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w postępowaniu habilitacyjnym w dyscyplinie włókiennictwo 

Podstawą formalną opracowania niniejszej recenzji stanowi pismo Dziekana Wydziału 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów dr hab. inż. Katarzyny Grabowskiej z dnia 

29 maja 2017 roku oraz Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 12 maja 

2017 roku. 

1. Dane ogólne o przebiegu działalności naukowej i zawodowej 

Dr inż. Jan Turant ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzki ej 

uzyskując 12.10.1990r. dyplom magistra inżyniera mechanika, specjalność: Dynamika i Auto

matyka Maszyn. 29.11.1999r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. ,,Wrażli

wość i optymalne projektowanie konstrukcji z dyskretnymi włóknam i i przekładkami" uzyskał 

na Wydziale Włók ienniczym Politechniki Łódzkiej stopień doktora nauk technicznych z wyróż

nieniem. Promotorem w przewodzie doktorskim byt prof. dr hab. i nż. Krzysztof Dems. 

Dr inż. Jan Turant od 6 grudnia 1990 roku jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej ; od 

1.01.2000r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechan iki i Informatyki Tech

nicznej . Ponadto w okresie 1.10.2001-30.09.2016r. byt zatrudniony na stanowisku ad iunkta 

w Katedrze Inżynierskich Zastosowań Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacj i stwierdzam, że Habilitant jest aktywny nau

kowo. W pracy naukowej zajmuje s i ę zagadnieniami analizy wrażliwości , optymalizacji jedno

i wielokryterialnej oraz identyfikacji defektów konstrukcji z zastosowaniem metody elemen

tów skończonych . W ramach zadań optymalizacji i identyfikacji stosuje metody optymalizacj i 

lokalnej, globalnej jak również metody hybrydowe. Habilitant w swych zainteresowaniach na

ukowych koncentruje się na własnościach cieplnych oraz mechanicznych rozpatrywanych 

układów wykonanych z materiałów jednorodnych jak również niejednorodnych, takich jak 

kompozyty jedno- i wielowarstwowe oraz materiały gradientowe. 

Na uwagę zasługuje też biegłość informatyczna Habilitanta, o czym świadczy np. opracowa

nie zestawu autorskich programów w języku programowania FORTRAN służących do rozwią

zywania postawionych zadań badawczych, w tym programów metody elementów skończo

nych. 
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2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr inż. Jan Tu rant jako osiągn i ęcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust . 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, przedstawił cykl publikacji powiązanych tematycznie o wspólnym tytule: ,,Estymacja 

i sterowanie termicznymi własnościam i włóknistych materiałów kompozytowych". Do cyklu 

publikacji Habilitant zal iczył 4 publ ikacje dotyczące zagadnień związanych z modelowaniem 

i optymalnym projektowaniem struktur wykonanych z materiałów kompozytowych z wykorzy

staniem metod homogenizacji, metody elementów skończonych i metod optymalizacji global

nej. 

Publikacja 1 jest publikacją współautorską z u działem Habilitanta 60%. W publikacji t ej roz

patrywane są własności cieplne dwuwymiarowych elementów konstrukcyjne wykonanych 

z wielowarstwowych laminatów włóknistych o włóknach ciągłych o różnych kształtach prze

krojów poprzecznych (eliptyczny, prostokątny) i różnej gęstości ułożen i a włókien. Laminaty 

poddane zosta ły dwuetapowej procedurze homogenizacji z zastosowaniem reguły mieszan in 

w celu uzyskania ortotropowego materiału makroskopowo jednorodnego o własnośc iach 

cieplnych odpowiadających rozpatrywanem u materiałowi niejednorodnemu. Procedura ta zo

stała wykorzystana również w pozostałych publikacjach należących do cyklu. W efekcie uzy

skano przebiegi zastępczych współczynników przewodzenia ciepła w funkcj i gęstości nasyce

nia kompozytu włóknami. Przeprowadzono również anal i zę wpływu liczby włókien w osnowie 

(przy ich niezmiennym udziale objętościowym) na dokładność procedury homogenizacj i. Za

proponowane podejście zilustrowano przykładami numerycznymi dla jedno- i wielowarstwo

wych tarcz. 

