
I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y

SPRAWOZDANIE
Z  DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA  MECHANIKI  TEORETYCZNEJ

STOSOWANEJ  ZA  OKRES XXI   KADENCJI  TJ.  OD  11  MAJA  1984  R.
DO  9  PAŹ DZIERNIKA 1986  R.

1.  Działalność naukowa

Zarząd  Główny  XXI   kadencji,  przy  zachowaniu  okreś lonych  przepisów  prawnych  i  statutowych
realizował   działalność naukową   przez:
—  organizowanie  zebrań  naukowych,  sympozjonów  i  szkól  naukowych,
—  udzielenie  informacji  naukowych  członkom Towarz3'stwa  i  zainteresowanym  instytucjom,
—  utrzymywanie  ł ą cznoś ci z pokrewnymi  stowarzyszeniami  w kraju  i za granicą   (Jugosławiań skim Towa-

rzystwem  Mechaniki, Słowackim Towarzystwem Mechaniki  i  Chiń skim Tow. Mechaniki  Teoretycznej
i  Stosowanej),

—  czynny  udział  w  konferencjach  krajowych  i  zagranicznych,
—  wydawanie  kwartalnika  i  materiałów  konferencyjnych,
—  organizowanie  konkursów  naukowych  z nagrodami.

1.1.  Zebrania naukowe.
Zebrania naukowe były formą   cią głej działalnoś ci. W cią gu XXI  kadencji Zarząd G łówny zorganizował

5  zebrań naukowych, natomiast w  Oddziałach Towarzystwa  odbyło się   w  sumie  167  zebrań, na których
wygłoszono  179  referatów.  Szczegółowy  wykaz wygłoszonych  referatów  jest  publikowany  w  sprawozda-
niach  rocznych.

1.2.  Sympozja  i konferencje  organizowane lub współorganizowane przez Oddziały:
Gdań sk
—  konferencja  „Metody komputerowe w mechanice konstrukcji"

maj  1985  268  os.,  143  referaty
—  konferencja  „Problemy  losowe  w  mechanice  konstrukcji"

15- 16  listopada  1985  64  os.,  28  referatów
Gliwice
—  XXI V  Sympozjon  „Modelowanie w mechanice"

4- 9  marca  1985,  Szczyrk  202  os.,  11  kom.,  69  ref.
—  XXV  Sympozjon  „Modelowanie w mechanice"

17 -  22  marca  1986,  Kudowa  Zdrój  127  os.,  43  referaty
Kielce
—  Konferencja  „Mechanika procesów  technologicznych"

16 - 18  wrześ nia  1985,  Borków  51  os.,  28  referatów

Łódź
—  IV  Sympozjum  „Stateczność konstrukcji"

9- 11  paź dziernika  1985,  Sulejów  53  os.

Poznań
—  XI   Sympozjum  „Drgania w  układach  fizycznych"

24- 26  maja  1984,  Blaż ejewko  149.os.,  76  referatów
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—  XII I   Sympozjum  „D rgania  w  układach  fizycznych"
15 -  17  maja  1986,  Blaż ejewfco 148  os.  (14  zagr.),

119  ref.,  (35  plakatów)

128  os.,  96  referatów

152  os.,  49  referatów

135  os.,  35  referatów

75  os.,  30  referatów

40  os.,  8  referatów

Warszawa
—  XI   Sympozjum  „Badania  doś wiadczalne  w  mechanice  ciała

stał ego"
6- 8  paź dziernika  1984

—  konferencja  „Mechanika  w  lotnictwie"
27  -  28  stycznia  1985

—  I  Ogólnopolska  Konferencja  „Mikrokopmutery  w mechanice"
27  lutego  1986

Wrocław
—•   I X  Sympozjum  Reologii

listopad  1984
Zielona  Góra
—  konferencja  „Nauczanie  mechaniki  w  rejonie  zielonogórskim"

czerwiec  1984
W  przygotowaniu  są   nastę pują ce  konferencje:

Czę stochowa —  VI I  Krajowa  Konferencja  Mechniki Cieczy i Gazów  (1986)
Rzeszów —  VI   Sympozjum  Dynamiki  Konstrukcji  (paź dziernik  1986)
Warszawa —  X  Sympozjum  „Badania  doś wiadczalne  w  mechanice  ciała  stał ego"  (paź dziernik  1986)

1.3.  Sesje  i  seminaria  naukowe.
W  XXI   kadencji  zorganizowano  w  Oddziałach 14 sesji  i seminariów  naukowych.  Szczegółowy  wykaz

jest  publikowany  w  sprawozdaniach  rocznych.
1.4.  Konkursy  naukowe.

Czę stochowa —  Konkurs  na  prace  z  mechaniki  płynów, 1984- 09- 20
Sąd  konkursowy  w  skł adzie: prof.  prof.  J.  Eisner  (Przewodniczą cy),  Z. Dż ygadło  (Sekretarz),  K.  Orze-
chowski,  Z. Kazimierski,  R.  Puzyrewski,  E. Tuliszka,  po wysłuchaniu 9 referatów  przyznał:
—  dwie  nagrody  I I   stopnia

dr  inż.  S.  Drobniakowi  za  pracę  „Struktury  koherentne strugi  osiowo- symetrycznej"
mgr  inż.  M.  Marcinkowskiemu  za  pracę   „Oprzyrzą dowanie  oraz  metody  eksperymentalnego  wyzna-
czania  przepływu  pary  przez ostatnie stopnie  turbin  kondensacyjnych"

—  jedną   nagrodę   I I I   stopnia
dr  inż. M . CiaJkowskiemu  za pracę  „Rozwią zanie  przepływu  idealnego czynnika ś ciś liwego w palisadzie
profili  metodą   wariacyjną"

—  trzy  wyróż nienia
dr  inż. P.  Sierputowskiemu  i mgr  inż.  J. Blaż ewiczowi  za pracę  „Badania modelowe  opływu  wiatrem
fragmentów  zabudowy  miejskiej  o skomplikowanej  figuracji  geometrycznej"
mgr  inż. J.  Rokickiemu  za pracę  „Zagadnienia odwrotne w  teorii  układu  profilów"
dr  inż. T. Kowalskiemu  za pracę  „Dystrybucja  kropel zawiesiny  w przepływie typu  Poiseuill'a"

Gliwice
Konkurs na pracę  dyplomową   z zakresu mechaniki teoretycznej  im. prof. W. Burzyń skiego.  Sąd  konkursowy
w skł adzie: prof. prof. R.  Gryboś  (Przewodniczą cy), A.  Jakubowicz,  J. Wojnarowski,  doc. doc. W. Staro-
solski,  W.  Szuś cik  przyznał   nastę pują ce  nagrody:
—  dwie  nagrody  I I   stopnia

mgr  inż.  G.  Poremskiemu  za  pracę   „Efekty  sprzę ż enia  pola  przemieszczeń  w  aspekcie  nieliniowych
równań, konstytutywnych  termosprę ż ystoś ci  na  modelu  pólprzestrzeni"
mgr  inż.  M. Wiercigrochowi  za pracę  „Symulacja  cyfrowa  procesów  wykonania  otworów  na wiertarko-
frezarce  WFM- 100N"

—  jedną   nagrodę   I I I   stopnia
mgr  inż. K. Tkoczowi  za pracę  „Ocena wartoś ci uż ytkowych  łań cuchów górniczych ze stali 23 H G N M a"

—  dwa  wyróż nienia
mgr  inż.  J.  Skrzydlakowi  za pracę  „Analiza  wpływu  gruboś ci  warstwy  przyś ciennej  na strukturę  prze-
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ptywu  w  osiowym  stopniu  sprę ż ają cym"
mgr  inź.  K.  Sura  za  pracę   „Analiza  zuż ycia  elementów  napę du  maszyn  urabiają cych  na  przykładnie
głowicy  kombajnu  ś cianowego"

Wrocław
Konkurs  na  najlepszą   pracę   z  mechaniki  stosowanej.
Nagrody  I  stopnia  nie  przyznano.
Nagrodę   I I  stopnia  przyznano  dr  inż. J.  Kołodziejowi  za  pracę   „Przegląd  zastosowań  metody  kollokacji
brzegowej  w  mechanice  oś rodków  cią głych".
Nagrodę   I I I   stopnia  przyznano  dr  inż.  Wl.  likowowi  za  pracę   „Obliczanie  macierzy  sztywnoś ci  prę ta
w zagadnieniu  geometrycznie nieliniowym  z warunku  równowagi  sił ".

