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1. Ocena rozprawy habilitacyjnej

1.1. Ocena aktualnoSci tematu i charakterystyka rozprawy

Ocenian4 rozptawqjest monografta pt:,, Procesy starzeniowe w ceramice elektrotech-
nicznej", opublikowala przez Instytut Podstawowych Problem6w Techniki PAN w 2011 r.
w serii Prace IPPT-IFTR Reports (m 212011). Monografia sklada sip z 12 rozdziaNow oraz
spisu literatury i obejmuje 261 stron, w tym 132 rysunki, 77 tabel i 215 pozycji literatury,

Temat ocenianej rczprary wieg2e siE z szeroko rozumiana problematykq materialow4
kt6r4 od wielu lat, efektywnie, zajmuje siq Instytut Podstawowych Problem6w Techniki pol-
skiej Akademii Nauk. Nalezy przy tym zaznaczy|, Ze zar6wno w skali Swiatowej, jak i w Pol-
sce, badania nad ceramik4 elektrotechnicznqznajdujqsig w stalej fazie rozwoju. W przypadku
porcelany elektrotechnicznej jest to dodatkowo uzasadnione tym, Le nalely ona do jednej
zcztercch grup material6w elektroizolacyjnych, stosowanych do wytwarzania element6w
rzolacjr gl6wnej w sieciach elektroenergetycznych. Do material6w tych, opr6cz porcelany,
zalicza siE r6wniez kompozyty (zwykle szkloepoksydowe), szklahartowane (rzadziej odprE-
Zane) i tak zwane betony polimerowe. Warto tez podkre Shc, ze dalszy rozw6j badah nad po-
prawq parametr6w porcelany elektrotechnicznej i jakoSci4 wfiwarzanych z niej izolator6w
elektroenergetycznych, warunkuje dalsze stosowanie tej grupy material6w w przemySle elek-
trotechnicznym. Wynika to z faktu, 2e od okolo 40 lat obserwuje sig dynami czny rozw6j izo-
lacji kompozytowej, kt6ra systematycznie wypiera izolacjg porcelanowqz zastosowan zwiE
zanych zwlaszcza z rzolacjqliniow4. Dotyczy to pelnego zakresu napig6, poczpwszy od na-
piEi Srednich po tak zwu'rc napipcia UHV, to znaczy napiEcia najwyasze rupdu 1800 kV
(w przypadku napiqi stalych) i 1000-1200 kV (w przypadku napiEi przemiennych). W zal<re-
sie izolacji liniowej powaznym konkurentem porcelany elektrotechnicznej jest takze szklo
hartowane, z kt6rego wykonuje siE wyl4cznie izolatory kolpakowe.



W zakresie izolacji liniowej zar6wno izolacja kompozytowa, jak i szklana,jest tarisza od
porcelanowej i jedynie bardzo wysoka jako56 liniowych izolator6w porcelanowych sklania
inwestor6w do jej dalszego stosowania.

Aspekt podvty?szania parametr6w materialowych tworzyw ceramicznych, w tym porce-
lany elektrotechnicznej, nabiera jeszcze wiqkszego znaczenraw przypadku izolacji stacyjnej.
W tym zakresie zastosowanie w sieciach elektroenergetycznych, zwlaszcza najwylszych na-
prg6, izolator6w wsporczych i ostonowych z porcelany elektrotechnicznej wydaje siE nieza-
grozone jeszcze przez wiele lat. I takle tutaj o przyszloici tej grupy tworzyw ceramicznych
rozstrzygnre postEp w dziedzinie podnoszenia ich parametr6w materialowych oraz badan
w zakresie rozpoznanra proces6w starzenia siq materialu, zachodz4cych podczas dlugoletniej
eksploatacji izolator6w, MoZna nadmieni6, 2e juL obecnie producenci aparutury l4czeniowej
i pomiarowej zamawiaj4 oslony ceramiczne o Srednicy 800 mm i wysokoSci przehaczaj4cej
10  m.

Na podstawie tak zarysowanych uwarunkowafr, wystgpuj4cych w Swiatowej elektro-
energetyce, temat rozprary uwaZam za w pelni aktualny, a jej wyb6r za dobrze uzasadniony.

Rozprawa zawiera wyniki badafr eksperymentalnych i analiz, wykonanychw znacznej
mierze przezjej Autora. Obejmuje ona zagadnienia materialowe i technologiczne, dotyczqce
porcelanowych izolator6w napowietrznych (liniowych i stacyjnych) po wieloletniej eksplo-
atacji,lub izolator6w hybrydowych, analizowanych pod k4tem zastosowaniatworzyw korun-
dowych.