Publikacja 2 jest publi kacją współautorską z udziałem Habilitanta 90% i dotyczy modelowa

nia i homogenizacji materiałów grad ientowych w postaci wielowarstwowych kompozytów. 

Przyjęto, że włókna mogą mieć różne średnice, a średn ica włókna zmienia się liniowo na gru

bości kompozytu. Wyizolowano powta rzalne elementy struktury (tzw. komórki jednostkowe), 

które zawierają włókna o różnych ś rednicach i dokonano parametryzacji komórek jednostko

wych w celu wyliczenia zastępczych współczynn i ków przewodzenia ciepła w dowolnym punk

cie materiału gradientowego. Dokonano porównania podejścia ciągłego i dyskretnego przy 

modelowaniu materiałów gradientowych określając minimalną liczbę warstw kompozytu, 

przy której dokładność homogenizacj i jest wystarczająca, na 3 warstwy. 

Publikacja 3 jest publikacją współautorską z u działem Habilitanta 70%. W tej publikacji spo

sób estymacji zastępczych współczynników przewodzenia c i epła przedstawiony w publika

cjach 1 i 2 został wykorzystany do optymalnego projektowania struktur wykonanych z mate

r i ałów niejednorodnych ze wzg lędu na ich własn ości cieplne. Celem optymalizacji było okre

ślenie kształtu lin ii włókien o przekroju kołowym, tak by uzyskać optymalne własności cieplne 

konstrukcji d la przyjętych funkcjonałów celu. Zaproponowano i porównano dwa sposoby two

rzenia wypełnienia osnowy włóknami na bazie tzw. włókna rodzicielskiego, którego geome

tryczne parametry stanowiły wektor zmiennych projektowych. Ze względu na wielomodalny 

charakter funkcjonałów celu jako metodę optymalizacji wybrano algorytm ewolucyjny z kodo-
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wan iem rzeczywistoliczbowym. Oczywistą za l etą takiego podejścia jest również brak koniecz

ności obliczanie gradientu funkcjonałów/funkcj i celu. Przedstawiono przykłady numeryczne 

prezentujące skuteczność zaproponowa nego podejścia. 

Autorska publikacja 4 stanowi rozszerzenie koncepcji prezentowanej w publikacji 2 o gra

dientowe kompozyty wielowa rstwowe, w których zmiana udziału objętościowego włókien jest 

rea lizowana poprzez zm ianę liczby włóki en w warstwach - tu również przyjęto, że udział ob

jętościowy włókien w laminacie zmienia się liniowo na jego grubości, choć w danej warstwie 

jest on sta ły. Wykazano, że również w tym wariancie przy co najmniej trzech warstwach lami

natu dokładność zaproponowanej procedury homogenizacji jest zadowalająca. Dokonano po

równan ia rezultatów z uzyskanymi dla pełnej dyskretyzacji rozważanego obszaru z zastosowa

niem wirtualnego stanowiska pomiarowego i zauważono, że otrzymany błąd (około 6%) jest 

porównywalny z błędem rzeczywistych pomiarów rozważanych wie l kości . 

Liczbę publikacji, jaką Habilitant zal i czył do cyklu publikacji powi ąza nych tematycznie należy 

uznać za s kromną, choć w kontekście ich zawartości można ją uznać za wystarczającą. Suma

ryczny lmpact Factor publikacji 1-4 to 7.361 a sumaryczna punktacja MNiSW wynosi 115. Jako 

wyróżniające s i ę w cyklu należy uznać publikacje 3 i 4 o wartościach współczyn ników odpo

wiednio: 2.208 i 3.853 (IF) oraz 35 i 35 (punktacja MNiSW). 

Uważam, że opisane powyżej publikacje stanowią spójny cykl wnoszący istotny wkład do 

dziedziny nauk technicznych w dyscyp linie włókiennictwo. Habilitant wykazał s i ę sporą inter

dyscyplinarną wiedzą obejmującą takie obszary jak: mechanika kompozytów, przepływ c iep ła, 

metody homogenizacji, metody inteligencji ob liczeniowej, metody numeryczne oraz informa

tyka . Tematyka publikacji jest aktualna a szeroki zakres rozpatrywanych zagadnień pozytywnie 

świadczy o kompetencjach Habilitanta. 