1.5.  Kursy  i  szkoły.
Zarząd  Główny PTMTS zorganizował  Szkołę  „Sterowanie w mechanice". Wygłoszono  6 cykli  wykła-

dów.  W trakcie odbyła się   dyskusja  okrą głego  stołu nt. „Mechanika w programach Wyż szych Szkół  Tech-
nicznych"  20 -  25  paź dziernika  1985,  Rudy  Raciborskie
Kielce
—  cykl  wykładów  „Metody  komputerowe  w  mechanice"

20- 26  czerwca  1986
Szczecin
—  kurs  „Podstawy  metody  elementów  skoń czonych"

marzec  1985
—  cykl wykładów  „Metoda róż nic skoń czonych w mechanice ciała  stałego i termodynamice"

14 - 18  kwietnia  1986
Warszawa
—  szkoła  „Chaos  w mechanice"

sierpień  1984

1.6.  Dyskusje  okrą głego  stołu.
Gliwice
—  „Problemy projektowania  silnie  obcią ż onych  profili  skrzynkowych  w  maszynach  górniczych"
Warszawa
—  „Modelowanie  w  mechanice  konstrukcji"
—  „Modelowanie  stochastyczne  czy  inne"
—  „Mikrokomputery  w  mechanice"
—  „Statecznoś ć, stabilność  a  może  co  innego"

2.  Działalność  wydawnicza

W  XXI   kadencji  Komitet  Redakcyjny  kwartalnika  „Mechanika Teoretyczna  i  Stosowana"  działał
w składzie:
Marek Dietrich  (Przewodniczą cy), Zbigniew  Dż ygadło, Janusz Eisner, Stanisław Jerzy  Gdula, Igor  Kisiel,
Witold  Nowacki, Zenon Mróz, Bogdan Skalmierski,  Piotr Wilde, Józef  Wojnarowski,  Michał   Ż yczkowski,
Zbigniew  Olesiak  —  Redaktor Naczelny, Stanisław Dubiel, Jacek  Stupnicki, Andrzej  Tylikowski, Czesław
Woź niak  —  Redaktorzy,  Liliana Jezierska  —  Redaktor Techniczny do czerwca  1985, Felicja  Koliń ska  —
Sekretarz Redakcji  do czerwca  1985, Ewa  Koisar —  Sekretarz Redakcji  i  Redaktor Techniczny  od  1 paź-
dziernika  1985.

2.1.  Wydawnictwa  periodyczne  i  cią gle.
W roku  1984 ukazały się  nastę pują ce  zeszyty kwartalnika  MTiS —  1/1983, 2 -  3/1983,  4/1983, ł ą cznie

57,5  ark.
W roku  1985 ukazały się   zeszyty  1 -  2/84  —  23,5 ark.,  3 -  4/84 — 22,5  ark.
Złoż ono  do  druku  zeszyty:  1/85,  2/85,  3- 4/ 85,  1- 2/ 86.
W roku  1986  ukazały się   zeszyty:  1/85 —  10,5 ark., 2/85 —  11,5  ark.
Złoż ono  do  druku  zeszyty:  3/86,  4/86.
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Zarząd  G ł ówny  wydal  metodą   mał ej  poligrafii:
—  Biuletyn  „Polish Society  of  Theoretical  and  Applied  Mechanics" str.  14, Warszawa  1984
—  Materiały Szkoły „Sterowanie w mechanice", (red. St. Dubiel) str. 391, Warszawa  1985., dzię ki pomocy

Politechniki  Ś lą skiej  i  Wojskowej  Akademii  Technicznej.
—  Biuletyn  „ O  Chiń skim  Towarzystwie  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej",  str.  5,  1986

Oddziały  wydał y:
—  zbiór  referatów  konferencji  „Problemy losowe w mechanice" G dań sk, str. 237
—  zbiór  referatów  VI I   Konferencji  „Metody komputerowe w mechanice konstrukcji", V  tomów, G dań sk,

str.  1396
—  zbiór  referatów  XXI V  Sympozjonu  „Modelowanie w mechanice"  PTMTS Oddział  Gliwice  1985, z. 51,

str.  673
—  zbiór referatów  XXI V Sympozjonu  „Modelowanie w mechanice"

Prace  czł onków  Oddziału  PTMTS  Oddział   Gliwice  1985,  z.  52,  str.  174
—  zbiór  referatów  XXV  Sympozjonu  „Modelowanie  w  mechanice",  PTMTS  Oddział   Gliwice,  1986

z.  53,  T.I .  str.  291,  T.  I I ,  str.  281.
—  zbiór  referatów  konferencji  „Mechanika procesów  technologicznych  PTMTS Oddział  Kielce,  Zeszyt

N aukowy  Politechniki  Ś wię tokrzyskiej  nr.  37,  1985,  str.  248
—  materiały IV  Sympozjum  „Stateczność konstrukcji",  PTMTS Oddział  Łódź, 1985, str.  135
—  zbiór  referatów  XI   Sympozjum  „D rgania  w  ukł adach  fizycznych",  PTMTS  Oddział  Poznań,  1984,

str.  313
—  zbiór  referatów  XI I   Sympozjum  „D rgania  w  ukł adach  fizycznych",  PTMTS  Oddział  Poznań,  1986,

str.  440
—  Materiały VI   Sympozjum  D ynamiki  Maszyn, PTMTS Oddział  Rzeszów,  1985, str.  500
—  Zbiór  referatów  IX  Sympozjum  Reologii,  PTMTS Oddział  Wrocław,  1984, str.  232
—  Konferencja  „N auczanie mechaniki w regionie  Zielonogórskim", PTMTS Oddział  Zielona G óra, 1984,

str.  44
—  R.  Ć wik,  J.  Wojnarowski  —  „Dwudziestolecie PTMTS  Oddział  G liwice"  z.  50,  Gliwice  1984,  str.  94
—  Informator  o  tematyce prac badawczych  z  zakresu  mechaniki  teoretycznej  i stosowanej  prowadzonych

w  ś rodowisku  poznań skim  —  PTMTS Oddział  Poznań, 1985,  str.  24

—  IKTBiernatowskii,  S.Fuliń ski,  M . Jokiel, H . Wzorek  —  „Oddz iał  Wrocławski  PTMTS w  latach  1958-

1983",  Wrocł aw  1984,  str.  56

3.  Współ praca  towarzystwa  z  zagranicą

3.1.  Profesor  Z. OLESIAK  został  zaproszony  przez  Jugosł awiań skie  Towarzystwo  Mechaniki  (Jugo-
slovensko  D rustvo  za  Mehaniku) na  16  Jugosł owiań ski  Kongres  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej,
który  odbył   się   w  Beć ići  w  dniach 28  maja  -   1 czerwca  1984.  Kongres  ten był   zwią zany  z  30- leciem  ist-
nienia Jugosł awiań skiego  Towarzystwa  Mechaniki. Profestor Z.  OLESIAK przekazał  na rę ce Prezesa J. T. M.
(Profesor  dr  Lukd  Vujoś ević)  i  Sekretarza  Generalnego  (Profesor  dr  Jovo  Jarić)  medal  wybity  z  okazji
25- lecia  naszego  Towarzystwa  oraz  znaczki  PTMTS  i pozdrowienia  oraz  ż yczenia  od  Zarzą du Głównego.
Jugosł awiań skie Towarzystwo  Mechaniki jest zainteresowane współpracą  z PTMTS. Prof. Jovo Jarić zapropo-
nował   w  imieniu  Z. G.  organizowanie  w  przyszłoś ci  polsko- jugosłowiań skich  sympozjów.  Pierwsze  takie
sympozjum  miał oby się   odbyć  w  Jugosławii  w  r.  1987. Prof.  Jovo  Jarić przebywał  w Warszawie w sierpniu
1984,  przed  Kongresem  Mechaniki  w  Danii, by  wrę czyć  profesorowi  Witoldowi  N OWACKIEM U  dyplom
honorowego  czł onka  J. T. M .  Uroczystość  odbyła  się   w  Ambasadzie  Jugosłowiań skiej  w  Warszawie
dn ia  17 sierpnia  1984. Prof. Z.  OLESIAK  wygłosił   na  Jug.  Kongresie  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej
referat  pt.  „Modelling  of  the  moment  theory  of  plasticity"  i  po  Kongresie  na  zaproszenie  Wydziału
Maszynowego  Uniwersytetu w Belgradzie  referat na temat zagadnień termicznych w teorii szczelin. Obszerne
sprawozdanie  z  16  Jug.  Kongresu  Mechaniki  zostało zł oż one do  publikacji  w  Biuletynie  PTMTS 22/1984
zeszyt  4.

3.2.  W  dniu  3.12.1984  na  X  Konferencji  Teorii  Maszyn  i  Mechanizmów  prof.  J.  WOJNAROWSKI
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wrę czy!  profesorowi  L.  MAUNDEROWI  Z  Anglii  dyplom  członka  zagranicznego  Towarzystwa  wraz
z  biuletynem  informacyjnym.

3.3.  W dniu 4.07.1984 Z. G l. przekazał  do wydawnictwa  The World  of Learning 1984 -  85,  informacje
o  Towarzystwie,  która  została wydrukowana  (1985, s.  927).

3.4.  Goś ć mi  zagranicznymi  Towarzystwa  byli:
Z  N RD —  H. Aurich,  M.  Granz, M.  Hoffmeister,  F.  Ihlenburg, E. Kóhler, W.  Kiihn, W.  Kissing,

H . Pfau, S. Larek, R. Tiedt, Ch. Reissmann, G. Burghardt,
z  ZSRR —  W. L. Fiedjajew,  A. L.  Goldenwejzer,  L.  Soskin,  Z.  Agamirow,
z  Holandii —  W. I . Huisman,
z  Hiszpanii —  F.  Motta,
z  Wę gier — S.  Nagy,
z RFN — L. P. Nolte, P. Rix, U. Schick, J. Wauer, D . Besdo,
z  Czechosłowacji —  K.  Prileryl,  J.  Vrbka,
ze  Swecji  —B.  Broberg,
z  USA — S. K.  Dey,
z  Chin — Fu  Hua  Ling.
3.5.  Powołano dwóch nowych członków zagranicznych  PTMTS — prof. Józefa  Brił l ę  ze Słowackiego

Uniwersytetu w Bratysławie i prof. Giovanniego Bianchiego z Mediolanu.
3.6.  Przeprowadzono dalsze  rozmowy  w sprawie  organizowania  wymiennych  konferencji  z mechaniki

z  Jugosławiań skim  Towarzystwem  Mechaniki.  W  rozmowach  ze  strony  jugosławiań skiej  udział   brali:
prof. prof. Z. Vujesevic, J. Jaric, Rózic. Ze strony polskiej  rozmowy  prowadzili: podczas kongresu  G AM M
w Dubrowniku  (I  -  4 VI1985)  prof. prof. A. Tylikowski,  J. Wojnarowski,  podczas XVI I   Jugosłowiań skiego
Kongresu  Mechaniki Teoretycznej  i Stosowanej  w Radarze  (2 -  6 VI1986)  prof. prof. Z. Olesiak,  K. Sob-
czyk,  A.  Tylikowski.

