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KOLOKWIU M   EUROMECH  64
«METODY  ENERGETYCZNE  W  MECHANICE  PĘ KANIA)

Kolokwium  odbyło się   w  pię knie  położ onym, nadmorskim  oś rodku  konferencyjnym  w Skepparhol-
men,  Saltsjó- Boo,  pod  Sztokholmem w dniach  20—22  sierpnia  1975 r. Przewodniczą cym  i organizatorem
Kolokwium  był  prof.  Janne  CARLSSON,  współprzewodniczą cym — prof.  Marek  SOKOŁOWSKI.  Tematyka
sympozjum  została podzielona na  5 nastę pują cych  sesji:

1.  Kryteria  wzrostu  szczelin  statecznych,  inicjacja  rozprzestrzeniania  się   szczelin  niestatecznych.
Dysypacja  energii  przy  wzroś cie  szczeliny.  ,

2.  Analityczne  i numeryczne metody rozwią zywania  zagadnień szczelin. Odnoś ne wyniki.
3.  Metody  doś wiadczalne  i  własnoś ci materiałów.
4.  Aspekty mikromechaniczne.
5.  Zagadnienia  dynamicznego  rozprzestrzeniania  się   szczelin.
W  ramach  pierwszej  sesji  wygłoszono  osiem  referatów.  Prof.  Bertram BROBERG  (Lund,  Szwecja)

przedstawił   referat  o  charakterze  kryteriów  dla  róż nych  stadiów  procesu  pę kania.  W  procesie  pę kania
zostały  wyróż nione  trzy  obszary:  sprę ż ysty,  plastyczny  i  obszar  «procesu»,  pod  którym  Autor  okreś lał
mały  obszar  mikropę knięć  bę dą cy  zalą ż kiem  rozprzestrzeniają cej  się   szczeliny.  W  przedstawionych  wy-
nikach  doś wiadczeń  rozróż niono przypadki  kontrolowanego  obcią ż enia  i  kontrolowanego  przemieszcze-
nia  (uchwytu próbki). Rozważ ania  dotyczyły warunków  niestatecznoś ci, autonomii procesu oraz uwzglę d-
niały  wzmocnienie  materiału.  Praca  została  opublikowana  w  J. M. Ph.  Solids,  torn  23, z.  3, 215—237
(1975).

Prof.  Tokeo YOKOBORI  (Japonia) przedstawił   pracę, w  której  przedyskutował   warunki  konieczne do
rozprzestrzeniania  się   szczeliny,  mianowicie  warunek  energetyczny  i  naprę ż enia  lokalnego.  Rozważ ania
teoretyczne zostały porównane z wynikami  doś wiadczeń, w których uwzglę dniono również wpływ  wielkoś ci
ziarna.

Prof. Kare HELLAN  (Trondheim, Norwegia)  przedyskutował   fizyczne  aspekty  ekstrapolacji  warunku
Griffith a  na  obszar  nieliniowy.  Przypadek  szczególny  rozwią zano  metodą   elementów  skoń czonych.

Dr  A. De KONIN G (Amsterdam) mówił  o powolnym  wzroś cie  szczeliny  w arkuszu  blachy.  Z wyników
osią gnię tych  również metodą  elementów skoń czonych wynikało, że szybkość dysypacji energii w wierzchołku
szczeliny  znacznie  przekracza  przewidywania  pewnych  wzorów  analitycznych.

Referat  dr. H. STRIFORSA  (Sztokholm) był  poś wię cony  teoretycznym rozważ aniom, z  uwzglę dnieniem
poję ć energii powierzchniowej  i entropii powierzchniowej  w opisie procesów pę kania w materiałach termo-
mechanicznych.  Przedyskutowano  ograniczenia,  jakie  wprowadzają   warunki  jednoznacznoś ci  i  zasada
dysypacji  na  równania  konstytutywne.

Doc.  Hans  ANDERSSON  (Lund,  Szwecja)  zastosował   metodę   elementów  skoń czonych  do  analizy
procesu  pę kania  po  zapoczą tkowaniu  wzrostu  szczeliny  oraz  do  obliczenia  energii  przechodzą cej  przez
obszar  plastycznej  dysypacji  do  obszaru  dekohezji.

D r  H. C. van  ELST  (Apeldorn, Holandia) rozpatrzył  dwuwymiarowe  zagadnienie  szczeliny  w ramach
uproszczonej  teorii plastycznoś ci  i obliczył  energię  w plastycznej  strefie  w wierzchołku  szczeliny.

