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1. Informacje o kandydacie 

a) Imię i nazwisko 

Michał Gajdzicki 

b) Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

doktor inŜynier – marzec 2011 r. 

Doktorat w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo; tytuł rozprawy 
doktorskiej „Numeryczne wyznaczanie sztywności stęŜenia przeciwskrętnego płatwi 
z zetownika giętego”, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury 
i InŜynierii Środowiska, promotor: dr hab. inŜ. Bohdan Michalak, prof. PŁ, recenzenci: 
prof. zw. dr inŜ. Jan Bródka i dr hab. inŜ. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. PŁ. 

magister inŜynier – październik 2004 r. 

Praca magisterska w zakresie konstrukcji budowlanych i inŜynierskich pt. „Analiza 
sztywności budynku wysokiego w zaleŜności od sposobu wykratowania trzonu 
stęŜającego”, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i InŜynierii 
Środowiska, promotor: dr inŜ. Jerzy Goczek. 

c) Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

od 01.10.2005 do 30.09.2011: Asystent, 
Katedra Konstrukcji Stalowych, Politechnika Łódzka. 

od 01.10.2011 do chwili obecnej: Adiunkt, 
Katedra Mechaniki Konstrukcji, Zakład Konstrukcji Stalowych, Politechnika Łódzka. 

2. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789)  

a) tytuł osiągnięcia naukowego  

Przeciwskrętne stęŜenie przez poszycie z blach trapezowych płatwi profilowanych 
na zimno i jego wpływ na ich nośność – monotematyczny cykl pięciu publikacji 
naukowych. 

b) autor/autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

1. Gajdzicki M., Sheet-to-purlin fasteners arrangement and the value of rotational 
restraint of cold-formed Z-purlins, Journal of Constructional Steel Research, 151, 
185-193, 2018, (publikacja z bazy JCR, 35 pkt. MNiSW, Impact factor 2,509).  

2. Gajdzicki M., Rotational restraint provided to cold-formed Z-purlins by trapezoidal 
sheeting in negative position, International Association for Shell and Spatial 
Structures, 24th LSCE International Seminar – Keynote Lecture, 2018, (rozdział 
w monografii naukowej, 10 pkt. MNiSW).  
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3. Gajdzicki M. (75%), Goczek J., Influence of Sheet-to-purlin Fastener Properties on 
the Rotational Restraint of Cold-formed Z-purlins, International Journal of Steel 
Structures, 17 (2), 711-721, 2017, (publikacja z bazy JCR, 20 pkt. MNiSW, Impact 
factor 0,609).  

4. Gajdzicki M. (50%), Goczek J., Numerical determination of rotational restraint of 
cold-formed Z-purlin according to EC3, International Journal of Steel Structures, 15 
(3), 633-645, 2015, (publikacja z bazy JCR, 20 pkt. MNiSW, Impact factor 0,533).  

5. Goczek J., Gajdzicki M. (50%), The influence of the rotational spring stiffness on the 
buckling resistance of cold-formed zed purlin, International Association for Shell and 
Spatial Structures, 17th LSCE International Seminar, 2011, (rozdział w monografii 
naukowej, 5 pkt. MNiSW).  

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania 

W konstrukcjach dachów płatwie stalowe wspierają poszycie najczęściej z blach 
trapezowych. Arkusze blachy, połączone między sobą i z elementami konstrukcji 
wsporczej, tworzą ustroje płytowo-tarczowo-prętowe, które nakładają więzy na pręty 
z nimi połączone. Rodzaj i charakter tych więzów wynikają ze sposobu łączenia 
elementów i cech ich samych. W praktyce kształtowniki są połączone z blachą 
trapezową poszycia punktowo, na tyle gęsto, Ŝe nałoŜone w ten sposób więzy uznaje się 
za ciągłe. Poszycie z profilowanej blachy stalowej nakłada na płatwie je wspierające 
więzy dwu rodzajów: podparcie ze względu na przemieszczenie liniowe w płaszczyźnie 
poszycia (podparcie boczne) oraz ze względu obrót w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
płatwi. Skrępowanie stopki przylegającej do poszycia istotnie podnosi nośność płatwi 
zarówno przy obciąŜeniach grawitacyjnych, jak i unoszących. Podparcie boczne 
przyjmowane jest najczęściej jako pełne w przypadku płatwi z kształtowników giętych. 
Sztywność obrotowa podparcia ze względu na obrót CD jest zawsze spręŜysta i zmienia 
się w duŜym zakresie w zaleŜności od wielu parametrów. 

Zapisy normy PN-EN 1993-1-3:2006 „Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji 
stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji 
z kształtowników i blach profilowanych na zimno” podają uproszczony sposób 
obliczania wartości napręŜeń normalnych w przekroju poprzecznym płatwi stęŜonej 
poszyciem. Wpływ skręcania uwzględniono wprowadzając boczne zginanie zastępczej 
stopki swobodnej. Do napręŜeń normalnych od momentu zginającego płatew względem 
osi y-y My,Ed oraz siły podłuŜnej NEd dodaje się napręŜenia normalne od momentu 
zginającego stopkę swobodną względem osi równoległej do płaszczyzny środnika 
Mfz,Ed. Powiązanie stopki swobodnej z resztą przekroju poprzecznego jest odwzorowane 
spręŜystym podłoŜem, którego sztywność bocznego podparcia na jednostkę długości K 
zaleŜy od sztywności obrotowej CD. Parametr ten w dalszej części procedury 
sprawdzania nośności ma wpływ na wartość współczynnika podłoŜa spręŜystego R, 
koniecznego do wyznaczenia momentu zginającego od zastępczego obciąŜenia 
bocznego qh,Ed, a w konsekwencji współczynnika zwichrzenia odpowiadającego 
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smukłości wyboczenia giętnego tego pasa χLT. Zatem ustalenie moŜliwie dokładnej 
wartości sztywności obrotowej CD ma istotny wpływ na nośność płatwi profilowanych 
na zimno stęŜonych poszyciem z blach trapezowych, co jest przedmiotem 
przedstawionego do oceny cyklu publikacji. 