3.7.  Przekazano dyplomy  członkom zagranicznym  PTMTS: prof. Trusdellowi  z USA,  prof.  Olafowi
Brulinowi  ze  Szwecji  oraz  prof.  Stigowi  Hjalmarsowi  ze  Szwecji,  uzyskując  zwrotne  potwierdzenia.

4.  Działalność  organizacyjna

4.1.  Władze  Towarzystwa

Prezydium  Zarzą du  Głównego działało  w  składzie:
prof,  dr  hab.  J.  WOJNAROWSKI  —Przewodniczą cy
prof,  dr  hab.  E.  BRZUCHOWSKI —  wiceprzewodniczą cy
prof,  dr  hab.  W.  KRZYŚ  —wiceprzewodniczą cy
prof,  dr  hab.  Z.  DŻ YG ADŁO  —  Sekretarz  Generalny
prof,  dr  hab.  A.  WILCZYŃ SKI   —  Skarbnik
doc.  dr  J.  LIPIŃ SKI   —  Zastę pca  Sekretarza  Generalnego
prof,  dr  hab.  R.  PARKITNY  —  Zastę pca  Skarbnika
Ponadto  w  posiedzeniach  Prezydium  brali  udział:
prof,  dr  hab.  B.  SKALMIERSKI   —  Członek Zarzą du
prof,  dr  hab.  K.  SOBCZYK  —  Członek  Zarzą du
prof,  dr  hab.  M.  WIZMU R  —  Członek  Zarzą du
doc.  dr  J.  GOŁAŚ  —Zastę pca  Członka Zarzą du
doc.  dr  Cz.  MICKIEWIC Z  —Zastę pca  Członek Zarzą du
doc.  dr.  Z.  SULIMOWSKI  —Zastę pca  Członka Zarzą du

Główna  Komisja  Rewizyjna  działała  w  składzie:

prof,  dr  hab. A.  TYLIKOWSKI — Przewodniczą cy
prof, dr O. DĄ BROWSKI, prof, dr hab. K. WRZEŚ NIOWSKI —  Członkowie
prof, dr hab. St. DUBIEL, doc. dr M. SKOWRONEK —  Zastę pcy Członków

13  Mech.  Teoret.  i  Stos.  3/87
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Zarzą dy  w  Oddziałach  działały  w  składzie:
Bielsko- Biała

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Czionek  Zarzą du

—  prof,  dr  hab.  St.  J.  GDULA
—  doc.  dr  R.  BŁOCKI
—  dr  inż.  Wł .  JAKUBIEC
—  dr  hab.  inż.  St.  WOJCIECH
—  dr  inż.  A.  SUCHETA

(od  30.05.86)*

doc.  dr  M.  TROMBSKI
doc.  dr.  hab.  St.  WOJCIECH
dr  inż.  Wł .  JAKUBIEC
dr  inż.  Zb.  BANET
dr  inż.  A.  SUCHETA

Bydgoszcz

Przewodniczą cy
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du

doc.  dr  hab.  E.  WALICK I
dr  inż.  A.  WALICK A
dr  inż.  M .  MALE C
dr  inż.  J.  LORKOWSKI
mgr  inż.  J.  ZADŹ WIEJA

(od  22.10.85)

doc. dr.  inż. B.  SIOŁKOWSKI
dr  inż.  A.  TOPOLIŃ SKI
dr  inż.  M.  MALE C
dr  J.  CABAŃ SKI
doc.  T.  KABAT

Czę stochowa

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du
Zastę pcy

prof,  dr  hab.  J.  ELSNER
prof,  dr  hab.  R.  PARKITNY
dr  inż.  St.  DROBNIAK
dr  inż.  J.  ZAJDEL
doc.  dr  hab.  L.  TOMSKI
doc.  dr.  W.  BACHMACZ

(od  27.03.86)

prof,  dr  hab.  J.  ELSNER
prof,  dr  hab.  R.  PARKITNY
dr  inż.  St.  DROBNIAK
dr  inż.  J.  ZAJDEL
doc.  dr  L.  TOMSKI
doc.  dr  W.  BACHMACZ
dr  A.  BOKOTA
dr  A.  PIEKARSKA

Gdań sk

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du

—  prof,  dr  hab.  E.  BIELEWICZ
—  doc.  dr  hab.  W.  PUDLIK
—  dr  inż.  E.  WITTBRODT
—  doc.  dr  hab.  M.  SKOWRONEK
—  doc.  dr  inż.  H.  SPUS

(od  27.05.86)

prof,  dr  hab.  E.  BIELEWICZ
doc.  dr  hab.  W.  PUDLIK
doc.  dr  H.  SPUS
dr  inż.  H.  WALUKIEWIC Z
doc.  dr  hab.  A.  SAWICKI
dr  inż.  A.  ZIMTROWICZ

Gliwice

Przewodniczą cy
Zastę pca

Sekretarz
Zastę pca
Skarbnik
Zastę pca
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du

•   doc.  dr  W.  SZUŚ CIK
doc.  dr  hab.  W.  STAROSOLSKI

dr  inż.  H .  SKOWRON
dr  inż.  A.  BUCHACZ
dr  inż.  R.  Ć WIK
dr  in.  J.  KUCZYNSKI
doc.  dr  hab.  G.  KOSMAN
dr  inż.  J.  SUCHOŃ

(od  13.05,86)

doc.  dr  W.  SZUŚ CIK
doc.  dr  A.  AJDUKIEWICZ
dr  inż.  A.  BUCHACZ
dr  inż.  H.  SKOWRON
dr  inż.  J.  Ś WIDER
dr  inż.  R.  Ć WIK
dr  inż.  J.  KUCZYNSKI
doc.  dr  hab.  G.  KOSMAN

Kielce

Przewodniczą cy
Zastę pca

doc.  dr  hab.  A.  RADOWICZ
dr  inż.  A.  PIĄ TKOWSKI

(od  26.03.86)

doc.  dr  hab.  A.  RADOWICZ
doc.  dr  L.  GOŁASKI

ł )  D ata  Walnego  Zgromadzenia
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Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du

dr  inż.  A.  BARCHAN
dr  inż.  W.  GIERULSKT
dr  inż.  M.  MIKSA
doc.  dr  hab.  M.  KARGOL

dr  inż.  A.  BARCHAN
dr  inż.  W,  G IERULSKI
dr  inż.  A.  NEITZ
dr  inż.  A.  PIĄ TKO WSKI

Kraków

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du
Zastę pca
Zastę pca
Zastę pca

doc.  dr  hab.  St.  BEDNARZ
doc.  dr  J.  SKRZYPEK
dr  inż.  J.  WAPIENNIK
dr  inż.  M.  BACZYŃ SKA
prof,  dr  hab.  W.  KRZYŚ
prof,  dr  hab.  M.  ZABAWA
dr  inż.  A.  GUMIŃ SKI
dr  inż.  J.  GASZYŃ SKI
dr  inż.  L.  GŁUCH

(od  19.03.86)

doc.  dr  hab.  J.  RYŚ
prof,  dr  hab.  Z.  STÓJEK
dr  inż.  Z.  SKRZYSZOWSKI

doc.  dr  hab.  St. D U BIEL
dr  inż.  L.  G ŁU CH
dr  inż.  A.  GOŁAŚ
dr  inż.  St.  MICHAŁOWSKI

Lublin

Przewodniczą cy
Zastę pca
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du

doc.  dr  Z.  ROTTER
dr  inż.  A.  MALICK I
dr  inż.  M.  BARTNIK
dr  inż.  B.  SKIERCZYŃ SKI
mgr  inż.  F.  MARTINK A

(od  13.03.86)

doc.  dr  Z.  ROTTER
dr  inż.  A.  MALICK I
dr  inż.  M.  BARTNIK
dr  inż.  K.  SCHABOWSKA
mgr  inż.  F.  MARTINK A
dr  inż.  R.  OSTAPIUK

Łódź

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik

doc.  dr  hab.  W.  KOBZA
dr  inż.  A.  MŁOTKOWSKI
dr  inż.  L.  KOWALCZYK
dr  inż.  T.  JESKE

(od  24.05.86)

doc.  dr  T.  PRZEDECKI
dr  inż.  Z.  KOŁAKOWSKI
dr  inż.  S.  KOSIŃ SKI
dr  inż.  B.  ROG OWSKI

Opole

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du

doc.  dr  hab.  J.  KUBI K
doc.  dr  J.  GOŁAŚ
doc.  dr  M.  GRYCZMANSKI
dr  inż.  T.  DZIADEK
dr  inż.  TARCZYNSKI