Zagadnienie  geometrii,  bilansu  energii  oraz  ich  znaczenie przy  wzroś cie  niestatecznej  szczeliny  roz-
patrzył   dr  G. C. ANGELINO (Mediolan). Badania dotyczyły  stopu  aluminiowego.  Autor  przedstawił   liczne
wykresy.

Przewodniczą cy  Kolokwium  prof.  Janne CARLSSON  wygłosił   pierwszy  referat  drugiej  sesji.  W  pracy
przedstawione zostało zastosowanie  twierdzenia  o wzajemnoś ci  Bettiego do ciał  sprę ż ystych  ze szczelinami.
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Posługując  się   tą   metodą   Autor  podał  wzory  na współczynniki  intensywnoś ci  naprę ż eń dla  róż nych  przy-
padków  obcią ż eń.

Dr  H. D. Bur (Paryż) podał  przybliż one ograniczenie na całki niezależ ne od drogi w płaskich zagadnie-
niach szczelin  dla stanu antypłaskiego.

W  wielu  pracach  wygłoszonych  na  Kolokwium  rozwią zanie  postawionego  zagadnienia  otrzymano
metodą   elementów skoń czonych. Do tego cyklu  należ ała praca dr. G. AAMODTA  (Oslo), który  przedstawił
wyniki dotyczą ce zagadnienia  szczeliny  eliptycznej  w oś rodku  sprę ż ysto- plastycznym.  Rozpatrzono  wzrost
takiej  szczeliny  w arkuszu  blachy  pod działaniem obcią ż eń  cyklicznych.

Zagadnieniom  termicznym  w  oś rodkach  ze  szczelinami  poś wię cone  były  dwie  prace.  Doc. Klaus
HERRMANN  (Karlsruhe, RFN) przedstawił   dwuwymiarowe  zagadnienie  w  oś rodku  z  ochłodzoną   inkluzją
walcową   i szczeliną   w pewnej  odległoś ci w osi  inkluzji.  Niż ej podpisany  rozpatrzył  uogólnienie statycznych
zagadnień  szczelin  w  oś rodku  termosprę ż ystym  na  przypadek  wymuszeń  okresowych  przy  niezmiennej
geometrii  szczelin. Przedyskutowano  przypadki,  w  których zagadnienie  pomocnicze nie musi  odpowiadać
wyjś ciowemu, oraz wyraż enie  na energię   ozię bionej  szczeliny.

Metody  doś wiadczalne  zostały  przedstawione  w  10 pracach.  W  trzech  pracach  (K.  MARKSTRÓM,
H.  P. KELLER  i  D. MUN Z oraz  B.  ÓSTENSSON) Autorzy  wyznaczyli  wartość  / - całki  dla  róż nych  stopów
aluminium  i  próbek  stalowych.

Prof. N. G. OHLSON  przedstawi!  zastosowanie  metod  radiograficznych  i  holografii  w  studiach  nad
rozprzestrzenianiem  się   szczelin.  Proponowana  metoda,  posługują ca  się   czą stkami  beta,  jest  szczególnie
przydatna w materiałach magnetycznych. Wydaje  się , że metoda  ta, posługują ca  się  cieczą   o własnoś ciach
magnetycznych  wypełniają cą   szczelinę   i  laserem,  wprowadzała  oryginalne  i  ciekawe  pomysły  i  stanowi
nowość  w  tej  dziedzinie.

Prof. J. C. RADON  przedstawił   wyniki  badań  pę kania  próbek  ze  stopu  aluminium, z  bocznymi  na-
cię ciami  (rowkami), na młocie Charpy'ego.  Celem  tych  badań  było okreś lenie  współczynników  intensyw-
noś ci  naprę ż eń.  Młot  Charpy'ego  został  w  tym  celu  przerobiony  przez  dodanie  czujników  w  specjalnie
wykonanych  • wgłę bieniach. W  drugiej  pracy  tegoż  Autora  przedstawione  zostały  oszacowania  wynikają ce
z mechaniki pę kania z uwzglę dnieniem pełzania.

W  zwią zku  z mechaniką   skał  głównym punktem referatu  G. A.  COOPERA  (Szwajcaria)  była  optyma-
lizacja  doś wiadczeń  zginania  belek  celem  pomiaru  energii  pę kania.  Zaproponowano  kryteria  okreś lenia
najlepszego  kształ tu i  wymiaru  próbek  dla  otrzymania  statecznego  pę kania  na  maszynie  wytrzymałoś cio-
wej. Doś wiadczenia dotyczyły wielu skał.