Norma PN-EN 1993-1-3:2006 dostarcza danych niezbędnych do obliczenia 
sztywności obrotowej CD tylko w ograniczonych przypadkach zastosowań. 
W pozostałych przypadkach zaleca się doświadczalne wyznaczenie wartości CD, co 
przy duŜej liczbie parametrów zagadnienia jest kłopotliwe i kosztowne. Wykorzystanie 
zaawansowanych modeli numerycznych, pozwalających na symulację badania 
doświadczalnego zalecanego do  wyznaczania sztywności przeciwskrętnej płatwi 
z kształtownika giętego, pozwoliło na poszerzenie i uszczegółowienie zapisów 
zawartych w normie w części dotyczącej ustalania wartości sztywności obrotowej CD. 
Część wyników otrzymanych z metody elementów skończonych została równieŜ 
potwierdzona doświadczalnie, przy uŜyciu stanowiska badawczego skonstruowanego 
przeze mnie na Politechnice Łódzkiej.  

W pracy Goczek J., Gajdzicki M. (2011), The influence of the rotational spring 
stiffness on the buckling resistance of cold-formed zed purlin, przeanalizowano wpływ 
sztywności obrotowej podparcia spręŜystego na nośność wolnopodpartej płatwi 
z zetownika giętego, bez stęŜeń pośrednich, przy obciąŜeniach unoszących. RozwaŜono 
płatwie z zetowników Z150×1,0; Z150×2,0; Z2000×1,0; Z200×2,0 połączone 
bezpośrednio z ułoŜoną odwrotnie blachą trapezową LTP45×0,5 lub LTP45×0,7, 
wkrętami usytuowanymi w połowie szerokości górnej stopki płatwi, w kaŜdej dolinie 
fałdy. Wyznaczono wartości obciąŜenia granicznego qEd,ULS w zaleŜności od sztywności 
obrotowej CD, w zakresie od 0 (pominięcie usztywnienia blachą) do nieskończoności 
(pełne podparcie ze względu na obrót). W praktyce inŜynierskiej, przy projektowaniu 
płatwi z kształtowników giętych zachodzi pokusa zignorowania skrępowania ze 
względu na obrót, podobnie jak to jest zazwyczaj czynione w przypadku płatwi 
z kształtowników walcowanych na gorąco. Przedstawione w pracy wyniki pokazały jak 
duŜy wpływ ma stęŜenie przeciwskrętne płatwi z zetownika giętego, na jej nośność. 
W skrajnym przypadku podnosi tę nośność ponad pięciokrotnie. Dotyczy to kombinacji 
z przewagą obciąŜeń unoszących. Wzrost nośności będzie mniejszy w przypadku płatwi 
ciągłych, a takŜe wszystkich stęŜonych pośrednio w przęśle. W przypadku obciąŜeń 
dociskających moŜna ten wpływ pominąć, gdy rozwaŜana jest płatew wolnopodparta. 
Wyniki przedstawione w tej pracy dały podstawę do dalszych analiz i poszukiwania 
sposobu na dokładniejsze określanie wartości sztywności obrotowej CD, równieŜ 
w przypadkach nie opisanych w normie PN-EN 1993-1-3:2006. 

Analiza opisanych w literaturze modeli numerycznych, umoŜliwiających 
oszacowanie wartości sztywności obrotowej CD, pozwoliła na opracowanie własnego 
modelu MES zbudowanego w programie Abaqus, a dokładnie opisanego w pracy 
Gajdzicki M., Goczek J. (2015), Numerical determination of rotational restraint of 
cold-formed Z-purlin according to EC3. Wykorzystano powtarzalność fałdy blachy 
trapezowej oraz załoŜono stałą wzdłuŜ linii połączenia deformację poszycia 
i kształtownika. Składa się on z następujących części: odcinka kształtownika 
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o przekroju zetownika giętego, wycinka blachy fałdowej, łba wkręta, podkładki 
stalowej, podkładki uszczelniającej (neoprenowej) – rysunek 1. Wycinek blachy 
fałdowej na brzegach równoległych do tworzącej fałdy podparto w sposób wynikający 
z załoŜenia stałej deformacji modelu wzdłuŜ osi kształtownika (zablokowane 
przemieszczenia U3 oraz obroty R1), co odpowiada warunkom zrealizowanym 
w stanowisku badawczym opisanym w normie, oraz przyjęto pełne podparcie brzegów 
końcowych paneli reprezentujących grzbiet oraz dolinę fałdy. Na brzegach końcowych 
kształtownika oraz w płaszczyźnie przecięcia łba śruby, podkładki stalowej 
i neoprenowej równieŜ zablokowano przemieszczenia U3. 

 

Rysunek 1. Warunki brzegowe modelu obliczeniowego:  
1 – kształtownik, 2 – wycinek blachy trapezowej, 3 – podkładka uszczelniająca,  

4 – podkładka stalowa, 5 – łeb wkręta 

Kształtownik odwzorowano powłokowymi elementami S4R o czterech węzłach 
z sześcioma stopniami swobody kaŜdy. Ścianki płaskie przekroju poprzecznego 
połączono zaokrąglonymi naroŜami. Wycinek blachy trapezowej odwzorowano równieŜ 
powłokowymi elementami S4R. Podkładkę stalową oraz łeb śruby zbudowano 
z ośmiowęzłowych elementów objętościowych C3D8, podkładkę neoprenową 
z elementów C3D8H uwzględniających hiperspręŜyste zachowanie materiału. Do opisu 
właściwości mechanicznych stali przyjęto model materiału liniowo spręŜysty, dla 
którego zdefiniowano moduł spręŜystości podłuŜnej E = 210GPa oraz współczynnik 
Poissona ν = 0,3. Zachowanie się gumy neoprenowej opisano modelem Mooney-
Rivlin’a, materiału hiperspręŜystego. Jest to model wieloparametryczny o stałych 
współczynnikach umoŜliwiający opis rzeczywistej charakterystyki materiałowej gumy. 
Liczba parametrów uŜytych do opisu materiału zaleŜy od liczby punktów przegięcia 
wykresu rzeczywistej zaleŜności pomiędzy napręŜeniami a odkształceniami. W modelu 
wykorzystano funkcję gęstości energii odkształcenia W pierwszego stopnia, zatem 
określono trzy stałe materiałowe charakteryzujące gumę neoprenową.  