(od  21.05.86)

doc.  dr  hab.  T.  CH MIELEWSKI
doc.  dr  hab.  J.  KU BI K
dr  J.  WYRWAŁ
dr  R.  KAŁUŻ A
dr  T.  SMOLEŃ

Poznań

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Członek  Zarzą du
Zastę pca

doc.  dr  hab.  R.  DZIĘ CIELAK
doc.  dr  hab.  A.  LITEWKA
doc.  dr  hab.  R.  SYGULSKI
dr  J.  RAKOWSKI
doc.  dr  hab.  J.  KUBI K

(od  14.04.86)

doc.  dr  hab.  R.  D ZIĘ CIELAK
doc.  dr  hab.  J.  KU BI K
doc.  dr  hab.  R.  SYG U LSKI
doc.  dr  hab.  A.  LITEWK A
dr  inż.  F.  SORDYL

Rzeszów

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz

doc.  dr  H .  KOPECKI

dr  inż.  W.  ZYLSKI

(od  21.03.86)

doc.  dr  H .  KOPECKI
doc.  dr  hab.  J.  WALCZAK
dr  inż.  W.  ZYLSKI

13*
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Skarbnik
Członek  Zarzą du

dr  inż.  Wł .  ŁAKOTA
prof,  dr  J.  MADEJSKI

dr  inż.  Wł .  ŁAKOTA
dr  inż.  M.  JANARSKI

Szczecin

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik
Członek  Zarzą du

doc.  dr  hab.  K.  G RU D ZIŃ SKI
prof,  dr  hab.  M.  KMIECI K
doc.  dr  Cz.  MICKIEWIC Z
dr  inż.  J.  HONCZARENKO
doc.  dr  B.  KUŹ NIEWSKI

doc.  dr  hab.  K.  G RUDZIŃ SKI
prof,  dr  hab.  M. KMICI K
doc.  dr  Cz.  MICKIEWIC Z
dr.  inż.  J.  HONCZARENKO
doc.  dr  B.  KUŹ NIEWSKI

Warszawa

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Zastę pca
Skarbnik
Zastę pca
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du

(od  26.05.86)

prof,  dr  hab.  A.  OLĘ DZKI   prof,  dr  hab.  A.  OLĘ DZKI
prof,  dr  hab.  W.  SZEMPL1Ń SKA- STUPNICKA
dr  inż.  Z.  GORAJ
dr  inż.  J.  BAJKOWSKI
prof,  dr  hab.  P.  JASTRZĘ BSKI
dr  inż.  W.  SOBIERAJ
prof,  dr  hab.  J.  MARYNIA K
dr  inż.  T.  KUZMICEWICZ

dr  inż.  Z.  GORAJ

dr  inż.  W.  SOBIERAJ
dr  inż.  J.  GRABOWSKI
prof,  dr  hab.  J.  MARYNIA K
doc.  dr  hab.  R.  BOGACZ
dr  inż.  M.  JEŻ

Wrocław

Przewodniczą cy
Zastę pca
Członek  Zarzą du
Sekretarz
Członek  Zarzą du
Skarbnik
Członek  Zarzą du
Członek  Zarzą du
Zastę pca
Zastę pca

prof, dr hab. |K. BIERNATOWSKI|

doc.  dr  F,  ROMANÓW

•  doc.  dr  hab.  M.  WERSZKO

-  doc.  dr  M .  JOKIEL

•  doc.  E.  GAWRYCH- Ż UKOWSKI

-  doc.  dr  J.  WOJCIECHOWSKI
-   dr  inż.  Z.  SYSAK
-  dr  inż.  W.  BRZĘ KAŁA

prof,  dr  hab.  M.  ZAKRZEWSKI

prof,  dr  hab.  Z.  GABRYSZEWSKI

dr  Wł .  BRZKAŁA

dr  L.  STRICKER
doc.  R.  JANKOWIAK
doc.  dr  F.  ROMANÓW
dr  inż.  Z.  SYSAK  Czł. Ż arz.
dr  inż.  S.  WÓJCIK  Czł. Ż arz.

Zielona  Góra

Przewodniczą cy
Zastę pca
Sekretarz
Skarbnik

doc.  dr  L.  SZELOCH
mgr  inż.  St.  MAZU R
dr  inż.  St.  PRYPUTNIEWICZ
dr  inż.  Ł.  FRĄ CKOWIAK

(od  22.05.86)

doc.  dr  L.  SZELOCH
dr  inż.  St.  PRYPUTNIEWICZ
dr  inż.  G.  BRYŚ
mgr  inż.  J.  SOBICH

4.2.  Członkowie  Towarzystwa

Liczba  członków  Towarzystwa  wzrosła  w  kadencji  o 71  osób  i osią gnę ła  1138  osób.  Liczba  członków
w  Oddziałach  przedstawia  się   nastę pują co:  Bielsko- Biała  —-  26,  Bydgoszcz  —  42,  Czę stochowa  —  82,
G dań sk —  59, Gliwice —  168, Kielce- 31, Kraków  —  88, Lublin —  57, Łódź —  59, Opole — 23, Poznań —
76,  Rzeszów  —  18, Szczecin  —  42,  Warszawa — 243,  Wrocł aw—101,  Zielona  Góra — 21.

4.3.  Członkowie  zagraniczni  Towarzystwa

W  cią gu  26  lat  istnienia  PTMTS  w  poczet  członków  zagranicznych  Towarzystwa  zostało  przyję tych
65  naukowców.
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4.4.  Członkowie honorowi

W  dotychczasowej  działalnoś ci PTMTS  tytuł   członka honorowego  Towarzystwa  otrzymali:
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prof,  dr  Włodzimierz  Burzyń ski
prof,  dr  Bohdan  Stefanowski
prof,  dr  Edmund  Karaś kiewicz
prof,  dr  Jerzy  Mutermilch
prof,  dr  Wacław  Olszak
prof,  dr  Witold  Nowacki
prof,  dr  Marian Janusz
prof,  dr  Janusz Dietrych
prof,  dr  Zbigniew  Ką czkowski
prof,  dr  Zbigniew  Brzoska
prof,  dr  Igor  Kisiel
prof,  dr  Jan  Oderfeld
prof,  dr  liab.  Oktawian  Popowicz

Oddział

—  Gliwice
—  Warszawa
— Poznań
—  Warszawa
—  Warszawa
—  Warszawa
—  Gliwice
—  Gliwice
—  Warszawa
—•  Warszawa
— Wrocław
—•  Warszawa
—  Gliwice

Rok  nadania
godnoś ci

1966
1966
1970
1970
1970
1971
1974
1976
1976
1978
1978
1978
1984

5.  Zebrania  organizacyjne

5.1.  Zebrania  Głównej  Komisji  Rewizyjnej

Zebranie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  odbyło  się   21  marca  1985  r.

5.2.  Zebrania  Prezydium  Zarzą du Głównego

W  XXI   kadencji  odbyło  się   11  posiedzeń  Prezydium  ZG  oraz  6  posiedzeń  plenarnych  z  czę ś cią
naukową.

5.3.  Zebrania  Zarzą dów  w  Oddziałach  Towarzystwa

W XXI   kadencji  Zarzą du Głównego odbyły się  133 zebrania organizacyjne  Zarzą dów Oddział ów.

6.  Wyróż nienia  za  zasługi  dla  Towarzystwa

W biuletynie informacyjnym  kwartalnika  MTiSz. 2/1985, został  opublikowany  Protokół  z XXI   Zjazdu
Delegatów  i  Sesji  Naukowej  PTMTS.  Wymieniono  w  nim  dwunastu  Członków  Towarzystwa,  którzy
w  czasie  XXI   Zjazdu  Delegatów  otrzymali  od  Prezesa  PAN listy  z podzię kowaniami.

W  dniu 21  listopada  1985  r.  odbyło się   w Oddziale  Gliwickim  uroczyste zebranie Zarzą du, w  czasie
którego  Przewodniczą cy  WRN  prof,  dr  Adam  Szczurowski  z  okazji  25  lecia  Oddziału  Gliwice  wrę czył
odznaki, .Zasłuż onemu w Rozwoju Województwa  Katowickiego" — złotą  Instruktorce Oddziału p. Jadwidze
Wojdzie  oraz  odznaki  srebrne  niż ej  wymienionym  Członkom  Towarzystwa:  Andrzejowi  Buchaczowi,
Jerzemu  Kuczyń skiemu,  Joachimowi  Otte, Wojciechowi  Pilichowi  oraz Józefowi  Suchniowi.

W  trakcie  IX  Sympozjonu  Reologii  poł ą czonego  z  obchodami  25- lecia  Oddziału  Wrocławskiego
PTMTS za pracę  na rzecz Towarzystwa  złotą   odznakę  „Zasł uż onemu  w Rozwoju  Województwa  Wrocł aw-
skiego"  otrzymali: Augustyn  Bacz, Eugeniusz Brzuchowski, Adam Cybulski,  Igor Kisiel  i Jerzy  Zawadzki.

W  dniu 2.07.1986  r.  na  plenarnym  posiedzeniu  Zarzą du  Głównego w  Opolu,  przewodniczą cy  prof.
J.  Wojnarowski  wrę czył   ustę pują cym  Przewodniczą cym  Oddziałów pisemne  podzię kowanie  7a  ich  pracę
społeczną   na  rzecz  Towarzystwa  w  XXI   kadencji.
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7.  Waż niejsze  uchwały  organów  statutowych Towarzystwa  i  inne zmiany  organizacyjne

7.1.  21  maja  1985  Urzą d  Miasta  Stołecznego  Warszawy  zatwierdził   Statut  PTMTS uchwalony  na
XXI   Zjeź dzie  Delegatów.

