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OPINIA
o caloksztalciedorobku naukowegodr Przemyslawa RANACHOWSKIEGO
oraz o rczprawie habilitacyjnej pt.: "Procesy starzeniowew ceramiceelektrotechnicznq"

l. Charaherystyka Kandydata
Dr Przemyslaw Ranachowski rozpoczS sw4 drogE zawodow4 w 1993 roku jako
nauczyciel chemii w

Liceum

Og6lnoksztaNcqcym im.

Hoffmanowej

na rok

przed

ukoriczeniem studi6w magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Epizod dydaktyczno-wychowawczy trwajqcy bez maNa dziesiEd lat, nie przeszkodzil .
Kandydatowi w r6wnoleglej realizacji Jego zainteresowariw dziedzinie sonochemii, bowiem
w 1994 roku rozpoczS prace nad wykorzystaniem metody emisji akustycznej do badania
dynamiki reakcji chemicznychi przemianfazorychw

zwirykach nieorganicznychw ramach

Pracowni Badania Struktur Materialowych IPPT PAN. Jak siE dziS okazuje, metody emisji
akustycznej stosowanedo badania r62nych material6w realizowane w szczeg6lnymmiejscu
jakim jest Instytut Podstawowych Problem6w Techniki i wSr6d szczeg6Inychludzi staty sig
Zyciowqpasje Kandydata. Zatrudniony w tymhe Instytucie w roku 1997 na etacie asystenta,
w 2000 roku przedloi:yl i obronil rozprawQ doktorskq pt., ,,Wykorzystanie metody emisji
akustycznej do badania dynamiki przemian polimorficznych zwiqzk6w nieorganicznych".
DziaNalnoll badawcza Pana Ranachowskiego po uzyskaniu stopnia doktorskiego koncentruje
siE gl6wnie na zagadnieniach cerumicznych tworzyw konstrukcyjnych. Prowadzone dlugie
lata badania obejmuj4ce wlaSciwoScimechaniczne,termomechanicznei akustyczneporcelan
elektrotechnicznych i tworzyw korundowych w powiqzariu zbadaniarti ich mikrostruktury
staly sip kanwqprzedloZonej Radzie Naukowej Instlrtutu Podstawowych Problem6w Techniki
r o zpraW habilitacyj nej .

2. Ocena dorobku naukowego
Dr

Ranachowski jest

wsp6lautorem

106 prac opublikowanych

zar6wno w

czasopismach krajowych, jak i czasopismach naukowych o migdzynarodowym obiegu.
Wyrazem narastaj4cegoz biegiem czasu wzrostu altyvrnoSci badawczejjest fakt, 2e aL 7l z
nich ukazalo sig po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Wszystkie opublikowane prace sq
pracami zespolowymi. W 43 publikacjach Dr Ranachowski wystEpujejako pierwszy autor.
W zalqczetiu wazniejszych publikacji zespolowych znajdujq sig oSwiadczeniawsp6lautor6w
przekonujqce do wiodqcej roli pelnionej przez Dr Ranachowskiego.WiEkszoSdz tych prac
dotyczy mechanoakustycznych badah ceramicz,nychtworzyw stosowanych do wytwarzania
izolator6w

poczynalqc od typowej

porcelany elektrotechnicznej,

poprzez porcelang

wysokoglinowqa skoricrywszy na ceramicekorundowej oruzbadaria obserwowanychw nich
proces6w degradacyjnych. Wyniki badan przedstawione l4cznie w 26 publikacjach zostaly
zebrane w monografii pt. ,,Procesy starzeniowe w ceramice eleknotuchnicznej". Jedyn4
samodzieln4pracew dorobku Autora jest poddawanaocenie rozprawahabilitacyjna.
Zgodnte z podziaNemzaproponowanymprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyZszego,
prac Dr Ranachowskiego zostalo opublikowanych ,w czasopismach posiadajqcych
wsp6lczynnik ,,impact factor" i znajdujqcych siE w bazie Joumal Citation Reports. W grupie
2l