W pracy tej symulacje numeryczne ograniczono do budowy 36 modeli MES 
o parametrach zgodnych z danymi dostępnych badań doświadczalnych opisanych 
w literaturze. Graficzne opracowanie wyników oraz uŜycie analizy statystycznej 
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pozwoliło udowodnić, Ŝe zaproponowany w pracy model numeryczny pozwala na 
wystarczająco dokładną symulację standardowego badania zalecanego przez normę PN-
EN 1993-1-3:2006, a otrzymane przy jego uŜyciu wyniki mogą być wykorzystane do 
szczegółowej analizy wpływu poszczególnych parametrów na zachowanie się 
analizowanego układu konstrukcyjnego.  

ZauwaŜono, Ŝe autorzy badań doświadczalnych, których wyniki zostały 
wykorzystane w pracy do weryfikacji wyników numerycznych, nie podali wartości siły 
dokręcenia łącznika, a takŜe właściwości mechanicznych materiału, z którego 
wykonano podkładki neoprenowe. Silne dokręcenie wkrętów w czasie mocowania 
arkusza blachy do płatwi wywoła kompresję podkładki uszczelniającej i docisk 
w połączeniu. Z przeprowadzonej analizy numerycznej wynika, Ŝe im ta kompresja 
będzie większa, tym większy będzie stopień zamocowania kształtownika w poszyciu, 
co przypomina efekt spręŜenia w klasycznym złączu doczołowym na śruby. 
W konsekwencji sztywność obrotowa podparcia spręŜystego CD wzrasta. Podobny 
wpływ ma wiek podkładek neoprenowych. Wykorzystanie elementów 
uwzględniających hiperspręŜyste zachowanie materiału, umoŜliwiło stworzenie 
kolejnych 32 modeli numerycznych oraz analizę wpływu parametrów materiałowych 
podkładki neoprenowej na wartość sztywności CD. PrzybliŜony moduł spręŜystości 
podłuŜnej gumy neoprenowej zmienia się w wyniku starzenia od wartości 3,4 MPa do 
24,6 MPa. Zmiana tego parametru w modelu opisanym w pracy powoduje równieŜ 
istotną zmianę wartości sztywności CD dochodzącą nawet do 33%. W wielu 
przypadkach podkładki uszczelniające nie są wymagane, dlatego przeprowadzono 
równieŜ analogiczne symulacje numeryczne, w których modelowano łączniki bez takich 
podkładek. W analizowanych przypadkach uŜycie łączników bez podkładek 
neoprenowych spowodowało przyrost wartości sztywności CD od 70% do 130%. 

Otrzymane wartości sztywności CD dla wszystkich opisanych powyŜej modeli, 
wykorzystano do wyznaczenia wartości obciąŜenia granicznego qEd,ULS, w przypadku 
wolnopodpartej płatwi z zetownika giętego, bez stęŜeń pośrednich, przy obciąŜeniach 
unoszących. Do analizy uŜyto wartości sztywności CD wyznaczonych dla trzech 
róŜnych modułów spręŜystości podłuŜnej gumy neoprenowej w podkładkach 
uszczelniających oraz dla łączników bez podkładek. Wartości te zestawiono z wynikami 
qEd,ULS określonymi przy uŜyciu wartości sztywności obrotowej CD wyznaczonej na 
podstawie dwóch wzorów normowych (rozbudowanego (10.17) oraz wzoru 
uproszczonego 130p). Wyniki analizy pokazały, Ŝe róŜnice w wartościach sztywności 
spręŜystej na obrót CD pomiędzy wielkościami określonymi ze wzorów normowych 
i tymi otrzymanymi z badań numerycznych róŜnią się i w rozpatrywanym schemacie 
statycznym, mają wpływ na wartość granicznego obciąŜenia płatwi. Przeprowadzone 
w pracy obliczenia pokazały, Ŝe oszacowanie nośności płatwi z wykorzystaniem 
normowego wzoru alternatywnego 130p jest oszacowaniem po stronie niebezpiecznej 
i wzór taki powinien zostać usunięty z normy PN-EN 1993-1-3:2006. Z kolei zapisy 
normowe dotyczące wzoru dokładniejszego (10.17) dały oszacowanie nośności płatwi 
po stronie bezpiecznej we wszystkich przeanalizowanych przypadkach, jednak nie 
precyzują wszystkich wymaganych parametrów, przy których wzór ten moŜe zostać 
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uŜyty. Wyniki przedstawione w pracy pokazały, Ŝe konieczne jest doprecyzowanie, czy 
pod łbem wkręta znajduje się podkładka uszczelniająca czy nie, gdyŜ wpływa to 
znacząco na ostateczną wartość sztywności spręŜystej na obrót CD, a w konsekwencji 
równieŜ na nośność płatwi. 

Te same zapisy normy PN-EN 1993-1-3:2006 dotyczące wzoru rozbudowanego 
(10.17) na wartości sztywności CD były podstawą kolejnych analiz opisanych w pracy 
Gajdzicki M., Goczek J. (2017), Influence of Sheet-to-purlin Fastener Properties on 
the Rotational Restraint of Cold-formed Z-purlins. Biorąc pod uwagę, Ŝe 
postanowienia normy są waŜne tylko w przypadku łączników o średnicy 6,3 mm oraz 
grubości podkładek nie przekraczających 1,0 mm, a ponadto wartości współczynnika 
C100 zdefiniowane są jedynie dla podkładek o średnicy 22 mm w przypadku obciąŜeń 
grawitacyjnych oraz 16 mm w przypadku obciąŜeń unoszących, zdecydowano się na 
przeprowadzenie symulacji numerycznych, w których średnice wkrętów i podkładek 
uszczelniających są inne niŜ te, do których ograniczono przepisy zawarte w normie. Dla 
celów analizy porównawczej zbudowano 48 modeli MES, w których róŜnicowano 
średnicę podkładek uszczelniających (od 14 do 22 mm) oraz średnicę trzpienia wkręta 
mocującego poszycie z blachy (od 4,8 do 6,3 mm). Na podstawie otrzymanych wartości 
sztywności obrotowej, obliczono równieŜ wartości maksymalnych granicznych 
obciąŜeń qEd,ULS płatwi ciągłej o rozpiętości przęsła 5 m z jednym stęŜeniem pośrednim 
oraz bez takiego stęŜenia, w przypadku obciąŜeń grawitacyjnych, jak i unoszących.  