7.2.  14  grudnia  1985  na  zebraniu plenarnym  ustalono  termin Zjazdu Delegatów na 9 - 10 paź dziernika
1986. Zjazd  ten organizowany  przez Oddział  Czę stochowa odbę dzie się  w Kokotku.

7.3. 14 grudnia  1985 zatwierdzono  instrukcję   obiektu dokumentów  finansowych.
7.4.  14  grudnia- 1985  przyję to  jako  obowią zują ce  stawki  za  referaty  naukowe  zgodnie  z Dziennikiem

Urzę dowym  Ministerstwa  Pracy, Płac i  Spraw  Socjalnych  Nr 5 z dnia  19.1X.85 w sprawie  wynagradzania
osób  wygłaszają cych  odczyty,  prelekcje  i  referaty  (od  1800,—  do  1200,—  w  zależ noś ci  od  stopnia nau-
kowego).

7.5. Opracowano  „Informację   o podstawowych  kierunkach  i warunkach  działalnoś ci Polskiego Towa-
rzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej"  i  przekazano  ją   24  stycznia  1985  do  Komitetu  Organi-
zacyjnego  I I I   Kongresu  N auki  Polskiej.

7.6.  Przygotowane  opracowanie  „Rozwój  nauk  mechanicznych  w  Polsce  —  wnioski  PTMTS na I I I
Kongres  N auki  Polskiej"  przekazano  21  czerwca  Sekretarzowi  Komitetu  Organizacyjnego  Kongresu
prof,  dr  hab.  Romanowi  Neyowi.

Rozwój  nauk  mechanicznych  w  Polsce  —  wnioski  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej
i  Stosowanej  na  I I I  Kongres  Nauki  Polskiej

Polskie  Towarzystwo  Mechaniki Teoretycznej  i Stosowanej  —  skupiają ce  ponad tysiąc  przedstawicieli
nauki  polskiej  i się gają ce  swą   działalnoś cią  do wszystkich znaczą cych oś rodków  naukowych  i technicznych
kraju  wyraża  swoje  wnioski  dotyczą ce  podstawowych  kierunków  rozwoju  mechaniki  w  najbliż szych
latach.

Mechanika —  nauka o ruchu ciał  materialnych —  wyrosła jako jedna z pierwszych  dziedzin przyrodo-
znawstwa.  Uczestnicząc  w  rozwią zywaniu  fundamentalnych  problemów  zwią zanych  z  poznawaniem
otaczają cego  ś wiata,  mechanika  wzbogaca  nieprzerwanie  od  czasów  Newtona  swą   treść  i  metody.
Dzisiaj  swe  doniosłe znaczenie zawdzię cza  szerokiemu zakresowi  opisywanych  zjawisk  i  dojrzałoś ci metod
badawczych.  Mechanika  stanowi  podstawę   poznawczą   wielu  dziedzin  współczesnej  techniki.

W  ostatnich  latach  obserwujemy  szczególnie  szybki  rozwój  nauk  mechanicznych.  Jest  on  stymulo-
wany,  obok  naturalnego  dą ż enia  do  poznawania  nowych  zjawisk,  potrzebami  praktyki,  a  także  moż li-
woś ciami  zwią zanymi  z  zastosowaniem  komputerów.  Dą ż ność  do  ulepszania  konstrukcji  konwencjonal-
nych  oraz  rozwój  konstrukcji  nowych  (np. pojazdy  kosmiczne, reaktory  atomowe, roboty  itp.)  wywołuje
potrzebę   rozszerzania  badań.  Zwią zane  z  tym  wprowadzenie  nowoczesnych  materiałów  stymuluje  np.
rozwój  badań  w  zakresie  mechaniki  ciał   stałych. Wymienimy  tutaj  dla  ilustracji  materiały  obejmowane
nazwą   kompozytów  (materiały wzmacniane włóknami, cię gnami, wtrą ceniami  nieregularnymi  itp.); odpo-
wiednie  poł ą czenie  róż nych  składników  prowadzi  do  unikalnych  własnoś ci  globalnych.  Istotnym  rysem
współczesnej  mechaniki jest  zazę bienie  się   i wzajemne  przenikanie róż nych  dziedzin  i metod  badawczych.
Wiele  ż ywych  i  waż nych  problemów  mechaniki  rodzi  się   na  styku  mechaniki  z  fizyką ,  chemią,  nauką
0  sterowaniu  i  biologią .

Polska  mechanika  aktywnie  uczestniczy  we  wskazanym  wyż ej  postę pie  i  ma  w  pewnych  wybranych
dziedzinach  istotne —  na  ś wiatowym  poziomie  —  osią gnię cia.  Dotyczy  to  głównie badań  teoretycznych
w  zakresie  mechaniki  ciał   stałych  i konstrukcji.  W zakresie doś wiadczalnictwa  —  wyraź nie  odstajemy  od
poziomu  ś wiatowego,  głównie  ze  wzglę du na brak  wyposaż enia  laboratoryjnego.  Ten  brak  bazy  labora-
toryjnej  (na  właś ciwym  współczesnym  poziomie) jest  alarmują cy  i  może wpłynąć  bardzo  negatywnie  na
dalszy  rozwój  mechaniki  i  jej  zastosowania  w  technice.

Inną   przeszkodą   na drodze rozwoju  mechaniki w Polsce jest pogarszają cy  się  stan informacji  naukowej
1  technicznej  (np. obcinanie  prenumeraty czasopism  naukowych  i  ską py  zakup  nowych  ksią ż ek).  Należy
też  wymienić  brak  nowoczesnego  sprzę tu  komputerowego  —  szeroko  wykorzystywanego  obecnie w  kra-
jach  rozwinię tych  do  wspomagania  badań  i  do  wdraż ania  wyników  do  praktyki.

Biorą c  pod  uwagę   priorytetowe  kierunki  badań  wskazane  w  tezach  przed  II I  Kongresem  Nauki



BIULETYN  INFORMACYJNY  511

Polskiej  wynikają ce  z potrzeb rozwoju  gospodarczego kraju,  a także uwzglę dniając  tradycje  i obecne zaawan-
sowanie niektórych dziedzin, PTMTS uważa  za konieczne prowadzenie badań w nastę pują cych  kierunkach.

1.  Mechanika  ciał   stałych  wraz  z  teorią   pól połą czonych

Szczególny  nacisk  powinien  być  położ ony na  kontynuację   istnieją cych  szkół  naukowych  w  zakresie
teorii  sprę ż ystoś ci,  teorii  plastycznoś ci  oraz  teorii  oddziaływań  wzajemnych  pól  elektromagnetycznych,
termicznych  i  pól  naprę ż eń.

Spoś ród  kierunków  mniej  rozwinię tych  należy  rozwijać  w  sposób zorganizowany  mechanikę  materia-
ł ów  kompozytowych  oraz  mechanikę   zniszczenia,  w  szczególnoś ci  —  badania  akumulacji  zniszczenia
zmę czeniowego.

Należy  również  podkreś lić  waż ność  mechaniki procesów  przetwórstwa  materiałów  (obróbka  metali,
formowanie  polimerów  itp.)  oraz  mechanikę   górotworu  i  gruntu.

2.  Mechanika  konstrukcji  inż ynierskich

Szczególne znaczenie ma rozwój  systemów  analizy  numerycznej  i komputerowej  złoż onych  konstrukcji
i  zastosowania  w  technologii reaktorowej, w  inż ynierii  morskiej  itp.

Zagadnienia niezawodnoś ci, optymalizacji  i identyfikacji  konstrukcji  powinny być rozwijane  ze wzglę du
na  ich doniosłość praktyczną   we wszystkich rodzajach  konstrukcji  inż ynierskich.

3.  Mechanika  mechanizmów,  konstrukcji  ruchomych  i  dynamika  maszyn

Chociaż  mechanika  układu  punktów  materialnych  i  ciał   sztywnych  jest  dziedziną,  która  już  dawno
osią gnę ła  wysoki  stopień  dojrzałoś ci  formalnej,  spełnia ona cią gle  bardzo  waż ną   rolę   w  bardzo  licznych
zastosowaniach,  np.  w  mechanice  nieba,  mechanice  mechanizmów,  maszyn  i  pojazdów.  Wcią ż  waż ne
zwią zane są  z badaniem róż nych  struktur  ruchomych, z  analizą   i  syntezą   mechanizmó w,  problemy  bada-
niem  drgań  i  statecznoś ci  ruchu.  Szczególnej  uwagi  wymagają   problemy  analizy  i  syntezy  ukł adów
elektromechanicznych  ze  sterowaniem  w  zwią zku  z  projektowaniem  i  wytwarzaniem  manipulatorów
i  robotów.

