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1. Podstawa opracowania recenzji 

Formalną podstawą opracowania recenzji jest: 
• pismo nr BCK-VI-L-7460/18 (z dnia 5.10.2018) Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów powołujące mnie na recenzenta w postepowaniu habilitacyjnym dra inż. 
Jacka Szafrana, 

• pismo (z dnia 15.10.2018) prof. dra hab. inż. Marka Lefika - Dziekana Wydziału Bu
downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej informujące 
mnie, że zostałem powołany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 
na recenzenta w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra inż. Jacka 
Szafrana. 

Merytoryczną podstawę opracowania recenzji jest dokumentacja opracowana przez 
dra inż. Jacka Szafrana, przedłożona Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
z prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 

Recenzja została opracowana z uwzględnieniem wymagań zawartych w 1 oraz 2 . 

2. Sylwetka Habilitanta 

Dr inż. Jacek Szafran ukończył w 2005 r. studia na Wydziale Budownictwa, Architektu
ry i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera na pod
stawie pracy dyplomowej pt.: ,,Analiza możliwości dociążenia wież stalowych typu Le
wandowski, używanych przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce". 

W 2011 r. Habilitant uzyskał na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro
dowiska Politechniki Łódzkiej stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie 
rozprawy doktorskiej pt.: ,,Analiza stochastyczna i niezawodność stalowych konstrukcji 
wież telekomunikacyjnych", której promotorem był prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński. 

Od 2010 r. do chwili obecnej dr inż. Jacek Szafran jest zatrudniony na Wydziale Bu
downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w jednostkach orga
nizacyjnych, które zajmowały się mechaniką konstrukcji, konstrukcjami stalowymi i nie
zawodnością, obejmując kolejno stanowiska: asystenta (od 26.10.2010 do14.04.2011) 
i adiunkta (od 15.04.2011). 

1 Ustawia z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U 
z 2003 r. nr 65 poz. 595; Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz 455) 

2 Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć oso
by ubiegającej się o nadania stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). 
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Dr inż. Jacek Szafran w okresie 1.07.2005 - 30.06.2006 pracował jako asystent pro
jektanta konstrukcji w Biurze Projektów Radia i Telewizji PROTEL. 

Od 1.08.2006 Habilitant pracuje w przedsiębiorstwie Compakt-Projekt sp. z o.o., kolej
no na stanowiskach inżyniera budowy (1.08.2006 - 31.10.2007), asystent projektanta 
konstrukcji (1.11.2006 - 1.06.2011) i głównego projektanta (od 1.06.2011). 

3. Ocena osiągnięć naukowo-badawczych 

3.1. Ocena osiągnięcia naukowego wskazanego przez Habilitanta 

Dr inż. Jacek Szafran jako osiągnięcie naukowe zgodnie z artykułem 16 ustawy 1 

oraz§ 3 pkt 4a rozporządzenia 2 wskazał cykl 23 publikacji, opatrzony we wniosku tytu
łem: ,,Eksperymentalna i komputerowa analiza niezawodności stalowych wież kratowych". 
Są to następujące, powiązane tematycznie, publikacje naukowe: 

• znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - zgodnie z 2 

[A1] J. Szafran, An experimental investigation into failure mechanism of a full-scale 40 m high steel telecommunica
tion tower, Engineering Failure Analysis, 54 (2015), pp. 131-145, IF = 1,676; punktacja MNiSW= 35. 

[A2] J. Szafran, K. Rykaluk, A full-scale experiment of a lattice telecommunication tower under breaking load. Jour
nal of Constructional Steel Research, 120 (2016), pp. 160-175, IF = 2,028; punktacja MNiSW= 35. 

[A3] M. Kamiński, J. Szafran, Stochastic Finite Element Analysis and Reliability of Steel Telecommunication Tow
ers, CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences. Vol. 2060, no.1, (2012) pp.1-25. IF = 0,67; 
punktacja MNiSW = 30. 

[A4] M. Kamiński, J. Szafran, Least Squares Stochastic Finite Element Method in structural stability analysis of the 
steel skeletal structures, CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 107, No. 1, (2015) 
pp. 27-57. IF = 0,67; punktacja MNiSW= 30. 

[A5] M. Kamiński, J. Szafran, Random eigenvibrations of elastic structures by the response function method and the 
generalized stochastic perturbation technique. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 9(4): (2009) 
pp. 5-32, IF = 2,216; punktacja MNiSW= 30. 