Zastosowanie róŜnych kombinacji średnic podkładek i łączników, powodowało 
zmiany wartości granicznych obciąŜeń qEd,ULS płatwi ciągłej, dochodzące maksymalnie 
do 3,5% w przypadku braku stęŜeń pośrednich i 1,2% przy jednym stęŜeniu. Wyniki te 
pozwalają wnioskować, Ŝe wzór (10.17) z normy moŜe być stosowany do wyznaczenia 
wartości CD równieŜ w przypadku innych średnic, a ograniczenia stosowania wzoru ze 
względu na parametry łącznika i podkładki uszczelniającej, mogą być usunięte z normy. 

Następnym krokiem, w badaniach nad właściwościami przeciwskrętnego 
usztywnienia przez poszycie z blach trapezowych płatwi z zetowników giętych, było 
zaprojektowanie oraz skonstruowanie stanowiska badawczego opisanego w normie PN-
EN 1993-1-3:2006 w załączniku A. Zaproponowane tam stanowisko badawcze, 
w większości badań opisanych w literaturze, zostało obrócone tak, aby obciąŜenie 
stopki swobodnej moŜna było realizować prosto za pomocą sił grawitacyjnych. 
Podejście takie budzi wątpliwości czy nie zostają pominięte przemieszczenia wywołane 
cięŜarem własnym kształtownika. Z tego powodu, w stanowisku badawczym 
stworzonym na Politechnice Łódzkiej usytuowanie arkusza blachy jest poziome, tak jak 
ma to miejsce w normie, a obciąŜenie stopki swobodnej realizowane jest równieŜ przy 
uŜyciu sił grawitacji, jednak z wykorzystaniem bloczka zmieniającego kierunek 
obciąŜenia – rys. 2 i 3. 
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Rysunek 2. Stanowisko badawcze: 1 – blacha trapezowa, 2 – łącznik mechaniczny, 3 – 
kształtownik, 4 – obciąŜenie, 5 – bloczki drewniane 

 

Rysunek 3. Deformacja kształtownika pod obciąŜeniem 

W serii 28 eksperymentów badano wpływ rozmieszczenia łączników mocujących 
poszycie do płatwi na wartość sztywności CD. Głównym celem badań było porównanie 
sztywności obrotowej połączenia płatwi z zetownika profilowanego na zimno 
z poszyciem, gdy arkusz blachy trapezowej połączony jest w kaŜdej fałdzie jednym 
wkrętem (układ 1+1) z przypadkiem, gdy takie łączenie jest wykonane przy uŜyciu 
dwóch wkrętów w co drugiej fałdzie (układ 2+0) – rysunek 4. 
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Rysunek 4. Rozmieszczenie łączników mocujących arkusz blachy do kształtownika: 

a) układ 1+1, b) układ 2+0 

Do badań wybrano dwa  profile zetowników giętych oraz dwa profile blach 
trapezowych, a szczegóły analizy opisano w pracy Gajdzicki M. (2018), Sheet-to-
purlin fasteners arrangement and the value of rotational restraint of cold-formed Z-
purlins. Okazało się, Ŝe przy tej samej liczbie łączników mechanicznych na długości 
płatwi, ale ich innym usytuowaniu (2+0), moŜna podnieść wartość sztywności 
obrotowej CD nawet ponad dwukrotnie. Jest to szczególnie korzystne w przypadku 
odwrotnego usytuowania blachy trapezowej, tj. szerokim pasem do płatwi.  

Wykorzystując zdobyte juŜ wcześniej doświadczenia przy symulacji numerycznej 
podobnych badań doświadczalnych, równieŜ i na tym etapie stworzono odpowiednie 
modele MES. Jednak z uwagi na konieczność stworzenia pełnego modelu stanowiska 
badawczego, zdecydowano się na uproszczone modelowanie łącznika mechanicznego, 
pomijając elementy objętościowe, reprezentujące podkładkę stalową, neoprenową oraz 
łeb śruby (rysunek 1). Średni stosunek wartości sztywności obrotowej CD otrzymanej 
z badań doświadczalnych do wartości z symulacji numerycznych dla odpowiadających 
sobie modeli, wyniósł 1,01 dla obciąŜeń grawitacyjnych oraz 1,02 dla obciąŜeń 
unoszących. Zatem symulacje numeryczne w pełni potwierdziły wyniki otrzymane 
podczas eksperymentu.  

Norma PN-EN 1993-1-3:2006 dostarcza dokładnych wytycznych pozwalających 
określić wartość sztywności obrotowej CD jedynie w przypadku 8 z przebadanych 
doświadczalnie sytuacji projektowych (łącznik w kaŜdej fałdzie przy obciąŜeniu 
grawitacyjnym). Zatem w kolejnej pracy Gajdzicki M. (2018), Rotational restraint 
provided to cold-formed Z-purlins by trapezoidal sheeting in negative position, 
zdecydowano się na porównanie wartości sztywności z badań doświadczalnych 
z określonymi na podstawie zapisów normowych. W wyniku takiego porównania 
stwierdzono, Ŝe wzór rozbudowany (10.17) w normie PN-EN 1993-1-3:2006 zawyŜa 
wartości CD średnio o 48%. W celu uniknięcia takiego przeszacowania, zaproponowano 
redukcję współczynnika C100 w przypadku układu łączników w kaŜdej fałdzie przy 
obciąŜeniach grawitacyjnych z wartości 3100 Nm/m do wartości 2100 Nm/m. Ponadto 
w przypadku pozostałych 24 wartości sztywności obrotowej CD otrzymanych z modeli 
numerycznych i potwierdzonych odpowiadającymi im badaniami eksperymentalnymi, 
określono nowe wartości współczynnika C100 w przypadkach wcześniej nieokreślonych 
w normie. Pozwoliło to zatem, na rozszerzenie stosowalności wzoru (10.17) z normy, o 
trzy nowe sytuacje projektowe.  
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Wszystkie opisane powyŜej badania zebrane w monotematycznym cyklu pięciu 
publikacji, pozwoliły lepiej poznać właściwości przeciwskrętnego usztywnienia przez 
poszycie z blach trapezowych płatwi profilowanych na zimno, a przede wszystkim dały 
podstawy do bardziej dokładnego wyznaczania sztywności obrotowej CD niezbędnej do 
oszacowania nośności płatwi z kształtowników giętych.  