D r.  S. K.  BHANDARI przedstawił  pewne kryteria  dotyczą ce zmę czenia i pę kania płyt, a dr  P. H.  H OD-
KINSON  i  C. Roiz  zaję li  się   analizą   pę kania naczyń ciś nieniowych  z defektami.  W pracy  okreś lone zostały
granice stosowalnoś ci  liniowej  mechaniki pę kania  i noś noś ci  granicznej.

Ostatnie  trzy  prace  miały  charakter  wyraź nie  aplikacyjny.
W drugim swoim  referacie prof. T. YOKOBORI  przedstawił   obszerne  wyniki  badań  wzrostu  szczelin

zmę czeniowych  i dynamicznej  teorii  dyslokacji.

Do  czwartej  sesji  (aspekty mikromechaniczne) zostały zaliczone tylko  dwie  prace,  obie  polskie,  mia-
nowicie:  mgr.  A.  KACZYŃ SKIEGO  i  prof.  M. SOKOŁOWSKIEGO  (Wzajemne  oddziaływanie szczelin,  obcią ż eń
zewnę trznych  i  inkluzji w oś rodku sprę ż ystym) oraz doc. J.  KRZEMIŃ SKIEGO (Teoria zarodkowania  wakansji
i  mikroszczelin  w metalach). W  pierwszej  z  prac zanalizowano,  w  płaskim stanie odkształcenia, zagadnie-
nie  sił   odpychania  i  przycią gania  szczeliny  przez  inkluzje  lub  pustkę   w  przypadku  poziomej  siły.  Autor
drugiego  referatu  przedstawił  rozwinię cie swoich  poprzednich prac i hipotez i podał  kontynualne  podejś cie
do  kinetyki  procesu  zarodkowania  dla  pojedynczego  kryształu.

W  pierwszym  referacie  pią tej,  ostatniej  sesji  prof. F. NILSSON  (Sztokholm) omówił   pewne  moż liwo-
ś ci  opisu  rozprzestrzeniania  się   szczelin.  Przedyskutowane  zostały  podstawowe  zwią zki  energetyczne
dla  rosną cej  szczeliny.  Autor  pracy  stwierdził,  że  jeż eli  znane  są   krzywe  uplastycznienia  małej  skali,  to
szybki  wzrost  szczeliny  może  być  opisany  z  dostateczną   dokładnoś cią   w  ramach  teorii  liniowej.  Praca
W. DÓLLA  (Freiburg,  RFN) pod  tytułem  Zastosowanie  równania  bilansu energii i  metody energetycznej
do  zagadnienia dynamicznego rozprzestrzeniania  się   szczelin  stanowiła  ilustrację   doś wiadczalną   pracy
F. NILSSONA.
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Dr  D. GROSS (Stuttgart, RFN)  omówił  wpływ mikrostruktury  (oś rodek mikropolarny) na zachowanie
się   biegną cej  szczeliny.  W  szczególnoś ci  wpływ  ten  powoduje,  że  maksymalna  prę dkość  szczeliny  zależy
od  geometrii,  obcią ż enia  i  struktury  oś rodka.

Dr  R.  SCHIRRER  (Strasbourg,  Francja)  przedstawił   pracę   dotyczą cą   zwią zków  mię dzy  energią   po-
wierzchniową   i prę dkoś cią   poruszają cej  się   szczeliny.  Wyniki  doś wiadczeń  nie potwierdziły odpowiednich
krzywych  teoretycznych  otrzymanych  drogą   obliczeń  na  komputerze.

Dr  H. BERGKVIST zademonstrował  wyniki doś wiadczeń  poruszają cej  się  osiowo- symetrycznej  szczeliny.
Szybkość  wykonywanych  zdjęć  wynosiła 20 000—50 000 na minutę.

Z  kolei  dr Marek  MATCZYŃ SKI  przedstawił   wyniki  pracy  teoretycznej.  Metodę   Wienera- Hopfa  za-
stosowano  do rozwią zania  zagadnienia  szczeliny  poruszają cej  się  ze stałą  prę dkoś cią   w warstwie  sprę ż ystej
złoż onej  z  dwóch  warstw  o  róż nych  własnoś ciach  materiałowych.  Rozpatrzone  zagadnienie  dotyczyło
stanu  antypłaskiego.

W  ostatniej  pracy  wygłoszonej  na  Kolokwium  (autorzy:  J. F. KALTHOFF,  S. WINKLER  i  J. BEINERT,
Freiburg,  RFN) przedstawione  zostały  wyniki  doś wiadczeń,  które  umoż liwiły  okreś lenie  dynamicznego
współczynnika  intensywnoś ci  naprę ż eń  dla  zatrzymują cych  się   szczelin.