[A6] J. Szafran, M. Kamiński, From full-scale testing of steel lattice towers to stochastic reliability analysis, Archives 
of Mechanics. 69(4-5), pp. 371-388, 2017. IF = 1,157; punktacja MNiSW = 25. 

• znajdujące się na liście B MNiSW 
[A7] J. Szafran, K. Rykaluk, Diagonal bracing members of lattice towers - analytical versus experimental studies, 

Recent Progress in Stee/ and Composite Structures, Publisher: CRC Press/Balkema Taylor&Francis Group, 
Editors: Giżejowski, Kozłowski, Marcinowski, Ziółko, pp. 94-95; punktacja MNiSW = 15. 

[AB] J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Dynamie response of the steel chimney by the Stochastic perturbation 
based Finite Element Method, Advances in Mechanics: Theoretica/, Computational and lnterdisciplinary ls
sues, Publisher: CRC Press/Balkema Taylor&Francis Group, Editors: Kleiber, Burczyński, Wilde, Górski, Win
kelmann, Smakosz, pp. 559-562; punktacja MNiSW = 15. 

[A9] J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Full-scale testing of steel lattice towers: requirements, preparation, exe
cution, challenges, and the results. Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems -
Monograph from Scientific Conference of JASS Polish Chapters, Publisher: Rzeszów University of Technology, 
Editors: Romulad Tarczewski & Zbigniew Bieniek, pp.101-107; punktacja MNiSW= 5. 

[A10] J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Steel hot-rolled, cold-formed, and hot-finished structural hollow sections 
- an experimental stability study, Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Mono
graph from Scientific Conference of JASS Polish Chapters, Publisher: University of Wannia and Mazury in Ol
sztyn, Editors: Leszek Małyszko & Romuald Tarczewski, pp. 89-94; punktacja MNiSW = 5. 

[A11] J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Steel lattice tower reliability estimation for serviceability limit state, 
Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference 
of IASS Polish Chapters, Publisher: University of Wannia and Mazury in Olsztyn, Editors: Leszek Małyszko 
& Romuald Tarczewski, pp. 95-102; punktacja MNiSW= 5. 

[A12] M. Kamiński, J. Szafran, Vibrations of elastic trusses with random parameters by the response function meth
od and stochastic perturbation technique, Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems 
- Monograph from Scientific Conference of JASS Polish Chapters, Editor: Jan B. Obrębski, Warszawa, 2008; 
punktacja MNiSW = 30. 

[A13] M. Kamiński, J. Szafran, Eigenvibrations of high telecommunication tower with random parameters by the re
sponse function method and SFEM, Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems -
Monograph from Scientific Conference of JASS Polish Chapters, Editor: Jan B. Obrębski, Warszawa, 2009; 
punktacja MNiSW = 5. 
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[A14) J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Design of steel structures for a given level of reliability using partial safe
ty factors calibration procedure, Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters, Publisher: 
University of Science and Technology in Bydgoszcz, pp. 55-58; punktacja MNiSW = 5. 

[A15] J. Szafran, Analytical determination of the aerodynamic resistance of the skeletal telecommunication towers. 
Structure and Environment, nr 112015, pp. 5-14; punktacja MNiSW= 9. 

[A16] M. Kamiński, J. Szafran, Eigenvalue analysis for high telecommunication towers with lognormal stiffness by the 
response function method and SFEM. Computer Assisted Methods in Engineering and Sciences. 16: (2009) 
pp. 279-290; punktacja MNiSW= 14. 

[A17] M. Kamiński , J. Szafran, The Least Square Stochastic Finite Element Method in structural stability analysis of 
steel skeletal structures. lntemational Journal of Applied Mechanics and Engineering 0112015; 20(2), 
pp. 299- 18; punktacja MNiSW= 15. 

[A 18) M. Kamiński, J. Szafran, M. Solecka, Comparison of the Aluminium Versus Steel Telecommunication Towers 
in Stochastic Finite Element Method Eigenvibrations Analysis. Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 15, 
No.1 (2011), pp. 95-110; punktacja MNiSW= 6. 

[A19) J. Szafran, K. Rykaluk, Steel Lattice Tower Under Ultimate Load - Chosen Joint Analysis. Civil And Environ
mental Engineering Reporls 25(2), pp. 199-210, 2017; punktacja MNiSW= 6. 