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

3.1. Inne (nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) publikacje naukowe 
w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), 

1. Gajdzicki M. (40%), Perliński W., Michalak B., 2018, Stability analysis of bi-
directionally corrugated steel plates with orthotropic plate model, Engineering 
Structures, 160, 519-534, (publikacja z bazy JCR, 35 pkt. MNiSW, Impact factor 
2,755).  

2. Gajdzicki M. (50%), Perliński W., 2016, Shear strength of trapezoidal and 
sinusoidal corrugated steel webs, Recent Progress in Steel and Composite Structures 
– Proceedings of the 13th International Conference on Metal Structures, ICMS 2016, 
69-74, (rozdział w monografii naukowej, 10 pkt. MNiSW).  

3. Wirowski A., Michalak B., Gajdzicki M. (30%), 2015, Dynamic modelling of 
annular plates of functionally graded structure resting on elastic heterogeneous 
foundation with two moduli, Journal of Mechanics, 31 (5), 493-504, (publikacja z 
bazy JCR, 15 pkt. MNiSW, Impact factor 0,679).  

4. Domagalski Ł., Gajdzicki M. (50%), 2014, Moderately large deflections of thin 
densely ribbed plates, Shell Structures: Theory and Applications – Proceedings of 
the 10th SSTA 2013 Conference, Vol. 3, 77-80, (rozdział w monografii naukowej, 10 
pkt. MNiSW).  

5. Perliński W., Gajdzicki M. (40%), Michalak B., 2014, Modelling of annular plates 
stability with functionally graded structure interacting with elastic heterogeneous 
subsoil, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52 (2), 485-498, (publikacja 
z bazy JCR, 15 pkt. MNiSW, Impact factor 0,636).  

Dwie pierwsze wymienione powyŜej pozycje związane są z moją funkcją promotora 
pomocniczego przy doktoracie mgr inŜ. Wojciecha Perlińskiego pt. „Stateczność jedno 
oraz dwukierunkowo wstępnie pofałdowanych sinusoidalnie ścianek kształtowników 
stalowych”, którego obrona miała miejsce w 2017 roku. Pozostałe trzy pozycje, 
powstały w wyniku ścisłej współpracy z pozostałymi pracownikami Katedry Mechaniki 
Konstrukcji PŁ, których zainteresowania naukowe związane są z metodą tolerancyjnego 
uśredniania struktur o gradacyjnie zmieniających się właściwościach.  
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3.2. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 
krajowych innych niŜ znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR), 

1. Gajdzicki M. (50%), Goczek J., Wiktorowicz N., 2019,  Nośność torów jezdnych 
jednoszynowych wciągników w ujęciu norm PN-B-03200 i PN-EN 1993-6, InŜynieria 
i Budownictwo, (przyjęty do druku), (publikacja z listy B, 6 pkt. MNiSW). 

2. Gajdzicki M. (40%), Goczek J., Kwiatkowski Ł., 2017,  Wpływ rozmieszczenia 
łączników mocujących poszycie z blachy trapezowej na sztywność obrotową 
podparcia spręŜystego, InŜynieria i Budownictwo, nr 6/2017, 299-302, (publikacja z 
listy B, 6 pkt. MNiSW). 

3. Juchniewicz J., Gajdzicki M. (50%), 2016,  Utrata stateczności płaskiej postaci 
zginania wg zmieniających się przepisów normowych, rozdział w monografii „Arche 
i Psyche III, Ruszt urbanistyczny miasta, inŜynieria, matematyka” pod redakcją 
Roberta Asta, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 49-65, Poznań. 

4. Goczek J., Gajdzicki M. (50%), 2016,  Projektowanie konstrukcji stalowych, 
Eurokod 3: PN-EN 1993-1-1:2006 - część 1-1 i PN-EN 1993-1-8 - część 1-8, 
rozdział w pracy zbiorowej „Przykłady projektowania konstrukcji według 
Eurokodów” pod redakcją Danuty Ulańskiej i Wiesława Kalińskiego, Łódzka 
Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa, 151-190, Łódź. 

5. Juchniewicz J., Gajdzicki M. (50%), 2014,  Analiza stanu napręŜeń w powłoce 
zbiornika popiołu z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych, rozdział 
w monografii „Aktualne problemy budownictwa. Architektura, projektowanie, 
technologie” pod redakcją Roberta Asta, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa 
w Koninie, 51-63, Konin. 

6. Gajdzicki M., 2014, Projektowanie śrubowych połączeń doczołowych wg Eurokodu 
3, Kwartalnik Łódzki, nr I/2014, 23-30. 

7. Goczek J., Gajdzicki M. (50%), 2013, Projektowanie konstrukcji stalowych wg 
Eurokodu 3, Kwartalnik Łódzki, nr IV/2013, 19-26. 

8. Goczek J., Gajdzicki M. (40%), Supeł Ł., 2012,  Wyznaczanie spręŜystego momentu 
krytycznego zwichrzenia belki bocznie stęŜonej jednostronnym poszyciem, InŜynieria 
i Budownictwo, nr 10/2012, 552-554, (publikacja z listy B, 6 pkt. MNiSW). 

9. Jędrysiak J., Domagalski Ł., Gajdzicki M. (30%), 2012,  On a certain nonlinear 
model of thin periodic plates, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1112, 
Budownictwo, z. 64, s 49-59. 

