju  kół  pę dnych.

S.  ZIEMBA  i W.  BABUL  (Warszawa)  zaję li  się  pewnymi  aspektami  zderzenia  się   ciał.  W  referacie  omó-
wiono  zjawisko  wnikania  ciała stałego podczas  zderzeń ze  stałym opornikiem, przebicie  opornika  ciałem
stałym  i ciekłym, wreszcie  zjawiska  wystę pują ce  przy  zderzeniu  się   ciał  z  duż ymi  prę dkoś ciami  (zjawisko
towarzyszą ce  wybuchom).

S.  ZIEMBA,  M.  JÓŹ KO, T.  KARPIŃ SKI  (Warszawa)  przedstawili  zagadnienie  badania  udarów  cieplnych
1 zmę czenie cieplne metali. W  szczególnoś ci  rozważ ono wpływ  udaru cieplnego  na własnoś ci metali, wpływ
prę dkoś ci nagrzewania  na niektóre własnoś ci mechaniczne metali, na przebieg  procesu  relaksacji  oraz  na
przebieg  przemian  w  stanie  stałym  w  czystych  metalach  i  stopach.  Dyskutowano  obszernie  problem
zmę czenia  cieplnego  i  cieplno- mechanicznego  metali.  Autorzy  dochodzą   do  nastę pują cych  wniosków:

1) udar cieplny,  zmę czenie cieplne  i  zmę czenie  cieplno- mechaniczne mimo  ich  silnego  powią zania  są.
problemami  same  w  sobie  odrę bnymi  i  złoż onymi,

2)  istnieje  wyraź na  potrzeba  opracowania  metodyki  badań  każ dego  z  tych  problemów,  gdyż  dotych-
czasowe  wyniki badań z uwagi na odrę bność i swoistość stosowanych  metod badawczych  i samego  przed-
miotu  badań są   nieporównywalne  i dlatego  nie mogą   stanowić podstawy  do  oceny zachowania  się   metali
w  okreś lonych  warunkach  cieplnych  i  mechanicznych,

3)  wyraź nie  zarysowują   się   trzy  kierunki  badań  wspólnych  dla  rozpatrywanych  problemów:
a)  badanie  rozkładu  naprę ż eń  i  odkształceń  pochodzenia  cieplnego,
b)  badania  własnoś ci  mechanicznych  metali  przy  okreś lonym  schemacie  obcią ż enia  cieplnego

lub cieplno- mechanicznego,
c) badanie przemian fazowych,  strukturalnych  zachodzą cych w  metalach, jak  również mechanizmu

zmę czenia cieplnego  i cieplno- mechanicznego.
A.  LISOWSKI  (Kraków)  wygłosił   referat  na  temat  próby  zastosowania  elektrycznego  analogu  do  za-

gadnień  programowania  przy  uwzglę dnieniu  sprę ż ysto- plastycznego  charakteru  niektórych  współczynni-
ków.  W  pracy  przedstawiono  metody  modelowania  pewnych  problemów  programowania  liniowego  po-
przez układy elektryczne.  Wykorzystano  tu  teorię  zbiorów  wypukłych, w  szczególnoś ci  metodę   iteracyjną
simpleksów.

W.  ŁUKASZEK  (Gliwice)  wygłosił   komunikat, w  którym  poruszył  wpływ  promieniowania  na  niektóre
własnoś ci mechaniczne materiałów.

S.  GAJDA  (Warszawa)  przedstawił   w  komunikacie  konstrukcję   nowej  zrywarki  udarowej.
T.  KARPIŃ SKI  (Warszawa)  przedyskutował   wpływ  nagrzania  z  dużą   prę dkoś cią   na niektóre  własnoś ci

wytrzymałoś ciowe  stali 45.
H.  OLESIAK  (Warszawa)  przedstawiła  problem  przybliż onego  równania  przewodnictwa  cieplnego  dla

grubych  powłok  cylindrycznych.  W  przypadku  powłok  grubych  rozkład  temperatury  wzdłuż  gruboś ci
znacznie odbiega od liniowego.  Dlatego należ ałoby ten problem potraktować jako  trójwymiarowy.  W pracy
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wprowadzono  przybliż one  równania  róż niczkowe  przewodnictwa  ciepła,  które  uwzglę dniają   krzywo-
liniowy  rozkład  temperatur  wzdłuż  gruboś ci  powłoki.

J.  KLEPACZKO  (Warszawa)  dyskutował   wykładnicze  prawo  wpływu  odkształcenia  i  temperatury  na
naprę ż enie plastyczne  płynię cia niektórych  metali. Zdaniem autora podane równania wpływu odkształce-
nia,  prę dkoś ci  i temperatury na krzywą   umocnienia są   w stanie  opisać  zachowanie się   takich metali  jak
aluminium, miedź, ołów.