[A20) M. Kamiński, J. Szafran, Stochastyczna analiza drgań wymuszonych stalowych wież telekomunikacyjnych. 
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 212014, 61, pp. 43-56; punktacja MNiSW= 6. 

[A21] M. Kamiński, J. Szafran, O komputerowym modelowaniu niezawodności stalowych wież telekomunikacyjnych. 
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej- Budownictwo nr 62, 51-66, 2010; punktacja MNiSW= 2. 

[A22] M. Kamiński , J. Szafran, P. Świta, Analiza stateczności stalowych wież telekomunikacyjnych o parametrach lo
sowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej , Budownictwo nr 63/2011, s. 152-165; punktacja MNiSW = 2. 

[A23] J. Szafran, K. Rykaluk, Wpływ rodzaju skratowania wież na ich nośność i mechanizm zniszczenia, Materiały 
Budowlane 2018; punktacja MNiSW= 8. 

W osiągnięciu naukowym 6 prac opublikowano w czasopismach o zasięgu międzyna
rodowym, które znajdują się w bazie JCR (z listy A MNiSW), a 17 prac opublikowano jako 
referaty konferencyjne i artykuły w czasopismach znajd ujących się na liście B MNiSW. 

Osiągnięcie naukowe składa się z 2. publikacji autorskich ([A 1] - z listy z listy A 
MNiSW i [A 15] z listy B MNiSW) oraz 21. publikacji współautorskich. Udział dra inż. Jacka 
Szafran w 5. współautorskich publikacjach w czasopismach, które znajdują się w bazie 
JCR wynosi od 70% do 80%. W odniesieniu do pozostałych 16 prac osiągnięcia nauko
wego udział ten jest nie mniejszy niż 50% (z wyjątkiem artykułu [A 18], w którym udział 
Habilitanta wynosi 33%). 8 publikacji, tj. [A? -A14] to referaty na konferencjach krajowych 
o zasięgu międzynarodowym. 

Osiągniecie naukowe dotyczy ważnego nurtu aktualnych badań, zajmującego się ana
lizą wytężenia, zachowania się i szacowania niezawodności wież kratowych. Przedsta
wione badania mają charakter eksperymentalny oraz numeryczny i są dobrze osadzone 
w realiach konstrukcji stalowych. Dotyczą one nośności granicznej, utraty stateczności 
i oszacowania bezpieczeństwa wież kratowych. Ich celem było zaproponowanie precy
zyjniejszego modelowania wytężenia i zachowania się badanych konstrukcji. Zagadnienia 
badane w osiągnięciu naukowym mają charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny, 
a ich lektura wskazuje, że Autor ma dobre rozpoznanie badanych problemów naukowych. 

Przedstawione w osiągnięciu naukowym badania dotyczą m.in. analizy wyników unika
towych, testów eksperymentalnych 6. wież kratowych, a także numerycznej oceny ich wy
tężenia i oszacowania niezawodności. Badano doświadczalnie wieże kratowe w skali na
turalnej, tj. 2 wieże o wysokości 40 m oraz 4 wieże o wysokości 42 m (o przekrojach trój
kątnym i kwadratowym) oraz o odmiennych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Obciążano 
je punktowo siłą skupioną przyłożoną na wysokości około 30 m n.p.t., która miała aprok
symować wypadkową oddziaływania wiatru na konstrukcję wieży. Celem tych badań do
świadczalnych było określenie m.in. nośności granicznej wież kratowych oraz identyfika
cja ich mechanizmów zniszczenia. 

W autoreferacie dokonań naukowo-badawczych Habilitant wskazał jako oryginalne 
elementy prac [A 1 - A23] następujące osiągnięcia: 
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I. Identyfikacja rzeczywistej wartości współczynnika smukłości efektywnej k dla kra
wężników wieży wykonanej z prętów pełnych i skratowania typu X [A 1]. 

li. Wykazanie wpływu skratowania typu X na postać zniszczenia konstrukcji wieżowej 
[A1, A2, A6, A7]. 

Ili. Ujawnienie wpływu sztywności fundamentów na postać zniszczenia i przemiesz
czenia węzłów przestrzennych wież o przekroju trójkątnym [A 1, A2, A6, A7, A 11, 
A14]. 

IV. Eksperymentalne udowodnienie różnic w mechanizmie zniszczenia i nośności wież 
o skratowaniu pojedynczym i podwójnym [A23]. 

V. Wykazanie rzeczywistego rozkładu sił wewnętrznych w elementach skratowania ty
pu X wykonanych z kątowników nierównoramiennych i jego roli w mechanizmie 
zniszczenia [A1, A2, A7, A19]. 