Pierwsza pozycja powstała na podstawie pracy magisterskiej inŜ. Norberta 
Wiktorowicza, o tym samym tytule, której byłem promotorem. Na analizę tego 
zagadnienia zdecydowałem się w wyniku współpracy z zewnętrznymi firmami 
projektowymi oraz po wykonaniu kilku ekspertyz, których byłem współautorem, a 
dotyczyły weryfikacji nośności torów jezdnych wciągników. Druga publikacja powstała 
na podstawie symulacji numerycznych, wykonanych przez mgr inŜ. Łukasza 
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Kwiatkowskiego, który rozpoczął studia doktorskie na Wydziale BAIŚ PŁ i w 
niedalekiej przyszłości otworzy przewód doktorski, którego pod warunkiem uzyskania 
zgody Rady Wydziału, będę promotorem pomocniczym. Artykuły napisane z dr inŜ. 
Jerzym Juchniewiczem (poz. 3 i 5) są podsumowaniem wniosków z kilku ekspertyz 
technicznych wykonanych wspólnie dla firm zewnętrznych. Natomiast artykuły 4, 6 i 7 
powstały po wygłoszonych wykładach szkoleniowych dla członków Łódzkiej 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. W pozycji 8 wraz z współautorami, 
zwróciliśmy uwagę na to, Ŝe komercyjny program obliczeniowy Robot Millenium, 
wykorzystywany do wymiarowania konstrukcji stalowych, nie pozwala projektantowi 
wpisać samodzielnie wartości momentu krytycznego dla belki z wymuszoną osią 
obrotu, co w konsekwencji powoduje znaczące przewymiarowanie płatwi dachowych. 
W wyniku tego artykułu, w kolejnej wersji programu, opcja taka została dodana w 
algorytmie wymiarowania elementów stalowych. W przypadku ostatniej publikacji, 
stworzyłem modele numeryczne w programie Abaqus, potwierdzające wyniki 
otrzymane przez współautorów przy pomocy metody tolerancyjnego uśredniania. 

3.3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 
tematycznych 

1. Gajdzicki M., Goczek J., 2014, Wpływ właściwości łączników mocujących poszycie 
na sztywność obrotową podparcia spręŜystego płatwi z zetownika giętego, 
Konferencja Naukowo-Techniczna „ZK2014 – Konstrukcje Metalowe”, Kielce - 
Suchedniów.  

2. Jędrysiak J., Domagalski Ł., Gajdzicki M., 2012, Umiarkowane ugięcia cienkich płyt 
periodycznych, 51. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Ustroń.  

3. Goczek J., Gajdzicki M., 2011, Symulacja wyznaczania sztywności stęŜenia 
przeciwskrętnego płatwi z zetownika giętego, XII Mi ędzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna, Konstrukcje Metalowe, Wrocław. 

3.4. Opracowania zbiorowe, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz 

W ramach współpracy z róŜnymi firmami projektowymi, jestem autorem lub 
współautorem 57 ekspertyz technicznych dotyczących róŜnych rodzajów konstrukcji 
stalowych. NajwaŜniejsze z nich zostały wymienione poniŜej i opisane w wykazie 
opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych. 

1. Gajdzicki M., Juchniewicz J., 2018, Opinia techniczna dotycząca stalowej 
konstrukcji płytkich blokad drogowych o szerokości 3,0m i 4,5m, Ekspertyza 
techniczna dla firmy Nobeso Polska. 

2. Kozicki J., Gajdzicki M., 2017, Ekspertyza dotycząca konstrukcji nośnej dachu hali 
H zlokalizowanej na terenie centrum targowego PTAK S.A. w Rzgowie, Ekspertyza 
techniczna dla firmy PTAK S.A.. 
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3. Juchniewicz J., Gajdzicki M., 2016, Opinia techniczna dotycząca stalowej 
konstrukcji przekrycia strukturalnego typu „Unipro-Mostostal” w Piotrkowie 
Trybunalskim, Ekspertyza techniczna dla firmy ZSM Piotrków Trybunalski. 

4. Juchniewicz J., Gajdzicki M., 2016, Opinia techniczna dotycząca stalowej 
konstrukcji przekrycia strukturalnego typu „Mostostal” w Konstantynowie Łódzkim, 
Ekspertyza techniczna. 

5. Juchniewicz J., Gajdzicki M., 2016, Opinia techniczna dotycząca stalowej 
konstrukcji wieŜy technologicznej firmy Atlas Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, 
Ekspertyza techniczna dla firmy Atlas Sp. z o.o. 

6. Gajdzicki M., Miszczak J., 2016, Opinia dotycząca poprawności wykonania obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji stalowej zadaszenia portierni Browin 
Łódź, Ekspertyza techniczna dla firmy BMF Construction. 

7. Miszczak J., Gajdzicki M., 2016, Opinia techniczna dotycząca konstrukcji 
samonośnych regałów magazynowych Mecalux na terenie zakładu Ferrero w Bielsku 
DuŜym, Ekspertyza techniczna dla firmy Ferrero Polska. 

8. Gajdzicki M., Jastrząbek Ł., 2014, Opinia techniczna dotycząca wpływu 
przechyłowej imperfekcji geometrycznej na siły wewnętrzne w prętach słupa 38 dla 
linii 2x400kV Miłosna-Narew, Miłosna – Siedlce Ujrzanów, Ekspertyza techniczna 
dla firmy Selpol S.A. 

9. Miszczak J., Gajdzicki M., 2014, Opinia techniczna dotycząca konstrukcji hali 
produkcyjno-usługowo-magazynowej Losette CWS w Łodzi, Ekspertyza techniczna 
dla firmy MCKB Sp. z o.o. 

10.Juchniewicz J., Gajdzicki M.,  2014, Opinia techniczna dotycząca stanu konstrukcji 
silosu pyłu nr 1 na terenie elektrociepłowni EC3 Łódź, Ekspertyza techniczna dla 
firmy Probudmix. 

11.Kozicki J., Gajdzicki M.,  2013, Ekspertyza dotycząca nośności stropów stalowych 
w hali przy ul. Starorudzkiej 12 w Łodzi, Ekspertyza techniczna dla firmy Belayo 
Sp. z o.o. 

12.Gajdzicki M., Szydłowski J., 2013, Opinia techniczna dotycząca stanu konstrukcji 
czopucha kanałów spalin w EC3 Łódź, Ekspertyza techniczna dla firmy Probudmix. 

13.Juchniewicz J., Gajdzicki M.,  2012, Dwie opinie techniczne dotyczące stanu 
konstrukcji wsporczej pod silosy „starej linii” i „nowej linii” w zakładach 
produkcyjnych Atlas Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Ekspertyza techniczna 
dla firmy Atlas Sp. z o.o. 