J.  KRZEMIŃ SKI (Warszawa) przedstawił  zagadnienie pola temperatury w nieograniczonej cienkoś ciennej
powłoce  walcowej,  wywołane  działaniem poruszają cego  się   skupionego  ź ródła  ciepła  wzdiuż  tworzą cej
walca.  Założ ono, że zarówno  intensywność  ź ródła, jak  i prę dkość  przesuwania  się   są   stałe. Zagadnienie
rozpatrzono  jako  niesprzę ż one  przyjmując  całkowitą   izolację   powłoki.  Wykorzystano  Z jednej  strony
równania  przewodnictwa  cieplnego,  z  drugiej  dla  wyznaczenia  przemieszczeń  równania  róż niczkowe
technicznej teorii powłok  Własowa.

M .  JÓŹ KO  (Warszawa)  omówił  badania  udarowe  próbek  w  podwyż szonych  temperaturach.

J.  MIASTKOWSKI  (Warszawa)  zreferował   zagadnienie wpływu  historii  obcią ż enia  na powierzchnię  pla-
stycznoś ci.  W  pracy  przedyskutowano  wyniki  własnych  prac  doś wiadczalnych  oraz  wycią gnię to  z nich
wnioski.  Mię dzy  innymi  autor  stwierdził,  że  wyniki  badań  wskazują,  że  granica  proporcjonalnoś ci  dla
materiału wstę pnie odkształconego wykazuje silne własnoś ci anizotropowe. Anizotropia ta w miarę  wzrostu
wtórnych  odkształceń plastycznych  maleje.  Wyznaczone  wektory  przyrostów  odkształcenia  plastycznego
są   na  ogół   prostopadłe do  powierzchni  plastycznoś ci.

J.  RYCHLEWSKI  i A.  MIODUCHOWSKI (Warszawa)  zaję li  się  problemem noś noś ci granicznej  skrę canych
prę tów o skokowej niejednorodnoś ci. Zagadnienie rozpatrzono na gruncie teorii ciał  izotropowych, idealnie
plastycznych,  w  oparciu  o  klasyczne  założ enia  Saint- Venanta  odnoś nie  przemieszczeń.  Przedstawiony
referat  stanowił   zwię złe  uję cie  prac  publikowanych.

J.  STACHURSKI  (Kraków)  w zastę pstwie  nieobecnego  z powodu  choroby  A.  CZUBAKA  omówił  pewne
zagadnienia  zwią zane  z  ruchem nosiwa  na przenoś niku wibracyjnym,  opierając  się  na równaniach reolo-
gicznych  warstwy sypkiego  materiału na  rynnie przenoś nika  wibracyjnego.  Autorzy  twierdzą   na podsta-
wie  przeprowadzonych  doś wiadczeń,  że  obiekt  badany  da  się   opisać  modelem Teologicznym  Binghama.

W.  Szaś ciK  (Gliwice)  przedstawił   pracę   pt.  «Obcią ż enie  graniczne  łuku  kołowego  upodatnionego,
zbudowanego  w  idealnie  sztywnym  podłoż u».

W Konwersatorium wzię ło udział  49 osób. Przewodnictwo  zebrań sprawowali  profesorowie  DIETRYCH,
LISOWSKI,  OLESIAK,  POPOWICZ, ZIEMBA. Nad każ dym wygłoszonym  referatem była dyskusja. Liczba głosów
wdyskusjach  wyniosła 97. Dyskusje  trwały przeważ nie dłuż ej niż referaty  i były najczę ś ciej  bardzo oż ywione.
Tematyka referatów,  omówiona pokrótce powyż ej,  streszczona jest  w wydawnictwie  rozdanym  uczestni-
kom  przed  rozpoczę ciem  obrad.  Spoś ród  19  referatów  wię kszość  stanowiła prace  o  charakterze  teore-
tycznym,  tylko  jeden  referat  poś wię cony  był   opisowi  urzą dzenia  badawczego  własnej  konstrukcji,  trzy
stanowiły rozważ ania teoretyczne o charakterze uż ytkowym,  13 referatów  miało za treść dociekania teore-
tyczne  w zakresie  aktualnych  problemów  plastycznych  i  termicznych  w  mechanice, 2  zawierały  wyniki
badań  laboratoryjnych.

FaKtem szczególnie  znamiennym było oż ywienie  dyskusji, która  czę stokroć nie mieś ciła się  w ramach
czasu zebrań i była kontynuowana w mniejszych  grupach poza zebraniami ogólnymi. W dyskusjach  moż na
było  obserwować  dużą   erudycję   i  zasób  wiedzy dyskutantów  i  referentów.

Jako brak  Konwersatorium  trzeba  stwierdzić  szczupłość prac opartych na badaniach  eksperymental-
nych, które  pozwoliłyby  przedyskutować  metody  badawcze  i  zaznajomić  uczestników  z  moż liwoś ciami
w tym  wzglę dzie.