tej nalezy wymieni6 nastgpuj4ce czasopisma: Archives of Acoustics, wydawane przez
Institute of Fundamentaland Technological ResearchPAS, zewsp6Nczynnikiemimpact factor
r6wnym 0,847 (10 pozycjl), Insight, wydawane przez British Institute of Non Destructive
Testing, ze wsp6lczynnikiem r6wnym 0,57 (3 pozycje), Archives of Metallurg,, and
Materials, wydawane przez Institute of Metallurgy and Materials Science PAS ze
wsp6lczynnikiem 0,487 (6 pozycji) oraz po jednej pozycji opublikowanej w IEEE
Transactionson Dielectrics and Electrical Insulation,v,tydawanymprzez The Dielectrics and
Electrical Insulation Society of IEEE ze wsplNczynnrkiem 1,094 i w Archives of Electrical
Engineering, wydawanych przez Polish Academy of Science, Electrical Committeee ze
wsp6lczynnikiem 0,967.
Jitrztagrupa publikacji Dr Ranachowskiegowypelnia jedenz wymog6w stawianychkazdemu
Habilitantowiprzez RadENaukowqlnstytutu PodstawowychProblem6w Techniki, opisanych
w Uchwale z dtia 30 czerwca 2011 roku. Oczekiwane przez tp Uchwalq minimum to co
najmniej 5 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej. Kolejnym wymogiem ww
Uchwaly s4wartoSci Indeksu Hirscha i liczby cytowafl, udokumentowanespisempublikacji
wedlug bazy Journal Citation Reports ISI. Rekomendowaneprzez Radp wartoSci minimalne
tych indeks6w: h:4 iliczba cytowari 50. ZprzyI<roSci4jednakstwierdzam,iz indeks Hirscha i

liczba cytowari Pana Ranachowskiego nie znalazNy sie w komplecie dokument6w
przedstawianych do oceny. Pozostaje zatem miet nadziejE, i2 powyhsze niedopatrzenie
zostanieuzupelnione przezHabilitanta w ramach odpowiedzi na recenzje.
W drugiej grupie czasopism nie posiadaj4cych wsp6lczynnika impact factor, lecz
punlctowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyhszego znaidqq sig dalsze 22
prace Dr Ranachowskiego.S4to w wiEkszoSciczasopismakrajowe, wSr6d kt6rych wymienii
naIeiry: Ceramikn/Ceramics, Energetyka, Przeglqd Elektrotechniczny, SzHo i Ceramika,
Engineering Transactions, Iniynieria Materialowa oraz Pomiary, Automatyka, Kontrolo.
Pozostale niepunktowane publikacje

zawarte s4 w licznych materia\ach pokonferencyjnych

krajowych i zagrarricznych onz pracach naukowych PAN i innych polskich v'ryhszych
uczelni.
Na zakoriczenietej czEScirecenzji warto wspomnie6 o wsp6lautorstwie Dr Ranachowskiego
w

kilku

rozdzia\ach w

,J{apowietrzna

izolacja

podrqczniku

z

zakresu elektroenergetyki

wysokonapiqciowa w

elehroenergetyce",

zaffiilowanym
wydanym

ptzez

Politechnikg Wroclawsk4. Jest On takZeczlonkiem szeregutowarzystw naukowych: Oddzialu
WarszawskiegoPolskiego Towarzystwa Akustycznego oruz Komitetu TechnicznegoNr 303
ds. Material6w Elektroizolacyjnych-Zesp6t Elektryki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego..
W latach 2002 i 2009 tczestnicz-yl w Pracach Komitetu Organizacyjnego Otwartego
Seminarium z Akustyki, zal w latach 2001-2011 bral udziatrw organizacji szeSciukolejnych
konferencji pod auspicjami E-MRS, w czESci Composites and Ceramic MaterialsTechnologt, Appli cati on and Testing.
Uzyskany dorobek poznawcz1 kl6rego .vqt.razemsq liczne publikacje w renomowanych
czasopismachSwiadczyo tym, izmamy do czynieniaz dojrzalym pracownikiem naukowym.

i. Ocenarozprawy habilitacyjnei
Na opiniowanqrozprawe habilitacyjna skladajq sig244 strony druku, spis literatury
zawierajqcy 215 pozycji (w tym 32 prace wsp6lautorstwa Autora), 17 tabel oraz 140
rysunk6w i fotografii. Wyliczenie to dowodzi,Zejak na monografig dotycz4c4doS6wqskiego
i specjalistycznegotematu, k16rym jest zagadnienie proces6w starzeniowych w ceramice
elektrotechnicznej,marrLyda czpientazobszern4publikacj4. Pelnejednakvasadtienie tych
rozmiar6w wynika z fa\<t.t,iz badaniom poddano obszernq grupQ tworzyw ceramicznych
stosowanych w praktyce przemyslowej w ostatnich kilkudziesiqciu latach do wytwarzania
izolator6w pracujqcych na polskich liniach przesylowych w kolejnoSci ich naturalnego
rozwoju, pocrynqqc od porcelany kwarcowej C110, poprzezporcelangkrystobalitowqCll2,

porcelanQ wysokoglinow4 C120, porcelang wysokoglinow4 Cl30

a skoriczywszy na

tworzywie korundowym.
Tekst pracy podzielono na 12 rozdziaNfw. W pierwszych dwu kr6tkich rozdziaNachAutor
sformulowal cel i zakres pracy, jakim bylo rozpoznarie i udokumentowanie proces6w
degradacji w mikrostrukturze porcelanolvych tworzyw elektrotechnicznych otaz frvotzywa
korundowego