VI. Stochastyczna analiza niezawodności stalowych, kratowych konstrukcji wieżowych 
[A3, A4, A5, A6, A12, A13, A14, A16, A17]. 

VII. Wprowadzenie metody perturbacyjnej do analiz dynamiki stochastycznej obiektów 
wieżowych [A8, A 11, A20]. 

Uwagi krytyczne osiągniecia naukowego 

Ad I. 

Jeśli nie wykonuje się dokładnej analizy, to wg 3 współczynnik efektywnej smukłości 
krawężników wież kratowych (a także współczynnik długości wyboczeniowej kratownic 
wg 4) przyjmuje się kEc = 1,0. W jego ocenie przyjęto schemat krawężnika jako „wyizolo
wanego" z ustroju ciągłego pręta podpartego przegubowo na skratowaniu wieży. Jest on 
obciążony stałą wzdłużnie siłą, o wartości równej maksymalnej sile ściskającej w krawęż
niku. Model ten nie uwzględnia więc rzeczywistego, wzdłużnie skokowo zmiennego roz
kładu siły osiowej w krawężniku. Pomija też sztywności jego połączeń z prętami skrato
wania i ich oddziaływania na krawężnik. Te zazwyczaj podatne połączenia przenoszą 
momenty zginające, co zwiększa nośność wyboczeniową krawężnika. Zależy ona też od 
długości, sztywności i wytężenia zarówno krawężnika, jak i prętów skratowania wieży. 

Wykonane w 5 analizy parametryczne wykazały bardzo duży wpływ ww. czynników na 
nośność wyboczeniową pasów kratownic płaskich . Wyznaczone w 5 współczynniki długo
ści wyboczeniowej pasów kteor są mniejsze od proponowanych w 4, tj . kteor < kEc = 1,0. 

W [A1], na podstawie wykonanych badań doświadczalnych wyznaczono współczynnik 
efektywnej smukłości krawężników wieży kratowej, który wynosi kexp = 0,85 < kEc. Po
twierdza to dotychczasową wiedzę w tym temacie m.in. w 5, o potrzebie precyzyjniejszej 
identyfikacji jego wartości, z uwzględnieniem rzeczywistych parametrów geometrycznych, 
konstrukcyjnych, sztywnościowych i wytężenia konstrukcji. Wykonanie takich analiz pa
rametrycznych znacznie podniosłoby wartość naukową i aplikacyjną zagadnienia bada
nego w [A1]. Zidentyfikowany w [A1] współczynnik kexp = 0,85 ma ograniczoną wartość 
aplikacyjną, gdyż odnosi się tylko do wieży kratowej o badanej konstrukcji. Bez wykona
nia odpowiednich analiz parametrycznych nie może on być stosowany w przepadku wież 

3 PN-EN 1993-3-1 :2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. 
4 PN-EN 1993-1 -1 :2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
5 Dariusz Wojczyszyn: Analiza długości wyboczeniowych pasów z płaszczyzny kratownic płaskich, Politechnika Wrocławska , 

Instytut Budownictwa, rozprawa doktorska, raport 1-2 serii PRE nr 6/2009. 
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kratowych o odmiennych niż badano w [A 1] parametrach geometryczno-konstrukcyjno
sztywnościowych. 

Ad li. 

Na podstawie porównania wyników eksperymentalnych badań nośnosc1 granicznej 
dwóch wież kratowych (o symetrycznym skratowaniu X i o odmiennych parametrach 
geometryczna-konstrukcyjnych) sformułowano wniosek, że o niezawodności konstrukcji 
ze skratowaniem X decyduje wytrzymałość wyboczeniowa ich krawężników. Wniosek ten, 
bez podania ograniczeń jego ważności jest nieprecyzyjny. O bezpieczeństwie konstrukcji 
statycznie wyznaczalnych o szeregowym modelu niezawodnościowym decyduje element 
sprawczy nie najbardziej obciążony Uak podano w [A1 , A2, A6, A7]), lecz element spraw
czy najbardziej wytężony 6, którym może być też pręt skratowania lub połączenie. Praw
dopodobnie stop ień wytężenia krawężników wież, które uległy wyboczeniu w trakcie eks
perymentów był większy, od stopnia wytężania prętów skratowania. Ponadto należałoby 
też założyć, że nośności połączeń prętów w węzłach oraz nośności styków montażowych 
wieży kratowej są większe od nośności jej prętów (krawężników i skratowania). 