Za najważniejsze osiągnięcia naukowe Habilitanta w obsza rze dotyczącym przedstawio

nego cyklu publ ikacj i powiązanych tematycznie uznaję: 

1. Opracowanie procedur obliczeniowych dwuetapowej homogenizacji jedno- i wielowar

stwowych materiałów kompozytowych, w tym materiałów gradientowych. Zapropono

wane podejście wyróżnia się wysoką wydajnością obliczen iową (np. w porównaniu z sze

roko stosowanymi metodami numerycznej homogenizacj i) przy jednoczesnym zachowa

niu zadowalającej dokładności uzyskiwanych wyników. 

2. Stworzenie wirtualnego stanowiska pomiarowego (z wykorzystaniem metody elementów 

skończonych), umożliwi ającego ocenę współczynników przewodzenia ciepła dla materia

łów o dowolnej strukturze. 

3. Zaproponowanie koncepcji optymalnego projektowania kompozytów o dowolnym kształ

cie linii włókien wypełniających na podstawie kształtu linii tzw. włókn a rodzicielskiego 

(dwa warianty koncepcji) z zastosowaniem metod optymalizacji globalnej. 

4. Anal izę wpływu kształtu przekroju poprzecznego włókna na wartości zastępczych współ

czynn ików przewodzenia ciepła w funkcji gęstości nasycen ia kompozytu włóknam i. 

5. Stworzenie autorskich programów komputerowych z wykorzystaniem języka programo

wania FORTRAN umożliwiających rea l izację powyższych punktów. 

3/6 



3. Ocena dorobku naukowo-badawczego 

Habilitant dołączył do wniosku autoreferat oraz wykaz opublikowanych prac naukowych. 

Z dokumentacji tej wynika, że od obrony pracy doktorskiej Habilitant zajmował się głównie 

zagadnieniami zw iązanych z optymalizacją własności oraz identyfikacją uszkodzeń konstrukcji 

ze względu na ich własności termiczne i mechaniczne. Istotna część prac dotyczy zagadnień 

optyma lizacji struktur wykonanych z materiałów niejednorodnych (kompozyty). W ramach po

zostałych zainteresowań należy wspomnieć badania mające na celu jedno- i wielokryterialną 

optyma l izację rozpływu ciepła w wałach kalandrów. 

Os i ągnięcia Habilitanta w zakresie osiąg n ięć naukowo-badawczych zgodnie z kryteriami ich 

oceny zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011 r. przedstawiają się następująco: 

1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journa l Citation Reports (JCR) niewchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 

1 przed doktoratem (współautorska, udział Habilitanta 50%), 4 po doktoracie (wszystkie 

współautorskie, udz iał Habilitanta 50-60%). 

2. Sumaryczny lmpact Factor publikacj i naukowych powstałych po doktoracie wg listy JCR: 

9.663. 

3. Liczba cytowań publi kacji według bazy Web of Science: 26, w tym 18 bez autocytowań 

(dostęp: 19.06.2017). 

4. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science: 3. 

5. Udział w realizacji projektów badawczych: wykonawca w 3 projektach krajowych i 1 mię

dzynarodowym. 

6. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za dz i ałalność naukową: nagroda JM Rektora Poli

techniki Łódzkiej za osiągnięcia naukowo-badawcze (1998, 2002), nagroda JM Rektora Po

litechniki Łódzkiej za osiągnięcia w dz i ałalności naukowej (2010). 

7. Referaty wygłoszone na tematycznych konferencjach m iędzynarodowych i krajowych: 29, 

z czego 23 po doktoracie (13 autorskich, 10 współautorskich z udziałem Habilitanta 50-

80%. 

8. Publikacje w czasopismach spoza listy JCR: 17 recenzowanych publikacji w czasopismach 

zagran icznych i krajowych, z czego 14 po doktoracie (7 autorskich, 7 współautorskich 

z udziałem Habilitanta 40-80%}. 