4.  Mechanika  cieczy  i  gazów

Jest  to bardzo  obszerna  dziedzina badań o bogatej  tradycji,  rozwinię tych  metodach i szerokich  zasto-
sowaniach zwią zanych  z okrę townictwem, lotnictwem, energetyką,  budownictwem morskim,  meteorologią,
ochroną   ś rodkowiska  itp. Na szczególne  wyróż nienie  zasługują   tutaj  przepływy  z uwzglę dnieniem  róż nych
zjawisk  fizycznych  i  chemicznych jak  spalanie,  wrzenie,  kondensacja,  jonizacja  itp.  Inny  waż ny  kierunek
badań  to  przepływy  wielofazowe  oraz  stacjonarne  i  niestacjonarne  oplywy  profilów  i  brył   wystę pują ce
w  lotnictwie,  energetyce  i  budownictwie.  Wreszcie  równie  waż ny  i  ostatnio  szybko  rozwijają cy  się   dział
mechaniki  płynów —  to  przepływy  turbulentne. Problemy  zwią zane  z  rozpoznawaniem  natury  zjawiska
turbulencji  i jego  właś ciwego  opisu  oraz róż ne zastosowania  teorii  turbulencji  powinny  być  przedmiotem,
szczególnej  uwagi.

Przedstawione wyż ej zwię ź le podstawowe  kierunki badań w  dziedzinie nauk mechanicznych wymagają
• dla swego rozwoju  zarówno metod teoretycznych jak  i doś wiadczalnych, a także ze wzglę du na róż norodny
charakter zjawisk  i problemów  —  róż nych metodologii  badawczych  (deterministycznych,  stochastycznych
itp.).  Jest  oczywiste,  iż  realizacja  wymienionych  kierunków  badań  bę dzie  moż liwa  jedynie  przy  zapew-
nieniu  właś ciwej,  szybkiej  informacji  —  w  postaci  periodyków  i  ksią ż ek  naukowych,  kserografów  oraz
otwartych  kontaktów  ze  ś wiatem  zewnę trznym  —  oraz  przy  wyposaż eniu  laboratoriów  naukowych  we
właś ciwy  i nowoczesny  sprzę t. Bardzo waż ny jest  też właś ciwy  sposób  finansowania  badań  oraz  ich  orga-
nizacja.  Istnieją ce obecnie problemy  badawcze  powinny  być utrzymane; wydaje  się  jednak,  że  utworzenie
na  ich bazie problemów  o wę ż szym zakresie  tematycznym mogłoby wpłynąć na zwię kszenie  elastycznoś ci
i  efektywnoś ci  badań.
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W  zakresie  usytuowania  prawno- administracyjnego  towarzystw  poż ą dana  jest  nowelizacja  ustawy,
która umocnił aby pozycję   tego  społecznego ruchu i dałaby wię ksze szansę  szczególnie  regionalnym  oddzia-
ł om  do  zdobycia  choć by  skromnej  bazy  lokalowej.

W  chwili  obecnej  duż ym  utrudnieniem  działalnoś ci  Oddziałów  PTMTS  jest  brak  lokali.  Zarzą dy
Oddział ów gnież dżą   się   ką tem  w pokojach  Instytutów uczelnianych nie posiadając  odpowiedniego  sprzę tu
biurowego,  niejednokrotnie  brak  nawet  maszyny  do  pisania.

W  zakresie  warunków  materialnych  działalność PTMTS ze wzglę du  na rozwój  Towarzystwa  wymaga
wię kszej  pomocy ze strony Polskiej  Akademii  N auk, terenowych  organów  władzy  i administracji  pań stwo-
wej,  a  także  sponsorów  gospodarczych.  Obecnie  przepisy  zasad  finansowania  Towarzystw  naukowych
nie  są   elastyczne  i  uniemoż liwiają   przyję cie  dotacji  sponsora  z  uwagi  na  przepis,  który automatycznie
redukuje  dotacje PAN. Daje  się   również odczuć brak przepisów  umoż liwiają cych  np. wykonanie  ekspertyz,
co nie sprzyja  wdraż aniu  zasad  wynikają cych  z reformy  gospodarczej.

Uważ amy  za problem duż ej wagi, aby  władze Polskiej  Akademii  Nauk, niezależ nie od  przygotowywa-
nych wniosków  na I I I  Kongres N auk Polskiej, już  w chwili  obecnej podję ły decyzję   w zakresie  zwię kszenia
dotacji  finansowych  dla  Towarzystwa,  co jest  niezbę dne  dla  normalnego  działania  Oddziałów i Zarzą du
Głównego  PTMTS.

Za  wyż ej  wymienione  opracowania  PTMTS otrzymało podzię kowanie  od  Komitetu  Organizacyjnego
I I I   Kongresu  N auki  Polskiej.

8.  Inne  formy  działalnoś ci

W  zwią zku  z  I I I   Kongresem  Nauki  Polskiej  prof.  K.  Sobczyk  i  prof.  J.  Wojnarowski  opracowali
ankietę   dotyczą cą   stanu  i  perspektyw  rozwoju  nauk  mechanicznych  w  Polsce.  Ankietę   przeprowadzono
wś ród  samodzielnych  pracowników  nauki  —  członków  Towarzystwa.

Prof.  R.  Gutowski  —  wiceprzewodniczą cy  XX  kadencji ZG  PTMTS opracował  propozycje  i  sugestie
dotyczą ce  rozwoju  polskich  specjalnoś ci  w  nauce  i  technice  (ze  szczególnym  uwzglę dnieniem  roli  Poi.
Warszawskiej).

N a  uroczystoś ciach  odsłonię cia  tablicy  i  wybicia  medalu  z  racji  20.  rocznicy  ś mierci  prof.  Witolda
Wierzbickiego  I  Przewodniczą cego  PTMTS, w  dniu  25  czerwca  1985  Zarząd  Główny PTMTS reprezen-
tował   i  przemówienie  wygłosił   prof,  dr  hab.  J.  Wojnarowski.

9.  Etatowi  pracownicy  P TM TS

Barbara  Michalska- Czachor  (do  12.03.86)  ZG  PTMTS  cały  etat
mgr  inż.  A.  Furmaniak- Dź wiarek  (od  X.85)  ZG  PTMTS  cały  etat
Barbara  Krę ź lewicz  (do  IX.85)  ZG  PTMTS  1/2  etatu
Helena  Jań czyk  (od  1.04.86)  ZG  PTMTS  1/2  „
mgr  Ewa  Koisar  (od  X.85)  ZG  PTMTS  1/2  „
Jacek  Kowalczyk  (od  12.05.86  do  12.08.86)  ZG  PTMTS  cały  etat
Cecylia  Sarbinowska  O/Bydgoszcz  1/2  etatu
Anna  Sadek  O/ Czę stochowa  1/4  „
H anna  Pienią ż ek  O/ Gdań sk  1/4  „
Jadwiga  Wojda  O/Gliwice  1/3  „
Maria  Cabak  O/ Kraków  1/4  „
Irena  Szmelter  O/Łódź  1/4  „
Barbara  Szymkow  O/ Opole  1/8  „   do  31.02.1984
Maria  Zwierzykowska  O/ Poznań  1/5  ,,
Mieczysława  Mierzejewska  O/Szczecin  1/4  ,,
Czesława  Ostrowska  O/Rzeszów  1/8  ,,
Helena  Wzorek  O/Wrocław  1/4  „
Anna  Nonckiewicz  O/Zielona  G óra  1/8  ,,  do  31.12.1985
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10.  Realizacja  uchwał   XXI   Zjazdu  Delegatów

Zarzą d  Główny XXI   kadencji  realizując  uchwały  Zjazdu  Delegatów  doprowadził   do  zatwierdzenia
nowego  Statutu  Towarzystwa,  zorganizował   szkołę   naukową   „Sterowanie  w  mechanice",  przygotował
biuletyn  o  działalnoś ci  Towarzystwa  w  okresie  25- lecia,  przeprowadził   badania  opinii  dotyczą cej  stanu
i  perspektyw  rozwoju  nauk  mechanicznych  w  Polsce.

11.  Sprawozdanie  finansowe

Zostało  uję te  w  oddzielnym  sprawozdaniu.

12.  Analityczna  ocena  działalnoś ci  Towarzystwa

W okresie XXI  kadencji zanotowano dalszy  rozwój  Towarzystwa:
1.  Liczba  członków  wzrosła  o  71  osób  i  osią gnę ła  liczbę   1138.
2.  Odbyło  się   167  zebrań,  na  których  wygłoszono  179  referatów.
3.  W zebraniach naukowych  udział  wzię ło 2850 osób, a  898 zabrało głos w  dyskusji.
4.  Zorganizowano:

—  13 sympozjów  i  konferencji,  w których  udział  wzię ło około  1650  osób  i wygłoszono  na  nich 724-
referaty,

—  13  sesji  i  seminariów  naukowych,
—  3  konkursy  naukowe,
—  2  szkoły  naukowe,
—  3  kursy  naukowe.

5.  Goś ć mi Towarzystwa  było  29  uczonych  zagranicznych.
6.  Wydano: 496.5  ark. wydawniczych,  w tym 125,5 publikacji  periodycznych.  Szczególnie  cenną   pozycją

jest  Kronika  Oddziału  Wrocławskiego.
7.  Nadano godność  Członków Zagranicznych  prof.  Józefowi  Brill i  (CSRS)  i  prof.  G iovanniemu Bian-

chiemu  (Włochy).
8.  Towarzystwo  reprezentowane  było w  Komitecie  Mechaniki  PAN, na  I I I  Kongresie  Nauki  Polskie

i na  spotkaniach  okolicznoś ciowych.
9.  Rozszerzono  program  zebrań  plenarnych  Zarzą du  Głównego  o  czę ść  naukową.  Zapoczą tkowano

również  odbywanie  zebrań  plenarnych  w Oddziałach.
10.  Podję to  prace  w  zakresie  gromadzenia  i  porzą dkowania  informacji  o  działalnoś ci  Oddziałów.

