Prof. dr hab. inz. Ludoslaw Stobierski

Krak6w.05.02.2013

Akademia G6rniczo-Hutnicza
im. Stanislawa Staszicaw Krakowie
Wydzial InZynierii Materialowej i Ceramiki

Ocena
osi4gnipdnaukowych i dorobku dr Przemyslawa Ranachowskiego
ubiegaj4cegosig o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Dr

Przemyslaw Ranachowski ukonczyN studia wyasze na Wydziale Chemii

Uniwersytetu Warszawskiegow roku 1994. Jeszczeprzed ukoriczeniemstudi6w, w roku 1993
rozpoczfl pracQ jako nauczyciel chemii w Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Klementyny
Hoffrnanowej, a w rok p62niej podjql pracQ badawczq w Pracowni Badania Struktur
Materialowych IPPT PAN. W tym okresie ksztaltuj4 siE jego zainteresowaniaw zakresie
wykorzystania metod emisji akustycznej i propagacji fal ultradZwiEkowych w badaniach
materialowych. Pracuj4c jako asystentw Zakladzie Akustyki Fizycznej IPPT PAN realizuje
grant promotorski broni4c w roku 2001 pracEpt. ,,Wykorzystaniemetody emisji akustyczndj
do badania dynamiki przemian polimorficznych zwiqzk6w nieorganicznych". Jednoczesnie
uczestniczy w pracach prowadzonych w ramach szeregu projekt6w badawczych z zal<resu
opracowywania metod wytwarzaniamateriaL6wceramiki technicznej ( tworzywa steatytowei
kordierytowe) i ocenie ich trwalo6ci ptzy pomocy metod akustycznych. Modyfikuje
posiadanqaparaturpopracowuje metodykq badari emisji akustycznej oraz dobiera optymalne
dla prowadzonych prac deskryptory emisji akustycznejdla monitorowania procesu niszczenia
tworzyw. Dla uzyskania pelniejszej charakterystyki tworzyw ceramicznychrozszerzabadania
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akustycznymi
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charakterystykqwlaSciwoScimechanicznychi sprqZystychbadanych material6w. Habilitant
przygotowal w ten spos6b warsztat badawczy umoZliwiaj4cy zaglgbienie sig w
problematykp niszczenia material6w sprpZystokruchych. Od momentu uzyskaniastopnia
doktorajego zainteresowaniaskupiaj4 siEna ceramicznychtworzywach elektrotechnicznycha
gl6wnie na badaniach jako3ci i ocenie tworzyw typu porcelanowego stosowanych do
wytwarzanra izolator6w dla linii przesylowych wysokich i Srednich napiq6 oraz do
wytw arzania izolator6w dl a podstacji transformatorowych.

Obejmuje badaniami podstawowe typy tworzyw wykorzystywanych w konstrukcjach
elektrotechnrcznych,a wigc porcelanq kwarcow4 porcelang krystobalitowq otaz porcelany
wysokoglinowe o zr6lnicowanej zawartoScikorundu. Wyniki badah publikuje w szeregu
prae, z kt6rych 7 ukierunkowanych na badania proces6w slarzenra stanowiq podstawq
przygotowanej przez habilitanta monografii pt. ,,Procesy starzeniowe w

ceramice

elektrotechnicznej". Wybrane przez Habilitanta prace s4 pracami zespolowymi,lecz w 6-u z
wymienionych publikacji jest pierwszym autorem. Do dokumentacji.dol4czone zostaNy
oSwiadczenia wsp6lautor6w, z ktorych wynika, 2e osob4 wiod4c4 i odpowiedzialnq
merytorycznie za zamieszczonetreScibyl Habilitant.
Procesy staruenia ceramiki prowadz4ce do zmiany wlaSciwoSci fizykochemicznych
tworzyw nalezqdo zagadniefi szczeg6lnietrudnych w weryfikacji doSwiadczalnej.Materialy
ceramicznew warunkach ich uzytkowania odlegle sq od stanu r6wnowagi termodynamicznej
a tym samym i mechanicznej. Spiekanea nastqpniechlodzone znajduj4 siE w stanie naprphefi
mechanicznych i jest oczywistym, ze istnieje w nich naturalna dqznoScdo relaksacji tych
naprEheh.W szczeg6lny spos6b dotyczy to witryfikat6w, jakimi sq tworzywa porcelanowe
bgd4ce przedmiotem badafr Habilitanta. Jako uklady badaurczesq one szczeg6lnie trudne
gdyL w ich budowie uczestniczyfaza szklista.Faza,ktorej cech4jest naturalnad4znoS6do
dewitryfikacji. Wzmiankowane odszklenie moze w osnowie szklistej wystqpid lokalnie pod
dzialaniem rolnych bodZc6w: chemicznychmechanicznych,termicznych, elektrycznych czy
nawet akustycznych.Z uplywem czasu prowadzil mohe do powstania defekt6w o rozmiarach
kryycznych.
Jakkolwiekby badania poSwiEconeocenie trwaloSci nie byly trudne to naIe2aNoje
podja6 z vwagr na znaczenie tych problem6w dla calej gospodarki. Uszkodzenia linii
przesylowych s4 bardzo uci4zliwymi oraz kosztownymi awariami. Zatem problematyka
podjgta przez Habilitanta jest niezmierniewzLna dla gospodarki kraju.
Przedstawionajako monografiahabilitacyjnapracaw czqScipoSwiEconejom6wieniu
stanu wiedzy jest poprawna. Zawiera om6wienie defekt6w wystEpuj4cych w ceramice,
czgstoS6ich wystqpowania oraz ich wplyw na wytrzymalofit, dora2nqoraz na mozliwy ich
wplyw na przebieg proces6w starzenia. Jej celem jest wskazanie przyczyn zawodnoSci
material6w ceramicznych oraz dlugofalowych skutk6w ich

