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Celem prezentowanej pracy jest upowszechnienie oryginalnej koncepcji hipotezy
wytężenia, opierającej się na podstawowych założeniach i prawach fizyki ciała stałego, która
została zaproponowana blisko pół wieku temu przez ucznia Włodzimierza Burzyńskiego Jerzego Zawadzkiego. W pracy [1] wyprowadzono, na gruncie równań fizyki metali oraz fizyki
polimerów, miarę wytężenia jako przyrost właściwej energii swobodnej. Daje to możliwość
uwzględnienia zmian entropii w czasie procesu odkształcenia, co dla polimerów jest
szczególnie istotne. Przewodnią myśl Zawadzkiego można przedstawić następująco. Jeżeli
ciało odkształcalne zostaje obciążone, wzrasta jego energia sprężysta w wyniku zmian
odległości między atomami lub molekułami. Innymi słowy, dla ciał izotropowych, energia
zmian postaciowych i objętościowych ulega zmianie. Nie jest to jedyna zmiana, gdyż w także
energia drgań atomów wokół położeń równowagi także się zwiększa, co w konsekwencji może
powodować przejście ze stanu sprężystego w stan odkształcenia plastycznego. Ten trafny
argument znalazł swoje potwierdzenie w rozwiniętej w późniejszych latach teorii termicznie
aktywowanego ruchu dyslokacji jako fizykalnego mechanizmu odpowiedzialnego za proces
deformacji lepkoplastycznych, por. np. [2].
Rozważania przytoczone w pracy [1] doprowadziły do wyprowadzenia różnych form
energetycznej hipotezy wytężenia. Autor przedyskutował także szczegółowo porównanie
własnych kryteriów sprężystych stanów granicznych z tymi, które były dyskutowane wcześniej
przez Hubera, Hubera i Beltramiego jak również Burzyńskiego oraz Schleichera, por.
wyczerpującą analizę wymienionych kryteriów w [3].
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