Zasadniczo rozprawa dotyczy rozpoznania proces6w starzenia sig materialu, zachodzq-
cych w porcelanach rodzaju C 110, C lI2, C 120 i C 130, zwykorzystaniem metody ultradl-
wiEkowej i mikroskopowej oraz wprowadzeniamechanoakustycznej metody przySpieszonego
starzenia siq materialu, a nastEpnie por6wnania otrzymanych w ten spos6b wynik6w stuzenia
z uzy skanymi podczas wiel o letniej eksplo atacj i.

ZaloZony i konsekwentnie realizowany zakres merytoryczny rczprary jest doSi szeroki,
ale przemySlany i trafny. Obejmuje on nastqpuj qce zagadnienia:

stan wiedzy w zakresie proces6w staruenia siE materialu, zachodz4cych w porcelanie
elektrotechnicznej oraz om6wienie teorii wzmocnienia porcelany

opis mechanoakustycznej metody badaf tworzyw ceramicznych i zakres jej stoso-
walnoSci

badania proces6w starzenia siq porcelan elektrotechnicznychrodzaju C 110, C II2,
C 120 i C 130 oraztworzyw korundowych.

KaZdy zrozdziaL6w monografii koriczy siq kr6tkim podsumowaniem, a cata monografia
- og6lnym podsumowaniem r synletycznymi, przekonuj4cymi wnioskami. Literatura przed-
miotowa jest dobrana wlaSciwie i poprawnie wykorzystywana.

1.2. Ocena osi4gnigd i poziomu naukowego rozprawy

Rozprawa jest pr6b4 syntetycznego ujgcia koncepcji Autora w zakresie rozwiqzywania
wybranych zagadnieh badawczych, odnoszqcych sig bezpoSrednio lub poSrednio do izolato-
r6w napowietrznych, eksploatowanych w sieciach elektroenergetycznych w warunkach ob-
ciqZeh statycznych i zmiennych.



Koncepcje te, prezentowane poprzednio w wielu artykuiach i referatach, s4 wynikiem
wieloletnich prac Habilitanta, wykonywanych indywidualnie lub zespolowo. Ze wzglgdu na
spos6b realizacji rozwa?anego zbioru zagadnieh oraz zakres merytoryczny i uzyskane wyniki
badah, ocenian4 rozprawe zahczam do grupy prac eksperymentalnych o wystar czajqco rozbu-
dowanym uj gciu teoretycznym.

Opr6cz niew4tpliwych walor6w poznawczych, zwiqzanych z doglEbn4 analizqproces6w
starzeniowych w tworzywach ceramicznych, godne podkreSlenia s4 mozliwoSci praktycznego
wykorzystania efekt6w tych prac.

Do najwalniejszych osi4gnig6 Autora rozprary zaliczam:

1) Wykonanie obszernych badafi laboratoryjnych i terenowych w celu okreSlenia
wplywu nara?,eit eksploatacyjnych, wystqpuj4cych w sieciach elektroenergetycz-
nych, narozw6j proces6w starzenia sig materialu w czqSciachizolacyjnych izo-
lator6w elektroener gety czny ch. wykonany ch z r oZny ch tworzyw cerumiczny ch
i eksploatowanych w r6znych przedziaLach czasowych.

2) Pr6bg przypisania proces6w starzeniowych do kolejnych etap6w rozwoju tych
proces6w, zar6wno w celu analizy postEpow starzenia siq tworzyw ceramicz-
nych, jak i eksperymentalnego odtworzenia tego procesu podczas stosowania
meto dy mechano akustycznej, wspomaganej innymi r o dzajami badah.

3) Podjgcie pr6by eksperymentalnego zweryfikowania teorii wzmocnief porcelany
i zakresu stosowalnoSci tych teorii w odniesieniu do badanych tworzyw cera-
micznych.

4) Praktyczne Wkazanie przyczyn awaryjnoSci izolator6w elektroenergetycznych,
wynikaj4cych z szybkiego rozwoju proces6w starzeniowych, powodowanych
gl6wnie niedostatkami procesu technologicznego ich wytwarzania, a w mniej-
szym stopniu wlaSciwoSciami materialowymi tworzywa ceramic znego. D oty czy
to zwLaszcza nowszych tworzyw ceramicznych o duzej trwalo5ci eksploatacyjnej
i odpornoSci na procesy starzenia siE.