14.Juchniewicz J., Gajdzicki M.,  2012, Opinia techniczna dotycząca stanu konstrukcji 
przekrycia składu piasku w zakładach produkcyjnych Atlas Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim, Ekspertyza techniczna dla firmy Atlas Sp. z o.o. 
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15.Gajdzicki M., Juchniewicz J., 2012, Opinia techniczna dotycząca rury stalowej 
instalacji próŜni w obiekcie Gillette Poland International Sp z o.o. w Łodzi, 
Ekspertyza techniczna dla firmy Gillette Poland International Sp z o.o. 

Znaczącym osiągnięciem projektowym i konstrukcyjnym w mojej działalności jest 
współpraca z firmami projektowymi, w ramach której wykonałem obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe do 237 obiektów o konstrukcji stalowej, w tym: 

- 31 konstrukcji powierzchniowych (zbiorniki, silosy, kanały spalin, itp.), 
- 6 konstrukcji na terenach sejsmicznych, 
- 1 komina, 
- 3 konstrukcji wsporczych słupów wysokiego napięcia. 
NajwaŜniejsze z nich zostały wymienione poniŜej i opisane w wykazie 

opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych. 

1. Gajdzicki M., 2019, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu budynku 
kotłowni dla zakładów Fenice w Tychach (wymiary obiektu 17,1 x 33,7 x 16,0m), 
dokumentacja projektowa dla firmy Probudmix.  

2. Gajdzicki M., 2018, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu hal 
produkcyjno-magazynowych firmy HTL w Łęczycy (wymiary obiektu 53,0 x 90,0 x 
11,0m z trzema suwnicami oraz 46,0 x 59,7 x 11,0m ), dokumentacja projektowa dla 
firmy Promis – Jakub Miszczak.  

3. Gajdzicki M., 2017, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu dwóch 
zbiorników na wodę w Katarze (objętość zbiorników 5000 m3 oraz 2500 m3), 
dokumentacja projektowa dla firmy Faspol.  

4. Gajdzicki M., 2017, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu konstrukcji 
wsporczej pod komorę elektrofiltru w Elektrowni Bełchatów (wymiary obiektu 20,1 
x 25,5 x 15,9m), dokumentacja projektowa dla firmy Probudmix.  

5. Gajdzicki M., 2017, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu budynku 
separacji popiołu lotnego w EC Siekierki (wymiary obiektu 12,8 x 9,4 x 20,7m), 
dokumentacja projektowa dla firmy Probudmix.  

6. Gajdzicki M., 2015, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu estakady 
szynoprzewodów o średnicy 1180mm w Petrochemii Płock, dokumentacja 
projektowa dla firmy Rafako S.A.  

7. Gajdzicki M., 2015, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu komory 
elektrofiltru i kanałów spalin na bloku 5 w Elektrowni Kozienice (wymiary obiektu 
16,5 x 15,4 x 21,8m), dokumentacja projektowa dla firmy Probudmix.  

8. Gajdzicki M., 2015, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu konstrukcji 
hali maszynowni w EC Tychy (wymiary obiektu 39,7 x 36,5 x 29,8m), dokumentacja 
projektowa dla firmy Probudmix.  



-15- 

 

9. Gajdzicki M., 2014, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu hali 
wywrotnicy wagonów w Elektrowni Opole (wymiary obiektu 38,4 x 32,3 x 13,5m), 
dokumentacja projektowa dla firmy Probudmix.  

10.Gajdzicki M., 2014, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu kanałów 
spalin, dolotowych i wylotowych w EC śerań, dokumentacja projektowa dla firmy 
Probudmix.  

11.Gajdzicki M., 2013, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu hali 
peronowej dworca kolejowego Pyrzowice (wymiary obiektu 36,6 x 57,4 x 12,3m), 
dokumentacja projektowa dla firmy Bogdan Tomaszewski.  

12.Gajdzicki M., 2013, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu hali 
produkcyjno-magazynowej firmy Anfarb (wymiary obiektu 67,3 x 123,0 x 7,0m), 
dokumentacja projektowa dla firmy PeDePe – Kalinowski Piotr.  

13.Gajdzicki M., 2013, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu zbiornika 
stalowego na mocznik w EC4 Łódź (objętość zbiornika 200m3), dokumentacja 
projektowa dla firmy Probudmix.  

14.Gajdzicki M., 2012, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu estakady 
nawęglania w EC3 Łódź (cztery przęsła po 29,5m), dokumentacja projektowa dla 
firmy Probudmix.  

15.Gajdzicki M., 2010, Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu budynku 
obsługi silosów na biomasę w EC3 Łódź (wymiary obiektu 23,4 x 15,6 x 11,1m), 
dokumentacja projektowa dla firmy Probudmix.  

3.5. Wskaźniki dokonań naukowych 

Sumaryczny Impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie 
z rokiem opublikowania: 7,721 

Łączna liczba punktów MNiSW wynosi 193, a po uwzględnieniu udziału 
współautorów 114,8, w tym: 

- publikacje z bazy JCR: 140, a po uwzględnieniu udziału współautorów 84,5, 
- pozostałe:   53, a po uwzględnieniu udziału współautorów 30,3. 

Liczba cytowań publikacji według bazy:  
- Web of Science (WoS): 16, 
- Scopus:    23. 

