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Inżynieria materiałowa

Zbigniew Kacprzyk

Od wielu lat producenci poszukują nowych tworzyw. Inżynieria materiałowa jest bodaj najszybciej rozwijającą
się dyscypliną techniczną. W drugiej połowie XX wieku, kiedy opracowano wiele nowatorskich materiałów,
obrosła w wiedzę teoretyczną i praktyczną. Nowe tworzywa w znacznej części miały zastosowanie militarne i
technologia produkcji objęta była największą tajemnicą. W opracowywaniu nowych materiałów główną rolę
odgrywali fizycy i chemicy. Prowadzili eksperymenty w laboratoriach badawczych, usilnie pracując nad
poznaniem ogólnych praw opisujących właściwości nowych tworzyw. Wielką pomocą stały się metody
numeryczne i analiza komputerowa. Nowe algorytmy opisywania właściwości mechanicznych materiałów coraz
częściej zapewniały ich teoretyczne opracowanie. Badacz mógł przewidzieć cechy tworzywa, konstruując go
wyłącznie w wyobraźni. Obliczenia wymagały zaawansowanych algorytmów i silnych komputerów. Obecnie
główne moce światowych superkomputerów wykorzystuje do obliczeń materiałowych.

Wiele nowych tworzyw wchodzi niezauważenie do naszego życia codziennego. Nie zastanawiamy się nad
niezwykle mocnymi obudowami telefonów komórkowych, twardymi powłokami lakierniczymi, nowymi
tkaninami.

Oprogramowanie wspomagające prace nad nowymi materiałami jest niezwykle złożone i kosztowne. Wystarczy
wspomnieć, że analizy wytrzymałościowe prowadzi się zwykle w systemach metody elementów skończonych, a
modelowanie próbki jest bardzo dokładne. Często modele mają po kilkaset tysięcy węzłów. Obliczenia dotyczą
wielu próbek, analizy (mimo użycia superkomputerów) trwają więc miesiącami! Tak długie obliczenia związane
są z bardzo dużymi kosztami, dlatego prace nad nowymi materiałami są finansowane ze środków państwowych,
a w Europie również ze środków unijnych. W Polsce praktycznie nie ma rynku dla oprogramowania
wspomagającego projektowanie tworzyw.

Mamy w kraju kilka ośrodków zajmujących się inżynierią materiałową. Niestety, są to ośrodki skupione wokół
uczelni, zgodnie z obowiązującym modelem szkolnictwa wyższego służą zatem głównie do robienia
błyskotliwych karier (także politycznych), a nie do opracowywania w wymiarze praktycznym nowych tworzyw.
W Polsce nakłady na badania nowych materiałów są dość wysokie i niewspółmierne do osiąganych wyników.
Powinni zainteresować się tym decydenci odpowiedzialni za rozdział środków na badania. Inżynieria
materiałowa jest dyscypliną, którą warto finansować i to na wysokim poziomie, ale też postawić jej wyraźne
cele badawcze. Nie można rozdzielać środków według potrzeb uczonych. Cele badawcze powinny być
formułowane zgodnie z potrzebami gospodarki. W inżynierii materiałowej powinno to być stosunkowo łatwe.
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