Z.  DŹ YGADŁO
J.  WOJNAROWSKl

I X  Kongres  n. t.  Badania Materiał ów

Budapeszt,  29.IX- 3.X.1986  R.

W dniach 29  wrześ nia  -3  paź dziernika  1986  r.  odbył  się  w  Budapeszcie  IX  Kongres  n.t.  Badania
Materiałów  (9«h  Congress  on  Material Testing  and  3r d  Danubia- Adria  Symposium).
Organizatorami  Kongresu  był y:
—  Naukowe  Stowarzyszenie  Inż ynierów  Mechaników  Wę gierskiej  Republiki  Ludowej  (The  Scientific

Society  of  Mechanical Engineers  —  Gepipari Tudomanyos  Egyesiilet,  G TE);
—  Austriackie  Towarzystwo  Doś wiadczalnej  Analizy  Odkształceń  (Society  of  Experimental  Strain  Ana-

lysis — ASESA) —  Austria;
—  Jugosłowiań skie  Towarzystwo  Mechaników  (Yugoslav  Society  of  Mechanics —  Croatian  Society

of  Mechanics).
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Przewodniczą cym  17- osobowego  Komitetu  Organizacyjnego,  w  skład  którego  wchodzili  przedsta-
wiciele wszystkich  wymienionych  wyż ej  stowarzyszeń,  był  prof, dr  Kornel  Lehofer.

Kongres  n.t. Badania  Materiałów jest  organizowany  tradycyjnie  w  Budapeszcie  co 4 lata  i  obejmuje
szeroki  zakres  zagadnień. Na obecnym, IX- ym Kongresie —  podobnie jak  w latach poprzednich — oprócz
zagadnień  analizy  naprę ż eń, problemów  zmę czenia  i pełzania oraz badań nieniszczą cych, najwię cej  uwagi
poś wię cono  róż nym  aspektem  procesów  zniszczenia.

Obrady  Kongresu  odbywały  się   w  salach  Domu  Techniki  w  Budapeszcie.  Oficjalnymi  ję zykami
Kongresu  był y:  angielski,  niemiecki,  wę gierski  i  rosyjski.  W  Kongresie  wzię ło  udział   ponad  330  ucze-
stników  z 20- tu  krajów,  w  tym  około  połowa spoza  Wę gier.  Najliczniej,  poza  Wę grami,  reprezentowane
byiy kraje  demokracji  ludowych: Polska  (35 osób), N RD (32 osoby)  i Czechosłowacja  (20 osób).  Ponadto
w Kongresie wzię li udział  przedstawiciele: Austrii  (5), Bułgarii (8), Chin (2), Egiptu  (1), Francji (2), Holandii
(2),  Japonii  (2), Jugosławii  (12), Kanady  (2), Kuwejtu  (1), Portugalii  (1), RFN (13), Rumunii  (3), Szwecji
(2),  Szwajcarii  (5), Włoch  (5)  i  Zwią zku  Radzieckiego  (8).

Obrady  Kongresu  rozpoczę ły  się   Sesją   Plenarną,  której przewodniczył   prof.  J.  Prohaszka.  Przemó-
wienia  powitalne  wygłosili:  prof.  K.  Lehofer  oraz  prof. Z.  Terplan. Nastę pnie w  trzech referatach  prze-
glą dowych  zostały przedstawione  osią gnię cia  Wę gierskiej  Repubiki  Ludowej  w  ostatnim 10- leciu  w zakre-
sie  badań  własnoś ci  mechanicznych  materiałów  konstrukcyjnych  (K.  Lehofer),  doś wiadczalnej  analizy
naprę ż eń  (I . Huszar)  oraz  badań  nieniszczą cych  (I . Karsai).

Program  obrad  był   podzielony  mię dzy  3  Sekcje  problemowe.  Z  kolei,  kolejne  sesje  —  w  ramach
obrad  każ dej  z  Sekcji  —  poś wię cone  były okreś lonej  tematyce. Prowadzone były zarówno sesje  referatowe
jak  i  plakatowe.

Problematyka  obrad  Sekcji  I- ej  dotyczyła zagadnień  zniszczenia,  zmę czenia  i pełzania. W  kolejnych
5- ciu  sesjach  referatowych  tej  Sekcji  omówiono:
Sesja  LI ,—R ozwój  pę knięć  (8  referatów);
Sesja  1.2. —  Zagadnienia  zmę czenia  (10  referatów);
Sesja  1.3.—Pę knię cia  przy. obcią ż eniach  dynamicznych  (9  referatów);
Sesja  1.4. —  Modele  uszkodzeń  i  metody  doś wiadczalne  (7  referatów);
Sesja  1.5.—Zmę czenie  termiczne  i  wytrzymałość  na  pełzanie  (7  referatów).

Przedmiotem  obrad  Sekcji  II- ej  była  doś wiadczalna  analiza  naprę ż eń. W  ramach  tej  Sekcji  odbyły
się   4 sesje referatowe,  na których omówiono nastę pują ce  zagadnienia:
Sesja  I I . 1. — Rozwój  metod  optycznych  (8  referatów);
:Sesja  I I .2. —  Pomiar  naprę ż eń  kontaktowych  i  własnych  (8  referatów);
Sesja  I I .3. —  Zagadnienia  modelowania  i  techniki  hybrydowej  (7  referatów);
Sesja  I I .4. —  Zastosowanie  analizy  naprę ż eń  i  automatyzacji  "(6  referatów).

W  Sekcji  I I I  odbyły  się   2  sesje  referatowe  poś wię cone  badaniom nieniszczą cym.  Na pierwszej  z nich
przedstawiono  7,  a  na  drugiej — 8  referatów.

Ponadto  obyło się   5  tematycznych sesji  plakatowych.  Na każ dej  z  nich zgrupowano  prace z  zakresu
okreś lonej  tematyki,  podanej  hasłowo w  nastę pują cych  tytułach kolejnych  sesji:
Sesja  A  —  Pomiary  i  analiza  naprę ż eń  (19  prac);
Sesja  B  —Zmę czenie  (33 prace);
Sesja  C —Badan ia  nieniszczą ce  (25  prac);
Sesja  D — Pełzanie  i  zmę czenie  termiczne  (29 prac);

; Sesja  E  —  Zniszczenie  (30 prac).

Tematycznie, sesje  plakatowe  B, D  i E  stanowiły  integralną   czę ść  obrad Sekcji  I- ej, sesja A —  Sekcji
II- ej,  zaś  sesja  C—Sekcji  III- ej.

Najwię cej  prac  przedstawiono  na  obradach  Sekcji  I  —  (ok.  133), w czasie obrad Sekcji  I I  przedsta-
wiono 48  prac, zaś  Sekcji  I I I  — 40 prac.

Łą cznie  wygłoszono  88  referatów,  a  136  prac  przedyskutowano  na  sesjach  plakatowych.  Z  Polski
przedstawiono  ogółem  47  prac, z  których  31  przedstawiono  w  trakcie  obrad  prowadzonych  w  Sekcji  I ,
13  prac —  w  Sekcji  I I   oraz  3  prace — w  Sekcji  I I I .
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W  pracach,  przedstawianych  podczas  obrad  Sekcji  I- ej  omówiono  m.in.  niż ej  wymienione  zagad-
nienia.
1.  Na sesji  pierwszej  oraz  zwią zanej  z nią   tematycznie sesji  plakatowej  E przedyskutowano:  zagadnienia

inicjacji  pę knięć  i  ich  propagacji  w  róż nych  materiałach  oraz  spoinach,  wpływy:  karbów,  oś rodków
korozyjnych,  wtrą ceń  siarki  niemetalicznej, rys  powierzchniowych  i  temperatury na powstawanie  i roz-
przestrzenianie  się   pę knię ć,  zwią zki  mię dzy  koncentracją   naprę ż eń  a  propagacją   pę knię ć,  kryteria
zniszczenia  materiałów izo-  i anizotropowych, metody statystycznej  oceny rozwój u  pę knięć  w  obszarach
koncentracji  naprę ż eń przy  obcią ż eniach wolnozmiennych, zagadnienia  rozpraszania  energii  przy  szyb-
kiej  propagacji  pę knię ć, a  także  wyniki  licznych  badań  dotyczą cych  wyznaczania  róż nych  parametrów
wytrzymałoś ciowych  metali  konstrukcyjnych,  materiałów  ceramicznych,  polimerów,  poł ą czeń  spawal-
niczych  oraz  wysokociś nieniowych  zbiorników  cylindrycznych.

2.  Na  sesji  drugiej  oraz  na  zwią zanej  z  nią   tematycznie sesji  plakatowej  B  omówiono  m.in.:  zjawiska,
towarzyszą ce  zmę czeniu  róż nych  materiałów  konstrukcyjnych,  mikromechanizmy  wzrostu  pę knięć
zmę czeniowych  w  stalach  austenitycznych,  specjalne  urzą dzenia  badawcze  przeznaczone  do  badań
własnoś ci mechanicznych konstrukcyjnych  elementów pracują cych  w wytę ż onych  warunkach,  podstawy,
metodę  oraz urzą dzenie komputerowej  analizy  propagacji  pę knięć zmę czeniowych  w  spoinach, metodę
okreś lania  wytrzymałoś ci  zmę czeniowej  niemetalowych  elementów  konstrukcyjnych,  wpływ  róż nych
czynników  (naprę ż eń  wstę pnych,  obcią ż eń  przypadkowych,  powłok  cynkowych,  jonizacji  itp.)  na
wytrzymałość  zmę czeniową   stali  konstrukcyjnych  a  także  elementów  konstrukcyjnych  (np.  wpływ
odkształceń plastycznych  na ż ywotność  lin  i drutów) oraz wyniki  konkretnych badań  róż nych materia-
łów  i  elementów  konstrukcyjnych  poddanych  działaniu róż norodnych  obcią ż eń  typu  zmę czeniowego.