Indeks Hirscha według bazy:  
- Web of Science (WoS):  3, 
- Scopus   3. 
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Publikacje z bazy JCR 
Impact 
factor 

Liczna 
punktów 

Udział 

Sheet-to-purlin fasteners arrangement and the 
value of rotational restraint of cold-formed Z-
purlins,  
Journal of Constructional Steel Research, 151, 
185-193, 2018 

2,509 35 100% 

Influence of Sheet-to-purlin Fastener Properties 
on the Rotational Restraint of Cold-formed Z-
purlins,  
International Journal of Steel Structures, 17 (2), 
711-721, 2017 

0,609 20 75% 

Numerical determination of rotational restraint of 
cold-formed Z-purlin according to EC3, 
 International Journal of Steel Structures, 15 (3), 
633-645, 2015 

0,533 20 50% 

Stability analysis of bi-directionally corrugated 
steel plates with orthotropic plate model,  
Engineering Structures, 160, 519-534, 2018 

2,755 35 40% 

Dynamic modelling of annular plates of 
functionally graded structure resting on elastic 
heterogeneous foundation with two moduli,  
Journal of Mechanics, 31 (3), 493-504, 2015 

0,679 15 30% 

Modelling of annular plates stability with 
functionally graded structure interacting with 
elastic heterogeneous subsoil,  
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52 
(2), 485-498, 2014 

0,636 15 40% 

Razem: 7,721 140 84,5 

 

3.6. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi l ub udział 
w takich projektach 

W 2011 roku, jako kierownik projektu, złoŜyłem wniosek do Narodowego Centrum 
Nauki w konkursie o finansowanie projektu badawczego, mającego na celu stworzenie 
unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu badawczego 
realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień 
naukowy doktora. Tytuł projektu badawczego to „Studium numeryczne skrępowania 
przez poszycie płatwi z zetownika giętego poszerzające i uściślające zapisy Eurokodu 
3-1-3”, jednak wniosek nie uzyskał finansowania. 
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Jestem równieŜ jednym z współautorów wniosku do Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Tytuł 
projektu badawczego to „WdroŜenie innowacyjnej technologii wzmacniania 
i monitorowania istniejących konstrukcji stalowych przy uŜyciu napręŜonych 
kompozytów polimerowych”, w którym miałem być jednym z realizatorów zadania. 
Wniosek nie otrzymał finansowania w roku 2015, jednak w bieŜącym roku, po jego 
uaktualnieniu i rozbudowaniu, po raz kolejny będzie złoŜony w NCBiR.  

3.7. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową 

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową za lata 2014, 2015 
i 2017. 

4. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski 

4.1. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

Jako osiągnięcie dydaktyczne uwaŜam wydanie skryptu dla studentów wraz 
z współautorami: Goczek Jerzy, Supeł Łukasz, Gajdzicki Michał, Przykłady obliczeń 
konstrukcji stalowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Pierwsze wydanie zostało 
wydrukowane w 2010 roku (dodruk w 2011 r.), w łącznym nakładzie 1000 
egzemplarzy, drugie w 2013 w nakładzie 1000 egz., natomiast trzecie zmienione w roku 
2016 w nakładzie 500 egzemplarzy (łącznie 2500 egzemplarzy). Wszystkie nakłady w 
pełni się sprzedały, a skrypt wykorzystywany jest na wielu przedmiotach związanych z 
konstrukcjami stalowymi. 

4.2. Opieka naukowa nad studentami 

Od roku 2009 jestem załoŜycielem i jedynym opiekunem naukowym Studenckiego 
Koła Naukowego „PKS – Projektowanie Konstrukcji Stalowych”, którego członkowie 
uczestniczyli w licznych konkursach krajowych i zagranicznych. WaŜniejsze 
osiągnięcia członków Koła przedstawiłem w wykazie opublikowanych prac naukowych 
lub twórczych prac zawodowych. 

4.3. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 
promotora pomocniczego 

W latach 2012-2017 byłem promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej mgr 
inŜ. Wojciecha Perlińskiego-Chaładaj pt. Stateczność jedno oraz dwukierunkowo 
wstępnie pofałdowanych sinusoidalnie ścianek kształtowników stalowych. Doktorat 
został obroniony na Wydziale Budownictwa, Architektury i InŜynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej w 2017 roku. 

Obecnie opiekuję się naukowo mgr inŜ. Łukaszem Kwiatkowskim, który rozpoczął 
studia doktorskie na Wydziale Budownictwa, Architektury i InŜynierii Środowiska w 
roku 2016 i w bieŜącym roku otworzy przewód doktorski związany z tematyką 
stęŜającej roli poszycia z blach trapezowych. JeŜeli Rada Wydziału wyrazi zgodę, 
równieŜ będę promotorem pomocniczym tej rozprawy doktorskiej. 

 



-18- 

 

4.4. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 

W lutym 2016 roku, wraz z dr inŜ. Jerzym Goczkiem oraz dr inŜ. Łukaszem Supłem, 
opracowaliśmy opinię techniczną dotyczącą funkcjonalności programu niemieckiego 
koncernu Schrag pod nazwą Schrag Lite, implementowanego do warunków polskich.  
Program ten wspomaga samodzielny dobór płatwi z kształtowników profilowanych na 
zimno z asortymentu firmy Schrag Polska Sp z o.o., według norm europejskich.   

W roku 2011, wraz z dr inŜ. Jerzym Goczkiem, dr inŜ. Łukaszem Supłem oraz 
dr hab. inŜ. Bohdanem Michalakiem stworzyliśmy algorytmy wymiarujące elementy 
stalowe według normy PN-EN 1993-1-1 dla firmy Intersoft Sp. z o.o., które zostały 
zastosowane w programie obliczeniowym R3D3 Rama 3D. 

Jako dorobek popularyzatorski uwaŜam równieŜ przeprowadzenia dwóch szkoleń dla 
członków Łódzkiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa z zakresu projektowania 
konstrukcji stalowych według Eurokodów (lata 2011 i 2012) oraz jednego szkolenia dla 
Stowarzyszenia InŜynierów i Techników PoŜarnictwa o podobnej tematyce (2011 r.). 

4.5. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

W latach 2016-2018 recenzowałem po jednym artykule dla czasopism: Advances in 
Structural Engineering, Thin-Walled Structures oraz Journal of Constructional Steel 
Research. 

4.6. Inne osiągnięcia 

W roku 2015 powierzono mi na Wydziale Budownictwa, Architektury i InŜynierii 
Środowiska Politechniki Łódzkiej funkcję koordynatora projektu Problem Based 
Learning na kierunku Budownictwo, a rok później funkcję Prodziekana ds. Studiów 
Niestacjonarnych i Jakości Kształcenia. 

Jestem promotorem 51 dyplomów inŜynierskich oraz 38 dyplomów magisterskich. 
Od roku 2011 za zgodą Rady Wydziału prowadzę wykład na kierunku Budownictwo 

z przedmiotu Złącza w konstrukcjach stalowych oraz zajęcia projektowe z szeregu 
innych przedmiotów z zakresu konstrukcji stalowych. 

 
 

 