Ad Ili. 

Ważnym kryterium projektowania wież telekomunikacyjnych jest spełnienie wymagań 
dotyczących ich stanu granicznego użytkowalności. Ograniczają one restrykcyjnie prze
mieszczenia poziome oraz skręcenia przekrojów wież, w który umieszczone są anteny. 
Przedstawione w [A1,A2, A6, A7, A11, A14] badania doświadczalne, a także analizy 
numeryczne wykazały konieczność uwzględnienia podatności fundamentów w ocenie 
m.in. przemieszczeń węzłów wieży kratowej . Jest to wniosek oczywisty, o charakterze in
żynierskim, gdyż ww. przemieszczenia zależą od parametrów (m.in. konstrukcyjnych, 
sztywnościowych i ciężaru własnego) zarówno wieży kratowej, jak i fundamentu. 

Ad IV. 

W [23] na podstawie porównania zidentyfikowanych doświadczalnie nośności granicz
nych oraz mechanizmów zniszczenia dwóch wież kratowych o takiej samej wysokości 
h = 42,0 m, lecz o różnej geometrii skratowania ścian, tj. typ pojedynczy (wieża nr 1) oraz 
typ X (wieża nr 2), sformułowano wniosek, że redukcja liczby prętów wież z skratowaniem 
pojedynczym prowadzi do zmniejszenia nośności konstrukcji. Takie uogólniające wnio
skowanie jest nie w pełni uzasadnione, gdyż badano wieże kratowe o odmiennych: roz
wiązaniach konstrukcyjnych, przekrojach poprzecznych prętów, stykach montażowych, 
połączeniach itp., wykonanych ze stali innych gatunków i o różnej masie własnej - po
równywano więc konstrukcje nieadekwatne. Badania identyfikujące optymalne rozwiąza
nia konstrukcji wież kratowych wymagają budowy wieloparametrowego modelu ich oce
ny, który uwzględniam.in. kryteria nośności granicznej, niezawodności, trwałości, koszto
chłonności, złożoności technologicznej itp. Dopiero badanie alternatywnych rozwiązań 
konstrukcyjnych wg analizy wartości wiodącego kryterium umożliwia formułowanie wnio
sków rekomendujących dotyczących optymalnego projektowania wież kratowych. 

Ad V. 

Wykonano analizy numeryczne wytężenia skratowań X wykonanych z rur i kątowni
ków. Rury skratowania łączono osiowo zarówno z krawężnikami, jak i w węźle ich krzy
żowania się. W przypadku skratowań z kątowników ww. połączenia były mimośrodowe. 

6 Antoni Biegus A., Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1999. 
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Z powodu mimośrodowości połączeń kątowników oprócz siły podłużnej są one wytężone 
momentem zginającym. Wpływa to na zwiększone zużycie stali skratowań z kątowników, 
w porównaniu z zużyciem stali skratowań rurowych łącznych osiowo. Na podstawie tego 
oczywistego wniosku (który wynika z podstawowej wiedzy z wytrzymałości materiałów) 
sformułowano zalecenie, że w wieżach kratowych należy stosować rurowe skratowania 
łączone osiowo. W [A 1, A2, A7, A 19] nie uwzględniono małej pracochłonności wykonania 
połączeń oraz zalet technologicznych skratowań z kątowników, niską cenę jednostkową 
ich zakupu, w porównaniu z skartowaniami z rur. Uwzględniając oprócz zużycia stali ww. 
kryteria można obiektywnie ocenić zasadność ekonomiczną badanych skratowań wież. 

Ad VI i VII. 

W zestawieniu publikacji osiągnięcia naukowego brak jest datowania niektórych publi
kacji. Prace [A5, A 12, A 13 i A 16] zostały opublikowane przed doktoratem Habilitanta. 
Znajdują się w nich treści zawarte w rozprawie doktorskiej dra inż. Jacka Szafrana. Nie 
mogą być one w pełni uwzględnione w ocenie osiągnięcia naukowego Kandydata. 