obecnoSci w

czerepie

ceramicznym. W czgSci tej Autor omawia takhe metody identyfikacji r62nego rodzaju
defekt6w mikrostruktvry oraz przyczyny pojawianie siE wad I<ryycznych. Fragment ten
stanowi wstqp do szczegolowo omawianych badan nad zachowaniem siE i przebiegiem
proces6w starzeniar62negotypu tworzyw. Zasadniczqczq1cpracy stanowi jednak om6wienie
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Badania te umoZliwity Habititantowi opis mechanizmu przebiegu degradacji
materiakiw

przy

wzrastaj4cym
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na

tej
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wyr62nienia typowych etap6w przebiegu niszczenia ceramiki. Ta , czpsd pracy jest
niew4tpliwym osi4gnipciem dr Przemyslawa Ranachowskiego i stanowi jego trwaty
wklad w rozw6j in2ynierii materialowej.
Tekst monografii oceniam pozytywnie, nie oznaczato bynqmniej, 2e nie mam uwag
polemicznych, w szczeg6Inyspos6b dotyczy to om6wienia roli i oddzialywaniakwarcu. Jego
zroZnicowane

oddziatywanie

przypisywalbym

raczej

blqdom

technologicznym,

homogenizacji masy i zmiennym warunkom wypalania. Pozostaj4c przy omawianiu roli
kwarcu nie mogq nie zwr6ci6 uwagi na zamieszczonena str. 130 zdanie "Czynnikiem, kt6ry
zapewnia dostatecznq wytrzymaloSd ksztaltkom w

stanie surowym jest kwarc". O

wytrzymaloSci w stanie surowym decyduj4 w pierwszym rzgdzie mineraly ilaste ich udzial i
j akoSdoraz dodatki technologiczne.
Uwalam, ze monografra,, Procesy starzeniowew ceramiceelektrotechnicznej"jest
pracq wartoSciow4i w dorobku Habilitanta stanowi znaczqcqpozycj g.
Dorobek naukowy dr Przemyslawa Ranachowskiego w ujqciu liczbowym jest
zraczny. Obejmuje on Nqcznie106 pozycji, z czegopo doktoracie 70. WSr6d nich okolo 30
pozycji to opublikowane wystqlienia konferencyjne. Specyficznatematyka, kt6rej poSwigcil
sip Habilitant jest uprawiana przez wqskie grono naukowc6w st4d tez siqgaj4c do Web of
Knowlege ocena upowszechnienia nie jest zbyt imponuj4ca. W wykazie znajduje siE 28
pozycjr, suma cytowari wynosi 34 a indeks bibliometryczny h- indeks wynosi 3. Jednak w
mojej ocenie s4to wartoScioweprace w szczeg6lnoScidla praktyki przemyslowej
Podsumowuj4c om6wienie dorobku naukowego i

rozprawy habilitacyjnej dr

PrzemyslawaRanachowskiegostwierdzam, ze spetrniaj4one warunki okreslone w artykulach
16 i 17 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 oraz w rozporzqdzeniachministra nauki i szkolnictwa
wy?szegonr 1165 z dnia 1 wrzeSnia20II i rozporzqdzenianr 1200 z dnia 22 wrzesnia 20IIi
wnoszp do Rady Naukowej IPPT PAN o dopuszczeniedr Przemyslawa Ranachowskiego
do kolokwium habilitacyjnego.
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