Na  Kolokwium  Euromech 64  wygłoszono  30  referatów,  a udział   w  nim wzię ło 60 uczestników  z 13
krajów,  w  tym  5  osób  z  Polski  (profesorowie:  S.  BUTNICKI ,  M.  SOKOŁOWSKI i  Z.  OLESIAK,  doc.  J.  KRZE-
MIŃ SKI,  dr. M. MATCZYŃ SKI).  Organizatorzy  zapewnili  ś wietne  warunki  pobytu  i  obrad  w  specjalnym
oś rodku  konferencyjnym  i  zaprosili  wszystkich  uczestników  Kolokwium  na  przejaż dż kę   statkiem  po
Archipelagu  Sztokholmskim,  poł ą czoną   z  uroczystym  obiadem.

Kolokwium  było udaną   imprezą,  która zgromadziła pracowników  nauki, teoretyków  i eksperymenta-
torów  oraz  inż ynierów  zajmują cych  się   bezpoś rednimi  zastosowaniami  mechaniki  pę kania  w  praktyce.
Dyskusje  zarówno bezpoś rednio po wygłoszeniu  referatów,  jak  i w kuluarach były rzeczowe  i liczne, mimo
że  dość  czę sto  wygłaszano  nawet  przeciwstawne  poglą dy.  Organizatorzy  umoż liwili  uczestnikom  Kolok-
wium  zwiedzenie  Szwedzkich  Laboratoriów  Energii  Atomowej  oraz  laboratoriów  Królewskiej  Politech-
niki  w  Sztokholmie. Niestety  dwa  dni  przerwy  (sobota  i  niedziela) mię dzy zakoń czeniem obrad  i  propo-
nowanym  terminem zwiedzania  laboratoriów  uniemoż liwiły wię kszoś ci uczestników  skorzystanie  z zapro-
szenia.

W  czasie  trwania  Kolokwium  dowiedziałem się , z  rozdawanego  prospektu,  o  istnieniu Połą czonego
Oś rodka  Badawczego  Krajów  Wspólnego  Rynku  w  miejscowoś ci  Ispra  nad  Lago  Maggiore  w  północ-
nych  Włoszech. W  tym  roku  zostaną   tam zorganizowane  trzy  seminaria  o nastę pują cej  tematyce:

1.  Wodór  jako  noś nik  energii  (29.IX—3.X.),
2.  Zaawansowane  seminarium  mechaniki  pę kania  (20—24.X),
3.  Pewność  konstrukcji  (15—19.XII).

Zbigniew Olesiak (Warszawa)

KOLOKWI A  EUROMECH  W  1976 ROKU

70.  Liquid- metal  magnetohydrodynamics  with  strong  Prof. R. Moreau, Institut de Mecanique B.P. 53,
magnetic  fields  Centre  de  Tri  38041  Grenoble- Cedex,
16—19  marca  1976  France
Grenoble  and

D r.  J.C.R. Hunt,  Cambridge,  England
71.  The  bulk  properties  of  composite  materials  Prof.  N.  Laws  Department of  Mathematics

29 marca —  1  kwietnia  1976  Cranfield  Institute of  Technology
Bath  Cranfield,  Bedford  MK  43  OAL,  England

and
Prof. J. R. Willis,  Bath  England
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72.  Boundary  layers  and  turbulence  in  internal
flows
30 marca—1  kwietnia  1976
Salford

74.  Liftin g wings and bodies at supersonic and hyper-
sonic  speeds
12—14  kwietnia  1976
Cambridqe

73.  Oscillatory  flows  in  ducts
13—15  kwietnia  1976
Aix- en  Provence

75.  The  calculation  of  flow  fields  by  means
of  panelmethods
10—13  maja  1976
Braunschweig

84.  Mechanics  of  granular  materials
13—17  lipca  1976
Jabłonna

76.  Creep  rupture  in  structures
16—19  sierpnia  1976
Gothenburg

77.  Three- dimensional  problems  in  fracture
mechanics
68—8  wrześ nia  1976
Paris

80.  Separation  phenomena  in  gasmixture  flows
6—9  wrześ nia  1976
Freiburg

78.  Dynamics  of  the  planetary  boundary  layer  and
ocean  thermocline
7—9  wrześ nia  1976
Paris

79.  Solutions  to  basic  problems  in  nonlinear
continua
7—10  wrześ nia  1976
Darmstadt

81.  Impact  loading  on  bodies
13—17  wrześ nia  1976
Liblice  Castle

Prof.  J. L. Livesey  University  of  Salford
Salford  M5  4WT,  England
and
Dr.  J. H. Horlock,  Salford,  England
Prof.  J. L. Stollery  Cranfield  Institute  of
Technology
Cranfield,  Bedford  MK 43  OAL,  England
and
Dr. L. C. Squire,  Cambridge,  England
Dr.  E. Brocher  Institut  de  Mecanique
des  Fluides
1,  Rue  Honnorat  13003  Marseille,  France
Dr.- Ing.  H. Korner  DFVLR- Institut  fur  Aero-
dynamik
D- 33  Braunschweig/Flughafen
BDR
and