9. Liczba referatów zrecenzowanych i opublikowanych w materiałach konferencyjnych: 22, 

z czego 17 po doktoracie. 

Podsumowując dorobek naukowo-badawczy Habilitanta stwie rdzam, że jest on spójny i że 

prezentuje wysoki poziom naukowy, o czym świadczą m.in. liczne publikacje w renomowa nych 

czasopismach o zas ięgu międzynarodowym i związana z tym sumaryczna wartość wskaźnika 

lmpact Factor. 

Uważam, że dorobek Habilitanta i jego aktywność naukowa są wystarczające dla kandydata 

do stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie włókiennictwo. 

4/6 



4. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy między

narodowej 

Os i ągnięc i a Habilitanta w zakresie dorobku dydaktycznego i popu laryzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej zgodnie z kryteriami ich oceny zawartymi w Rozporządzen i u Mi

nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. przedstawiają się następująco: 

1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych: Habilitant u czestniczył w programie TEMPUS li w ramach projektu „Shape 

Optimization: application to structures and environment" w latach 1994-1997. 

2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komi

tetach organizacyjnych tych konferencji: Habilitant uczestniczył w 13 międzynarodowych 

i 16 krajowych konferencjach; brał udział w komitetach naukowych 2 konferencj i między

narodowych i 1 krajowej. 

3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia: Habilitant otrzymał trzykrotnie nagrodę JM Rektora 

Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia dydaktyczne (2009, 2011 i 2014) oraz Medal Brązowy 

za Dł ugoletnią Służbę (2010). 

4. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach nauko

wych: członek Int ernat ional Society for St ructural and Multidisciplinary Optimization 

(ISSMO) od 1997 oraz członek stowarzyszony Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji 

Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2012-2015. 

5. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki: Habili t ant czterokrotnie przed

stawiał prezentacje na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodz i (2011, 2013, 2014 i 2015), 

dwukrotnie na Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości we Włocławku (2010 i 2012) oraz or

ganizował i wygłaszał wykłady na Uniwersytecie Małego Człowieka organizowanym przez 

Wyższą Szkołę Informatyki w latach 2010-2012. 

6. Opieka naukowa nad studentami: Habilitant w latach 2002-2016 był w opiekunem 116 

prac inżynierskich i 3 magisterskich. 

7. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich: Habilitant 

od był w latach 1993-2000 4 staże zagraniczne (Czechy, Włochy, Dania i Węgry), z czego 3 

jednotygodniowe i 1 miesięczny. 

8. Recenzowanie projektów m iędzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopi

smach międzynarodowych i krajowych: recenzent publikacji w 2 czasopismach z listy JCR. 

Habili tant w ramach pracy w Polit echnice Łódzkiej oraz w Wyższej Szkole Informatyki 

i Umiejętności był autorem treści programowych 12 przedmiotów, w wię kszości zakresu infor

matyki, metod optymalizacji i metod inteligencji obliczeniowej. W obydwu uczelniach Habili

tant prowadz i ł zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko rozumianymi: mechaniką i infor

matyką; część zajęć była prowadzona w języku angielskim. Osiągnięcia organizacyjne i dydak

tyczne Habilitanta na leży uznać za typowe dla nauczycieli akademickich uczelni tech nicznych. 

Ocen i ając dorobek dydaktyczny, popularyzatorski oraz dotyczący współpracy międzynaro
dowej stwierdzam, że spełnia on wymagania określone w Rozporządzeniu. 
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5. Wniosek końcowy 

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe dra in ż. Jana Turanta po uzyskaniu stopnia nauko

wego doktora nauk technicznych uznaj ę za wystarczające i potwierdzające Jego um iejętności 

rozwiązywania problemów nau kowych. Uważam, że recenzowany dorobek naukowy, badaw

czy, dyda ktyczny i organi zacyjny dra inż . Ja na Turanta spetnia wymogi określone w Ustawie 

z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytu le naukowym oraz o stopniach i tytu le 

w zakresie sztuki. 

Biorąc powyższe pod uwagę, popieram wniosek o nadanie Habilitantowi stopnia nauko

wego doktora habilitowa nego nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo. 
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