5) Wykazanie wplywu rozkladu uziarnienia tworzywa korundowego na jego wla-
SciwoSci mechaniczne.

Na korzyS6 Habilitanta zaliczam podjgcie udanej pr6by usystematyzowania
i wyjaSnienia zagadnief badawczych w obszarze proces6w starzeniowych oruz oddzielenia
wplywu - na rozw6j tych proces6w - parametr6w stosowanych tworzyw ceramicznych od
proces6w technologicznych, zwiqzanych z przygotowaniem masy, ksztaltowaniem i wypala-
niem powstaj4cych ztych tworzyw wyrob6w.

W rozprawie stosuje sig konsekwentnie metodq naukow4 a zdecydowana wigkszoSi hi-
potez jest wystarczajqco udokumentowana. Wyniki eksperymentalne se na o96l nalezycie
zinterpretowane, z uwzglqdnieniem fizycznych podstaw badanych zjawisk, proces6w
i wlaSciwoSci. UwzglEdniaj4c merytoryczny zakres monografii oraz zawarle w niej wyniki
badan i anahz - interesuj4cych pod wzglgdem poznawczym i aplikacyjnym - poziom nauko-
wy rozprawy oceniam jako wysoki.



1.3. Uwagi dyskusyjne

Anahza zawartofici merytorycznej rozprary nasuwa kilka uwag dyskusyjnych
o o 96 lniej s zy m char akter ze :

1) Zaprezentowane w rozprawie wyniki badaf jednoznacznie potwierdzajqnegatywn4
rolq stosowania tak zwanej stluczki porcelanowej w skladzie surowcowym wszyst-
kich rodzaj6w porcelany elektrotechnicznej. Jest jednoczeSnie wiadome, ze wielu li-
czqcych siq w Swiecie producent6w izolator6w od wielu lat uwzglpdnia stluczkq
w zestawie surowcowym masy porcelanowej w iloSci od3 o/o do 5 %.

W badaniach zmgczeniowych, prowadzonych w Instytucie Energetyki, nie stwier-
dzono oslabienia wSrtrzymaloSci mechanicznej izolator6w dlugopniowych po lvyko-
naniu wielu milion6w cykli, czego molna by oczekiwai wskutek zmian struktury
czerepu, zwrqzanych z odspajaniem siq drobin stluczki od osnowy.

Zachodzi wiEc pytanie, od jakiego etapu starzenia sig materialu ceramicznego ujaw-
nia siE negatywna rola stluczki?

Czy problemem jest stluczka jako mateial, czy mohe rczmiar drobin sttruczki?

Czy zmiana wymiar6w drobin stluczki moze poprawi6 obtopnienie drobin stluczki?
Ostatnio jeden z producent6w krajowych zmienil proporcje zawartoSci skalenia so-
dowego i potasowego, co bardzo poprawilo technologicznoS(, masy.

Czy wstEpna obr6bka (np. chemiczna) drobin stluczki moglaby poprawii jej obta-
pianie podczas wypalania rzolatora?

Jak zinterpretowai oddzialywanie stluczki na porcelang elektrotechnicznqw aspek-
cie teorii wzmocnienia matrycy lub teorii wzmocnienia dyspersyjnego, majqc na
uwadze zaloZenra do tych teorii, przyjEte dla ziarcn kwarcu lub ziaren tlenku glinu?

2) Zastosowana mechanoakustyczna metoda przySpieszonego starzenia siE tworzyw ce-
ramicznychjest interesujqca i, jakvurykazano, doS6 dobrze odwzorowuje procesy sta-
ruenia siq materialu, zachodzqce w warunkach eksploatacyjnych w dlugim okresie.
Z punktu widzenia zastosowania w niej obciqzen Sciskaj4cych jest zasadniczo zgod-
naznaraheniami wystgpuj4cymi w izolacji stacyjnej. Jednak wydaje siE, ze powinna
by c takZe rozbudowan a o ob ciq2enia zginaj qce.

Czy zdamem Autora zNo2one obciqZenia (Sciskanie i zginanie) mogepowodowai in-
ny przebieg starzenianr?w przypadku jedynie obciqZef Sciskaj4cych?

Czy jest mozliwa modyfikacja wykorzystywanego stanowiska w kierunku zloaonego
stanu naprgzeri?