3.  Na  sesji  trzeciej  przedyskutowano  wiarygodność  pomiarów  udarnoś ci  materiałów  sprę ż ysto- plastycz-
nych  przy  zastosowaniu  młota  Charpy'ego,  proces  wibracyjnego  niszczenia  ż eliwa  szarego  przy  zło-
ż onym stanie obcią ż enia, wpływ  inkluzji  siarczków  na udarność oraz wstę pnego  przecią ż enia na  energię
pę kania  przy  działaniu  udarowych  obcią ż eń  rozcią gają cych  i  zginają cych,  nową   metodę   okreś lania
udarnoś ci  przy  zastosowaniu  małych  próbek,  a  także  specjalne  metody  badania  procesów  zniszczenia
metodą   drgań  rezonansowych  oraz  przy  zastosowaniu  laserowej  techniki  plamkowej.

4.  Na sesji  czwartej  przedmiotem dyskusji  był  m.in. rozwój  uniwersalnych  urzą dzeń badawczych,  metoda
czę ś ciowego odcią ż ania  dla  okreś lania  powolnego  wzrostu  pę knię ć, analiza  pę knięć jako  procesu  dys-
kretnego  oraz  propozycja  modelu  deformacji  i  zniszczenia  metali.

5.  Na sesji pią tej  oraz z wią zanej  z nią   tematycznie sesji plakatowej  D przedyskutowano  zagadnienia  zmę-
czenia  cieplnego  róż nych  materiałów, charakterystyki  termodynamicznych  cykli  zmę czenia  cieplnego,
konstytutywny  model  odkształceniowy  metali  dla szerokiego  zakresu  temperatur, deformacje  i pę knię-
cia  w  stalach  konstrukcyjnych  przy  pełzaniu  i  cyklicznych  obcią ż eniach  cieplnych,  pełzanie  betonu
w  podwyż szonych  temperaturach i  okreś lonych  warunkach  wilgotnoś ci  oraz  betonu  zbrojonego  przy
zginaniu,  wpływ  mikrostruktury  staliw  na  pełzanie oraz  napromieniowania i wyż arzania  stali  na  kotły
parowe,  propagację   pę knięć  przy  pełzaniu —  przy  rozproszonych  uszkodzeniach,  urzą dzenia  ostrze-
gawcze o  uszkodzeniach  ciś nieniowych  kotłów reaktorów  atomowych  oraz  wyniki  konkretnych  badań
materiałów  prowadzonych  pod  ką tem  okreś lenia  ich  charakterystyk  pełzania oraz  odpornoś ci  na  ter-
miczne  obcią ż enia  zmę czeniowe.

W  pracach, prezentowanych  podczas obrad  Sekcji  II- ej  omówiono m.in. niż ej  podane zagadnienia  na
poszczególnych  sesjach:

1.  Na sesji  pierwszej przedmiotem referatów  oraz dyskusji  były nastę pują ce  zagadnienia  z zakresu  optycz-
nych metod badania materiałów i konstrukcji: analiza prą ż ków emisji  termicznych, okreś lanie  kierunków
głównych  metodą   superpozycji  prą ż ków  izochrom,  zastosowanie  fotografii  plamkowej  w  badaniach
poł ą czeń  wciskowych  (poł ą czenie  wału  z  tarczą ),  modyfikacje  metody  holograficznej  w  badaniach
drgań, zastosowanie metody elastooptycznej  w badaniach naprę ż eń własnych oraz wyniki badań  porów-
nawczych  przeprowadzonych  metodą   mory  oraz  metodą   elastooptyczną   przy  zastosowaniu  pokryć
optycznie  czynnych.

2.  Na sesji drugiej  przedmiotem dyskusji były zagadnienia naprę ż eń kontaktowych  oraz naprę ż eń własnych.
W  pierwszej  grupie  tych  zagadnień  przedyskutowano  metody  badań —  w  tym  elastooptycznej  i  pro-
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mieniowania  y,  automatyzację   badań  elastooptycznych  oraz  przedstawione  wyniki  doś wiadczalnej
i  numerycznej  analizy  naprę ż eń  kontaktowych  w  poł ą czeniach wciskowych.  W  grupie  drugiej  rozpa-
trzono  wyniki  badań naprę ż eń  własnych w laminowanych, zakrzywionych  belkach drewnianych, mode-
lach  elastooptycznych  —: metodą   ś wiatła rozproszonego  oraz  w  mono-   i  polikrystalicznym  niklu  pod-
danym  dział aniu obcią ż eń  zmę czeniowych  —  nową   metodą   rentgenowską.

3,  N a  sesji  trzeciej  dyskusja  dotyczyła głównie zagadnień  komputerowego  wspomagania  badań, zastoso-
wań  komputerów  osobistych  w  prowadzeniu  pomiarów  „on- line",  moż liwoś ci  komputerowego  prze-
kształ cania  analizy  prą ż ków  otrzymywanych  przy  zastosowaniu  metody mory  i metody elastooptycznej
oraz  technik  hybrydowych  z  wykorzystaniem  komputera  w  analizie  zagadnień  lepkosprę ż ystoś ci  ciał
stał ych.

4.  Podczas  obrad  sesji  czwartej  przedstawiono  i  przedyskutowano  m.in.  wyniki  porównawczych  badań
podparć  wyrobisk  górniczych,  nową   odmianę   odbiciowej  metody  mory,  zagadnienie  automatyzacji
analizy  prą ż ków  otrzymywanych  metodami  interferencyjnymi  oraz  mory,  ocenę   efektów  starzenia
elementów  konstrukcyjnych  na  podstawie  badań  relaksacji  naprę ż eń, a  także  wyniki  badań naprę ż eń
w  elementach konstrukcyjnych  metodą   pokryć  optycznie czynnych.

N a  sesji  plakatowej  A,  bezpoś rednio  zwią zanej  z  tematyką   obrad  Sekcji  II- ej  przedstawiono głównie
wyniki  konkretnych  badań  róż nego  rodzaju  konstrukcji,  poł ą czeń  spawanych  itp.  —  przeprowadzonych
metodami:  mory,  elastooptyczną   i  tensometryczną.

Przedmiotem obrad, prowadzonych na dwóch sesjach  Sekcji  IIJ- ej  oraz sesji  plakatowej  C były zagad-
nienia  dotyczą ce  badań materiał ów i konstrukcji  metodami nieniszczą cymi.  W duż ej  czę ś ci  dotyczyły one
automatyzacji  badań  przeprowadzanych  metodą   ultradź wię kową   oraz  prą dów  wirowych.  Przedstawiono
zestawy  aparaturowe,  a  także  konkretne  rozwią zania  automatycznych  linii  kontrolnych,  uwzglę dniają ce
specyfikę   procesu  technologicznego  wytwarzania  róż nych  elementów  konstrukcyjnych.  Dyskusja  doty-
czyła  również moż liwoś ci  i  zakresu  zastosowań  oraz dokładnoś ci metod: rentgenowskiej,  emisji  akustycz-
nej,  indukcji  magnetycznej, prą dów  wirowych  oraz rezonansowej  w  badaniach róż nych konstrukcji  i ma-
teriał ów.

Streszczenia  prac,  zakwalifikowanych  do  przedstawienia  na  IX- ym  Kongresie  Badania Materiałów
zostały  opublikowane  przez  Naukowe  Stowarzyszenie  Inż ynierów  W.R.L.  w  specjalnym  wydawnictwie
p.t.  „The  Proceedings  of  the  9t h  Congress  on  Material  Testing",  Budapest,  29  September —  3 October
1986 —  w dwóch  tomach o  ł ą cznej  obję toś ci  686 stron. W tomie pierwszym,  o obję toś ci  366 stron, zamiesz-
czono  streszczenia  tych  prac,  które  były  prezentowane  na  sesjach  referatowych  Sekcji  I- ej  oraz  sesjach
plakatowych  B,  D  i  E.  Natomiast  w  tomie  drugim  zamieszczono  streszczenia  prac  prezentowanych  na
sesjach  Sekcji  II- ej  i Sekcji  III- ej  oraz na sesjach  plakatowych A  i C.

Z  powyż szego  wynika,  że  dominują cą   tematyką   obrad Kongresu  były zagadnienia zniszczenia, zmę-
czenia  i peł zania.

Wydano  również  broszurę  zawierają cą   wykaz nazwisk  uczestników  Kongresu.

Władysław Walczak

KOMUNIKAT

W  dniach  11 — 14 paź dziernika  1988  r.  odbę dzie  się   w Warszawie
XII I   Sympozjum  Mechaniki  Doś wiadczalnej  Ciała Stałego.

Korespondencję   prosimy  kierować  na  adres:
mgr  inż.  Tomasz  Pancewicz,  ul. Nowowiejska  24,  00- 665 Warszawa,

Instytut  Techniki  Lotniczej  i  Mechaniki  Stosowanej,  PW