Wykonane przez Habilitanta oszacowania bezpieczeństwa i parametrów losowej no
śności granicznej wież kratowych nie uwzględniają ich modelu niezawodnościowego. 
W ocenie bezpieczeństwa wież kratowych istotne jest uwzględnienie budowy struktural
nej konstrukcji i jej modelu niezawodnościowego (szeregowego, równoległego, miesza
nego). Dopiero analiza kinematycznie dopuszczalnych mechanizmów zniszczenia kon
strukcji oraz ich minimalnych krytycznych zbiorów (MKZ) elementów sprawczych umożli
wia identyfikację modelu niezawodnościowego i oszacowanie parametrów losowej no
śności granicznej i bezpieczeństwa wież kratowych (w sposób przedstawiony w pracach 
Zbigniewa Kowala, a także m.in. Urszuli Radoń i Antoniego Biegusa). 

W analizie losowej nośności krytycznej prętów wież kratowych uwzględniono tylko lo
sowe parametry modułu sprężystości podłużnej stali E, którego mała losowa zmienność 
ma drugorzędne znaczenie w tej ocenie. Zasadniczy wpływ na losową, sprężystą no
śność krytyczną prętów ma losowa długość wyboczeniowa (szczególnie losowy współ
czynnik długości wyboczeniowej), a w przypadku losowej nośności krytycznej sprężysto
plastycznej oraz plastycznej również losowa granica plastyczności stali 6. 

Dokonania osiągnięcia naukowego 

Do oryginalnych elementów osiągnięcia naukowego Habilitanta należy zaliczyć: 

• zrealizowanie unikatowych, wartościowych badań doświadczalnych w skali natural
nej 6. telekomunikacyjnych wież kratowych o wysokościach 40 m i 42 m oraz o od
miennych rozwiązanych konstrukcyjnych, 

• eksperymentalną identyfikację nośności granicznej, mechanizmów zniszczenia oraz 
zachowania się ww. badanych wież kratowych, 

• opracowanie modeli numerycznych MES wytężenia i zachowania się badanych do
świadczalnie wież oraz analizy porównawcze otrzymanych wyników, wraz z sformu
łowaniem wniosków o charakterze zarówno poznawczym, jak i aplikacyjnym, 

• wskazanie na potrzebę m.in. uściślenia współczynnika długości wyboczeniowej 
krawężników, uwzględnienia sztywności fundamentów i właściwego przyjęcia typu 
skratowania w optymalnym projektowaniu telekomunikacyjnych wież kratowych, 

• zaproponowanie stochastycznych modeli analizy wytężenia oraz oszacowania nie
zawodności stalowych wież kratowych. 
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Oprócz omówionego naukowego osiągnięcia publikacyjnego, w autoreferacie dokonań 
naukowo-badawczych Habilitant wskazał również autorstwo zrealizowanego oryginalne
go osiągnięcia projektowego - zgodnie z§ 3 pkt 4b rozporządzenia 2. 

Dr inż. Jacek Szafran jest autorem projektu wdrożonego typoszeregu kratowych wież te
lekomunikacyjnych o wysokości od 20 m do 60 m, które zaprojektowano z uwzględnie
niem oddziaływań klimatycznych występujących w terenie Polski. Mogą one być stoso
wane w przypadkach odmiennych wymagań użytkowych i możliwa jest ich modernizacja. 
Projekt ten świadczy o dużej wiedzy inżynierskiej Habilitanta w projektowaniu i realizacji 
telekomunikacyjnych wież kratowych. W opinii recenzenta projekt typoszeregu ww. wież 
jest ważkim osiągnieciem technicznym. Zastosowane w nim poprawne, ogólnie znane 
rozwiązania konstrukcyjne nie zawierają jednak istotnych elementów oryginalności. 

Podsumowanie oceny osiągnięcia naukowego 

Przedstawiona w osiągnieciu naukowym dra inż. Jacka Szafrana pt. ,,Eksperymentalna 
i komputerowa analiza niezawodności stalowych wież kratowych" identyfikacja uściślają
cych modeli analizy wytężania i zachowania się oraz niezawodności wież kratowych jest 
poszerzeniem stanu wiedzy dotyczącej oceny ich nośności, sztywności i bezpieczeństwa. 
Stanowi ona ważny wkład w rozwój teorii stalowych konstrukcji wieżowych. Dlatego po
mimo przedstawionych krytycznych uwag, stwierdzam, że osiągniecie naukowe dra inż. 
Jacka Szafrana pt. ,,Eksperymentalna i komputerowa analiza niezawodności stalowych 
wież kratowych" spełnia wymagania artykułu 16 ustawy 1 oraz wnosi istotny wkład w roz
wój dyscypliny budownictwo. 