3) Procesy starzema sig materialu w porcelanie elektrotechnicznej nastEpuj q zar6wno
w miejscu eksploatacji izolator6w, jak i w magazynach, gdzie przechowuje siE izola-
tory, jako tak zwanqrezerwQ stacyjn4.



Czy zdamem Habilitanta w obu tych miejscach procesy starzenia sig materialu
w porcelani e elektrote chni cznej pr zebie gaj qw sp o s 6b por6wnywalny?

Czy porcelany wysokoglinowe C I20 lub C 130 podlegaj4 r6wnieL tej prawidlowo-
Sci, a jedynie procesy starzeniowe przebiegal4 tutaj wolniej, w stosunku do wcze-
Sniej stosowanych tworzyw typu C I 10 lub C II2, o ile izolatory nie maj4 wad tek-
sturalnych?

Jakq praktykq zastosowalby Autor w zakresie rezerry stacyjnej, maj4c na uwadze
prognozowane czasy Zycia rzolator6w, wykonanych z r62nych rodzaj6w porcelany
elektrotechmcznej?

4) W badanych pr6bkach tworzywa korundowego, wykorzystywanego do produkcji
rdzeni rzolatorow hybrydowych, stwierdzono wyraZnie dwumodalny rozkl.ad uziar-
nienia tworzywa.

Czy zdamem Autora przyczyna takiej struktury wynikala z braku jednorodnoSci
pro szk6w, czy byla r ownie? warunkowana pro c es em technolo gi cznym?

5) Na rys. 10.23 przedstawiono interesuj4ce wyniki badari zdarzeh EA w funkcji ener,
gii dla pr6bek ceramicznych o r6znej wytrzymaloSci mechanicznej.

Niestety spos6b opracowania wynik6w budzi w4tpliwoSci. Nalezaloby tutal prze-
prowadzii jakqS oceng niepewnoSci pomiarowej, a nastEpnie analizy korelacyjnej.
Wydaje siE r6wniez, 2e ze wzglgdu na potqgowy charakter uzyskanej funkcji, zasto-
sowanie podw6jnie logarytmicznego ukladu wsp6lrzEdnych spowodowaloby jej li-
neary zacj p, czyli po sta6 latwiej szq do analizy .

6) Porcelana krystobalitowarodzaju C 172, stosowana w NRD do produkcji izolator6w
liniowych, wykazywata dobr4 odpornoS6 na procesy staruenia sig materialu, o ile jej
struktura byla jednorodna. Potwierdzaj4 to badania wytrzymaloSci mechanicznej
wykonanych z niq izolator6w po ponad 30-letnim okresie eksploatacji, wykonane
w Polsce i Czechach.

W polskich sieciach elektroenergetycznych jest jeszcze eksploatowanych wiele ty-
siqcy sztuk takich izolator6w, kt6re przewiduje siq sukcesywnie wymieniad.

Jak4 metodykq postEpowania nalelaloby tutaj stosowai w celu podjEcia racjonalnej
decyzji,,co najpierw", & ,,co potem"? Czy - na przyklad -wymieniamy tylko izola-
tory odci4gowe?

Poni2ej podajg r6wnie2 kilka uwag szczeg6lowych:

a) Stosowane w niekt6rych miejscach rozprawy stwierdzenia, terminy lub okreslenia
budzq w4tpliwo Sci, na przyklad:

Strona 37, wiersz 5 od dolu:

,,s il no pr qdow e wyl adow ani a ni e zup elne",
czyli luki cz4stkowe nie s4 wyladowaniami silnopr4dowymi, poniewaz prqdy
takich luk6w s4rzEdu od pojedynczychmA do kilkuset mA.



Strona 38, wiersz I od gr1ry:

,,e.fekt obnizania siq wytrzymaloici mechanicznej izolatordw powoduje ko-
ni e c zno i t s t o s ow ani a o dp ow i e dni c h w s p 6l c zynnikdw b e zpi e c z e fi s tyv a" .
Niew4tpliwie takie stwierdzenie jest merytorycznie poprawne, jednak idea
ustalania wartoSci wsp6lczynnika bezpieczefstwa dla izolator6w wynikala
gl6wnie ze znacznego rozrzutu mechanicznej wytrzymaloSci izolator6w
(stwierdzanej w pr6bachniszczqcych) oraz metod v,ryziaczania ich wfirzyma-
loSci znamionowej na podstawie tak zwanej wadliwoSci dopuszczalnej.
Wsp6lczynnik bezpieczeristwa byl wowczas wykorzystyyany przy doborue
izolator6w pod wzglgd em wytrzymalo sci mechanicznej . obecnie, po wprowa-
dzeniu do zbioru Polskich Norm normy europejskiej EN 50341-1 (projektowa-
nie i budowa linii napowietrznych powyzej 45 kv) i odpowiadaj4cego jej arku-
sza krajowego, obliczenia zwiqzane z doborem rzolatorcw wykonuje siq tak
zwanq metod4 empirycznq z zastosowaniem wsp6lczynnik6w czgsciowych
oddzialywah.