Dr. E. H. Hirschel,  Porz- Wahn, BDR

Prof. Z. Mróz
Instytut  Podstawowych  Problemów  Techniki
Polska  Akademia  Nauk,  ul. Ś wię tokrzyska  21,
00- 049  Warszawa,  Polska
Prof.  J. Hult

Division  of  Solid  Mechanics
Chalmers  University  of  Technology
S- 40220  Gothenburg,  Sweden
R. Labbens,  Directeur  Scientifique
Creusot- Loire,  15  rue  Pasquier
75383  Paris  Cedex  08,  France
and

Prof.  D . Radenkovic,  Paris, France
Dr. K. Roesner
Institut  fii r  Angewandte  Mathematik
Universitat  Freiburg,  78  Freiburg
Hebelstrasse  40, BDR
Prof.  A.  Berroir

Laboratoire  de  Meteorologie  Dynamique,
E.N.S.  24,  rue  Lhomond
75  231  Paris  Cedex  05,
France
Prof.  P. Morel,  Paris,  France
Prof. W.  Burger
Institut  fii r  Mechanik,  Technische  Hochschule
D- 61  Darmstadt
Hochschulstrasse,  1, BDR
and

Dr. W. A.  Green, Nottingham, England
Dr.  Ladislav  Pust
Institute  of  Thermomechanics
Czechoslovak  Academy  of  Sciences
Praha  6,  Pustinovo  nam.  9,  Czechoslovakia
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82.  Uncontrolled blast  and  explosions  in  industry  Prof.  S. Wójcicki
and  mining  Politechnika  Warszawska
18—21  paź dziernika  1976  00- 665  Warszawa
Jabłonna  ul.  Nowowiejska  25, Polska

83.  Dynamie response  of  plastic  structures  Prot.  S.  Kaliszky
and  continua  Technical  University  Budapest
1—3  listopada  1976  Muegyetem  rkp  3.  K.  mf.  35
Matrafiired  Budapest  XI , Hungary

KO M U N I KA T

XI V  MIĘ DZYNARODOWY  KONGRES  MECHANIK I   TEORETYCZNEJ  I  STOSOWANEJ

XI V  Kongres  IUTAM  bę dzie  obradował  od poniedziałku 30 sierpnia  do soboty  4 wrześ nia  1976 r.
na  terenie  Wydziału  Mechanicznego Politechniki w  Deltt, Holandia.

N a  Kongresie przewiduje  się  wygłoszenie  5 referatów  generalnych, 10—15 referatów sekcyjnych  przy-
gotowanych na zaproszenie organizatorów,  10—15  referatów  sekcyjnych  wyłonionych z prac nadesłanych
oraz  około  200  półgodzinnych  (ł ą cznie  z  dyskusją)  referatów  szczegółowych.  Na  dodatkowe  dyskusje
zagadnień  poruszonych  w  referatach  sekcyjnych  przeznacza  się   specjalne  sesje.

Selekcją   prac  zgłaszanych  na Kongres bę dzie  zajmować  się   Mię dzynarodowy  Komitet Programowy
we współpracy z komitetami narodowymi  IUTAM . Obszerne streszczenia referatów  w ję zyku  angielskim,
(około 500 słów) w iloś ci 5 egzemplarzy  oraz 1 egzemplarz skróconego streszczenia  (100—150 słów) należy
nadsyłać  do  1 marca  1976  r.  pod  adresem:

IUTAM   1976  c/o K.I.v.I .
23  Prinsessegracht
The  Hague
The  Netherlands

Liczą c na dużą   ilość prac autorów polskich zgłoszonych na Kongres, uprzejmie prosimy  o jednoczesne
nadsyłanie  1 egzemplarza  streszczenia  referatu  pod adresem  prof.  dr.  Stefana  ZAHORSKIEGO,  sekretarza.
Polskiej  Grupy  IUTAM   przy  Komitecie  Mechaniki  i  Fizyki  Oś rodków  Cią głych:

Prof,  dr  S.  Zahorski
IPPT  PAN
ul.  Ś wię tokrzyska  21
00- 049  Warszawa