3.2. Ocena pozostałych osiągnięć naukowych Habilitanta 

Poza ujętymi w osiągnięciu naukowym publikacjami [A 1-A23] dr inż. Jacek Szafran 
opublikował 11 prac naukowych, tj.: 

• 1 współautorski artykuł z listy JCR (Computer Structures - punktacja MNiSW = 40, 
IF = 3,858), 

• 3 artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ( Structure and Environ
ment - punktacja MNiSW= 9; International Journal of Aplied Mechanics and Egine
ering - punktacja MNiSW= 15) , 

• 1 artykuł w czasopiśmie o zasięgu krajowym (Inżynieria i Budownictwo - punktacja 
MNiSW= 7), 

• 6 referatów na konferencjach o zasięgu międzynarodowym. 
Oprócz tematyki związanej z analizą wytężenia i oceną niezawodności wież kratowych 

Habilitant zajmował się m.in.: modelowaniem defektów w kompozytach w ujęciu losowym, 
zastosowaniem metod losowych w ocenie bezpieczeństwa mostów dla pieszych, wytę
żeniem przekryć obiektów o dużej rozpiętości i problematyką materiałów izolacyjnych. 

3.3. Podsumowanie oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych 

Wskaźniki bibliometryczne osiągnieć naukowo-badawczych dra inż. Jacka Szafrana są 
następujące: 

• sumaryczny impact factorwg listy Journal Citation Reports wynosi 12,275, 
• liczba cytowań w bazie Web of Science wynosi 29, 
• index Hirsha wg bazy Web of Science wynosi h = 4. 
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Łączny dorobek punktowy Habilitanta, obliczony na podstawie punktacji z list A i B 
MNiSW, uzyskany za publikacje naukowe wynosi 291. 

Parametry bibliometryczne osiągnięć naukowo-badawczych dra inż. Jacka Szafrana 
wskazują, że analizowany dorobek publikacyjny spełnia wymagania stawiane wobec 
kandydatów aspirujących do stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo, 
o których mowa w rozporządzeniu 2. 

Oprócz ww. parametrów bibliometrycznych kryteria oceny w zakresie osiągnięć nau
kowo-badawczych wg § 4 rozporządzenia 2 (przyjęto numerację wg 2) obejmują: 
6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział 

w takich projektach; 
Habilitant (w latach 2014-2016) pełnił funkcję kierownika i wykonawcy projekt ba

dawczego „Networks Towers Reinforcement Cost Optimisation", finansowanego przez 
T-Mobile Polska S.A., 

7) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową; 
dr inż. Jacek Szafran (w latach 2010-2017) otrzymał za działalność naukową 8 na

gród JM Rektora Politechniki Łódzkiej, 
8) wygłaszanie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycz

nych; 
Habilitant jest autorem 5. i współautorem 9 referatów na międzynarodowych i krajo

wych konferencjach naukowych. 

Wniosek podsumowujący ocenę osiągnięć naukowo-badawczych 

W podsumowaniu oceny dokonań naukowo-badawczych (osiągnięcia naukowego 
tj. prac [A1-A23] i pozostałych publikacji naukowych) dra inż. Jacka Szafrana stwierdzam, 
że Jego dorobek naukowy spełnia wymagania artykułu 16 ustawy 1 oraz wnosi istotny 
wkład w rozwój dyscypliny budownictwo. 

4. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy między
narodowej Habilitanta 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia 2 ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego 
oraz współpracy międzynarodowej Habilitanta obejmuje poniższe analizowane kryteria 
1)-14) (ich numerację przyjęto wg 2). W tym aspekcie osiągnięcia dra inż. Jacka Szafrana 
są następujące: 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych - brak, 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w ko
mitetach organizacyjnych tych konferencji; 
2.1. Habilitant brał udział w 14. międzynarodowych i krajowych konferencjach nauko

wych m.in.: 3rd Polish Congress of Mechanics, 21st International Conference on 
Computer Methods in Mechanics (wygłoszenie Keynot Speech "Dynamie respon
se of the steel chimney by the stochastic perturbation based Finite Element Met
hod', współprzewodniczenie sesjom naukowym konferencji) i Seminar of Lightwe
ight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems, Rzeszów 2014 (wy
głoszenie wykładu plenarnego; przewodniczenie sesji naukowej konferencji), 