z

wykorzystaniem

metody

mechanoakustycznej uzupelnionej

analizq

mikroskopowe oraz pomiarami ultradZrvigkolvymi. W rozdziale 3, bEdqcym szerokim
przeglqdem literatury w zakresie tworzyw wchodz4cych w obszar zainteresowariAutora,
przytoczonychzostaje szereg znanych definicji. Na poczqtek zdefiniowane zostajqprocesy
starzeniowe w tworzywach ceramicznych (polegaj4ce na stopniowym powigkszaniu siE
rozmiar6w defekt6w pod wptywem istniej4cych w materiale naprgZeri mechanicznych
wewnqtrznych i naprgZeri wywolanych silami zewngtrznymi), opisane rodzaje defekt6w
wystppujqcych w porcelanie elekhotechnicrnej, kr6tkotrwala

i dlugotrwala vrytrzymalofil

mechaniczna tworzywa i jeJ zwiqzki z trwaNoficiqeksploatacyjnqizolator6w. Przypomniane
zostaNytakZe sposoby umacniania porcelany elektrotechnicznej praktycznie wykorzystane w
pojawiaj4cych siEw kolejnych, coraztrwalszych typach izolator6w.
Kluczow4 metodq badafi tworzyw cerarricznych, opracowanq przez Autora, okazala sip
metoda mechanoakustycznapolegaj4ca na badaniu zmian ich

mikrostruktury podczas

dziaNana powoli narastajqcego obciq,zenia Sciskaj4cego, przy jednoczesnym pomiarze
naprgZenia Sciskajqcegoi deskryptor6w emisji akustycznej. Metoda ta w polqczeritt ze
zastosowanymi metodami obserwacji zmian mikrostruktury badanych tworzyw pozwolila
Autorowi na pelnq charakterystykg poszczeg6Inych etap6w ich degradacji postEpujqcej przez
dtugie lata normalnej eksploataqi izolator6w. Przedmiotowe metody opisane zostaly w
rczdzialach 4, 5 i 6. W sumie wysoko oceniam poziom merytoryczny tej czqSci pracy.
Napisana zostala poprawnym jgzykiem i trudno tu doszukad sig powaZnych uchybieh czry
niedoskonaloSci.
Jako ceramika z vtyksztatrcenia nzi

mnie jednak mieszanie przez Autora pojgcia

mikrostruktury tworzywa ceramicznego z jego strukturq w pojgciu rentgenowskim. W
dziedzinie,w kt6rej pracujg, obrazmikroskopovty z$adutrawionego bqd2rue tejZe ceramiki
zryl<lo sig nazywat jego mikrostruktur4 a nie struktur4. Przyldadem z tekstu pracy Autora
niech b9d4 podpisy zdjE6 przedstawionych pod Rys. 6.1 bqd? 6.2 na stronie 93, bqd? $nil
rczdzia\u sz6stegow spisie treSci brzmiqcy: ,,Metody milvoskopowe w badaniach struktur i
wlaiciwoici

tworzyw ceramicznych". Struktury matertaN:u,w rozumieniu Srodowiska

ceramicznego,nie da siq bada( metodami mikroskopii optycznej.

Razi mnie r6wnieZ powszechneuZywanie slowa ,,ziafif' zarriast ,,ziarerf', tak jak to jest w
przytoczonym zdaniu ze strony 18 : ,,Zasadnicze znaczenie miula w tym wzglqdzie
jednorodnoi| rozloZeniaziarn karundu w materiale, a nvlaszcza wystqpowanieaglomeratdw
"
Ziarn, ich w ewnqtrznaspoistoit oraz powiqzanie z matrycqporcelany .
Na stronie 67 Autor podkreSla wagg geometrii pr6bek w badaniach charakterystyki
mechaniczno-akustycznej wykorzystuj4cej test Sciskania. Slusznie zwraca uwagQ, iz
powierzchnia ksztaltek wykorzystywanych w tescie nie moze zawierul defekt6w, bowiem
moggone inicjowad powstawaniepgkniq6. Podkreslatakhe,i2 powierzchnie dolna i g6ma, na
kt6re oddziatuje naprgZenieSciskajqcemusze by6 plaskor6wnolegle na poziomie 10-1mm.
powyZsze wymogi s4 mniej wigcej zgodne z polsk4 nofine "Elektroizolacyjne matetiaNy
ceramiczne,metody badari" PN-89/E-06307. Wydaje siq jednak, iz w pr6bie Sciskaniaistotna
jest r6wnie2 gladkoSdpowierzchni czolowych i bocznych pr6bki. Powszechnie stosowana
obr6bka szlifowaniem pr6bek jest bowiem takhe odpowiedzialna za wprowadzanie wad
powierzchniowych. Stqd w wuanych testach potrzeha polerowania powietzchni pr6bek.
el,
potrzebg tak4 dostrzega nonna amerykariskaASTM E9-89a
,,standatd test methods of
compressiontesting of metallic materials at room temperature".GladkoS6powierzchni pr6bki
jest okreSlanatu na poziomiel,6;.rm b\cli 1,Opm.Norma ta z wpaganiami odnoSniepr6bki
idzie dale1,bowiem okresla minimaln4 plaskoS6i prostopadloS6powierzchni czo\ovtych, a
tak1e przewiduje koniecznoSd stosowania przekladek (ang."bearing bloclcs") z
odpowiedniego materialu pomiEdzy pr6bkq cerarniczn4 i powierzchni4 stempla mas4my
wytrzymaloSciowej.
Kolejnych piECrozdzial6w pracy stanowi szerokie om6wienie wlasnych badaf Autora nad
procesami starzeniowymi obserwowanymi w ceramice elektrotechnicznej.W catym zakresie
badania te podporzqdkowano przejrzystemu schematowi postgpowania. Z matetialuizolaloru
w kolejno5ci ich naturalnego technicznego rozwoju - porcelana kwarcowa Cl10, porcelana
krystobalitowa Cl12, porceLanawysokoglinowa C120, porcelana wysokoglinowa Cl30 a
skoriczywsry rratworzywie korundowym - wycinano prostopadloSciennepr6bki o wymiarach
9,5x9,5x1lmm,