Najwię ksze  korzyś ci  z  Konwersatorium — zgodnie z założ eniami — mogli  wycią gnąć  sami  referenci.
Krytyka  niekiedy  bardzo  ostra,  choć zawsze  nacechowana  umiarem  i  dobrym  tonem, niewą tpliwie  po-
zwolił a referentom prawidłowo  ocenić własne referaty,  poznać ich braki  i zachę cić do dalszej  pracy.

Abstrahując  od  wzmiankowanych  punktów  słabych  moż na  wartość  naukową   imprezy  ocenić nastę-
pują co : zupełnie oczywistym  i naturalnym był  wysoki poziom referatów  i wypowiedzi  starszych uczestni-
ków  Konwersatorium,  ale  szczególnie  biją cym  w  oczy  był   dobry  poziom  młodszej  kadry  od  niedawna
dopiero obdarzonej  tytułami naukowymi. Warto  zauważ yć,  że ź ródła  i literatura cytowana przez  referen-
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tów  i  dyskutantów  obejmowała  w  przeważ ają cej  czę ś ci  prace  publikowane po 1960 r., co ś wiadczy o kon-
takcie  uczestników  z  najnowszymi  osią gnię ciami  nauki  w  danej  dziedzinie.  W  tych  właś nie  warunkach
moż liwość  przedstawiania  i przedyskutowania  swych prac była szczególnie  atrakcyjna  dla młodszej  kadry.
Nie  oznacza  to bynajmniej,  by  udział  starszej  kadry  był  mniej  waż ny.  Wprost  przeciwnie,  bez  nich  i  bez
ich  referatów  i wypowiedzi  korzyś ci  dla  młodszej  kadry  zmalałyby.  Z  tego  powodu,  mimo pewnych  roz-
bież noś ci  w  poziomie  prac,  organizatorzy  są dzą,  że  Konwersatorium  spełniło  swoje  zadanie.

O. Popowicz (Gliwice)

SRAWOZDANIE  Z KON FEREN CJI  SZKOLEN IOWEJ  PT.
TEORIA  LEPKOPLASTYCZNOŚ CI  1 TERMOD YN AMIK A  MATERIAŁÓ W  Z  PAMIĘ CIĄ

(JABŁONNA  6- 15- VI   1966)

Wykładowcami  byli:  prof,  dr  Wacław  OLSZAK  (3  wykłady  po  2  godz.  i  1  godz.  konsultacji)
i  doc.  dr  Piotr  PERZYNA  (12  wykładów  po  2  godz.  i  8  godz.  konsultacji).

Tematyka  wykładów  prof, dr  Wacława  OLSZAKA  obejmowała  zagadnienia  teorii  lepkoplastycznoś ci
w  ramach  założ eń  materiałów  statecznych  i  infinitezimalnych  deformacji.  Wykłady  doc.  dr  Piotra
PERZYNY  dotyczyły  zagadnień  termodynamicznej  teorii  materiał ów  o  właś ciwoś ciach  Teologicznych
(por.  skrypt).

Uczestnikami  konferencji  byli  pracownicy  naukowi  Instytutów  Akademii,  Politechnik  i  Instytutów
Resortowych  w  liczbie  28  osób.

Głównym  celem  konferencji  było  zapoznanie  słuchaczy  z  najnowszymi  osią gnię ciami  w  termody-
namicznej  teorii  materiałów  odkształcalnych.  Pokazano  szeroką   podbudowę   fizykalną   i  moż liwość
opracowania  ogólnej  teorii  materiałów  z  pamię cią,  tj.  takich,  dla  których  aktualny  stan  zależy  od
całej  historii  procesu  deformacji  i  zmian  temperatury.  Podejś cie  to  mieś ci  się   w  tzw.  mechanice  ra-
cjonalnej,  którą   cechuje  gł ę bokie  traktowanie  zjawisk  fizykalnych,  aksjomatyczne  stanowisko  i  dbałość
o  matematyczną   ś cisłość  formułowanych  twierdzeń  i  ich  dowodów.  Charakterystyczną   cechą   termo-
dynamicznej  teorii  materiał ów  z  pamię cią   jest  szerokie  i  jednolite  traktowanie  wszystkich  modeli  dla
realnych  materiałów.  Teoria  ta  pokazuje  zupełnie  nowe  moż liwoś ci  zarówno  dla  badań  teoretycznych
jak  również  dla  badań  eksperymentalnych.

Znalazło  to  również  wyraz  w  ogromnym  zainteresowaniu  wykładaną   tematyką   na  konferencji.
Wyraż ało  się   to  w  stuprocentowej  frekwencji  na  wykładach  i  konsultacjach  oraz  w  długich  dysku-
sjach  dotyczą cych  podstaw  omawianej  teorii.