2.2. Habilitant (w latach 2011-2017) był 5. członkiem Komitetu Organizacyjnego konfe
rencji IASS Polish Chapters - International Seminar of Lightweight Structures in 
Civil Engineering - Contemporary Problems (Łódź 2011, Rzeszów 2015, Olsztyn 
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2016, Bydgoszcz 2017), a także przewodniczącym komitetu organizacyjnego 
IASS Polish Chapters - International Seminar of Lightweight Structures in Civil En
gineering - Contemporary Problems, Łódź 2018, 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia - brak, 
4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych - brak, 
5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z prze
mysłem; 

Habilitant (w latach 2014-2016) pełnił funkcję kierownika i wykonawcy projektu ba
dawczego „Networks Towers Reinforcement Cost Optimisation", finansowanego przez 
T-Mobile Polska S.A., 

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism - brak, 
7) członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach nau-

kowych; 
Habilitant bierze udział w pracach następujących organizacji: 
• International Association for Shell and Spatial Structures (członek od 2013 r.), 
• Polish Chapters of International Association for Shell and Spatial Structures 

(sekretarz od 2014 r.), 
8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; 

Dr inż. Jacek Szafran, jako pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Budownic
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej prowadzi wykłady, ćwi
czenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria dotyczące m.in. konstrukcji 
metalowych oraz niezawodności i trwałości konstrukcji. 

9) opieka naukowa nad studentami; 
Habilitant był promotorem 11. dyplomowych prac magisterskich i 1 O. dyplomowych 

prac inżynierskich, a także recenzentem 22 takich prac, 
1 O) opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promoto

ra pomocniczego; 
Dr inż. Jacek Szafran jest promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej mgr. inż. 

Klaudii Juszczyk pt: ,,Dynamika stochastyczna smukłych konstrukcji stalowych", 
11) staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich - brak, 
12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicz

nej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przed
siębiorców; 

Habilitant jest autorem około 75 projektów i opinii technicznych dotyczących wież 
stalowych i „dowieszenia" dodatkowego sprzętu telekomunikacyjnego na wiezach, 

13) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych - brak, 
14) Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czaso

pismach międzynarodowych i krajowych; 
Habilitant opracował 5 recenzji artykułów dla Mechanics Research Communica

tions oraz 1. recenzji artykułu dla Engineering Failure Analysis. 

Niedostatki w niektórych ww. polach aktywności są rekompensowane imponującym in
żynierskim dorobkiem dra inż. Jacka Szafrana w projektowaniu i modernizacji telekomu
nikacyjnych wież kratowych. Liczne realizacje takich obiektów świadczą o uznaniu Jego 
kompetencji i kwalifikacji jako autorytetu w zakresie modelowania i obliczeń stalowych 
wież kratowych. Doniosły dorobek inżynierski w tym obszarze korzystnie dopełnia obraz 
sylwetki Habilitanta. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż jest On niewątpliwie krajowym 
ekspertem w dziedzinie projektowania telekomunikacyjnych wież kratowych. 
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Przedstawione w tym punkcie pola aktywności Habilitanta pozwalają w podsumowaniu 
jednoznacznie pozytywnie ocenić również Jego działalność dydaktyczną, popularyzator
ską oraz współpracy międzynarodowej. 

5. Wniosek końcowy 

Dr inż. Jacek Szafran jest znany w środowisku naukowym zwłaszcza z dorobku ba
dawczego w dziedzinie nośności granicznej oraz szacowania niezawodności stalowych 
wież kratowych. Rezultaty Jego badań przedstawione w osiągnieciu naukowym pt. ,,Eks
perymentalna i komputerowa analiza niezawodności stalowych wież kratowych" stanowią 
istotne poszerzenie stanu wiedzy o zachowaniu się, mechanizmach zniszczenia i nośno
ści granicznej, a także w identyfikacji modeli obliczeniowych wytężenia oraz oszacowania 
bezpieczeństwa wież kratowych. Kandydat zaproponował nowe, uściślające modele oce
ny nośności i niezawodności wież kratowych. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze 
stanowią istotny wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny naukowej budownictwo. 

Jednoznacznie pozytywnie należy też ocenić osiągniecia Habilitanta w działalności dy
daktycznej, popularyzatorskiej oraz współpracy międzynarodowej. 

Stwierdzam, że dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny, popularyzatorski i współ
pracy międzynarodowej dra inż. Jacka Szafrana spełnia wymagania artykułu 16 ustawy 1 

i w związku z tym popieram wniosek o nadanie Jemu stopnia naukowego doktora habili
towanego w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie budownictwo. 

J?k~ 
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus 