oznaczarto ich

wytrzymaloS6

na

Sciskanie i

charakterystykE

mechanoakustyczn4. Z tzyskanych danych :vqvznaczanowartoSci poSrednie naptqheria
Sciskaj4cego, przy kt6rym obciqpanie zatrzymywano a pr6bki poddawano badaniorn
mikroskopowym w celu okreslenia zmian ich mikrostruktury w por6wnartiu z obrazem
mikrostruliilury pr6bki wyjSciowej nie poddawanej obci44aniu. Podobnym badaniom
poddawano pr6bki uzyskiwane z izolator6w, kt6re ulegly awarii (uszkodzeniu) w wyniku
eksploatacji,jak i z izolalor6w nie utywanych ale pozostaj4cychw magazyniejako tezerwa i

podlegaj4cych jednak powolnej, naturalnej degradacji. W tej czqsci pracy wypunktowany
r6wnie1 zostaNwplyw wad technologicznych powstalych na etapie produkcji izolatot6w na
procesy starzeniowe.W wyniku takiego podejSciado badanegozjawiska udalo sip Autorowi
przypisa6 okreslone efekty akustyczne z wykres6w tempa zdarzeh w funkcji przyrostu
naprg1eniaSciskaj4cego,okreslonym zmianom mikrostruktury badanych pr6bek a w efekcie
koricowym przedstawi6 pelny opis poszczeg6lnych etap6w degradacji mikrostruktury
kazdego z badanych typ6w materialu ceramicznego stosowanych do wytwarzania izolator6w.
poziom merytoryczny czgsci doSwiadczalnejpracy, bEd4cej rezultatem wieloletnich badan
Autora jest bez zarzut|.. Na szczeg6lne podkreslenie zasluguje fal<t, iZ jest to pierwszy,
przynalmniej w Polsce, tak pelny i szczeg6lowy opis zjawisk odpowiedzialnych za degradaqp
mechaniczn4izolator6w podczasich wieloletniej eksploatacji.Przedstawionado oceny praca
ma nie tylko szeroki wymiar naukowy ale posiada przede wszystkim olbrzymie znaczenie
pral<tyczne.Pelne zroztxnierie proces6w degradacyjnych materialu a zttilaszcza czynnik6w
odpowiedzialnych za te procesy, pozwala bowiem na zmniqszenre iloSci awarii w
elektroenergetyce w wyniku uszkodzeri izolator6w, jak i na projektowanie nowych
material6w o dhu:Zszychczasachbezpiecznej eksploatacji.

4.Wniosekkoricowy
IJwa?arn, iZ przedstawiona do oceny ro4trawa habilitacyjna Dr Przemyslawa
Ranachowskiego spelnia wymagania stawiane tego rodzaju pracom z nastEpujqcych
wzgl9d6w:
a) jest podsumowaniem wieloletniej dzialalnolci Habilitanta nad badaniem zjawisk
starzeniowychw ceramiceelektrotechnicznej,
b) wnosi do tego zagadnienia istotne elementy poznawcze,
c) Swiadczy o doskonalSim opanowaniu przez Autora

subtelnych aspekt6w

technologii konstrukcyjnych tworzyw cerarricznych oraz metod ich badan'
Bior4c pov,tyLszepod uwagg przedhJadan Radzie Naukowej Instytutu Podstawowych
Problem6w

Techniki

w

Warszawie wniosek

Ranachowskiegodo kolokwium habilitacyjnego.

o

dopuszczenie Dr

Przemyslawa