Strona 54, wiersz I od g6ry:
podaje sig wsp6lczynnik uszkadzalnoici izolator6w na poziomie I0-5
Nalezy zaznaczy|,ze dla izolator6w dlugopniowychztworzyw C I20,
a zwlaszcza C 130, moze on byi rzgdu 10-6, a nawet 10-7.

Strona 121, wiersz 16 od dolu:

,,silne naprqzenia h,v arcow e",
to chyba zbyt daleko posunigty skr6t mySlowy.

Strona 126,wiersz 4 od dolu:
Stwierdzenie, 2e budo w a fazowa tw orzyw a byl.a,,nie c o nie typow a" wydaj e siE
figlarne.

Strona 154, wiersz 3 od dolu:
Nie uzywa sig terminu ,,izolatory sieciowe".

Na stronie 80, wiersz 1 od g6ry, stwierdzono, ze korelacjE miqdzy wytrzymaloSci4
twotzywa a porowato{ciqmo2nawyznaczy(, na podstawie pomiar6w ultradzwipko-
lvych. O jakiej porowatoSci jest tutaj mowa i jaka jest wiarygodnoSi tej korelacji?

Na stronie 226, w wierszu 2 od dolu i w dalszych wierszach na stroni e 227 ,jest mo-
wa o pr6bkach z tworzywa korundowego. Jaka byl.a przyczyna wad teksturalnych
badanych pr6bek tworzyw korundowych? Czy zastosowanie formowania izosta-
tycznego moglo miei tutaj znaczenie?

1.4. Uwagi redakcyjne

Rozprawa jest dobrze opracowana pod wzglEdem redakcyjnym. Jest napisana w spos6b
przejrzysty i latwy w czytaniu, co korzystnie wyr62nia tg rozprawQ na tle zwykle trudnych do
czytania i czqsto napisanych w zawlly spos6b monografii habilitacyjnych. Pewn4trudnoSd dla
czytelnika stanowi jedynie nieponumerowany spis literatury, co utrudnia czytanie rozprawy,
zwlaszcza ze niekiedy przywoluje sig po kilka prac tych samych autor6w.

b)

c)



1.5. Wniosek

Oceniana rozprawanale?qca do grupy prac eksperymentalnychzpograniczabadanpod-
stawowych i stosowanych i dotyczy istotnychzagadnieri naukowych o duzym znaczeniuprak-
tycznym.

Poziom naukowy rozprary uwalam za wysoki, a same rozprawe za Wstarczajqco po-
walne opracowanie naukowe, o skonkretyzowanym celu, stanowi4ce'znaczny wklad Habili-
tanta w rozwoj dyscypliny naukowej jaka jest In?yniertaMaterialowa.

W moim przekonaniurozprawa spelnia wymagania stawiane rozprawom habilitacyjnym
w ustawie z dnia 14 marca 2A03 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p6lniejszymi zmianami w latach
2005,2010 oruz20I I ) .

Stawiam wniosek o dopuszczenie dr. Przemyslawa Ranachowskiego do kolokwium ha-
bilitacyjnego przed Radq Naukow4 Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki Polskiej
Akademii Nauk.

2. Ocena dorobku naukowo-badawczego
or az zaangaitowania we ws p6lprace m iqdzyna rod owQ

2.1. Ocena dorobku naukowo-badawczego

Dr Przemyslaw Ranachowski jest doSwiadczonym pracownikiem naukowym Sredniego poko-
lenia, z wieloletnim stuhembadawczym, posiadaj4cym znaczqcy dorobek naukowy. Dorobek
ten obejmuje 105 pozycji literaturowych, z czego 35 zostaLo opublikowanych przed uzyska-
niem stopnia naukowego doktora. 22 publikacje znajduj4 siE na liScie filadelfijskiej i zostaNy
zamreszczone w takich czasopismach jak IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical
Insulation (IF 1094), Archives of Acoustics (IF 0,847), Archives of Metallurgy and Materials
(IF 0,487), Insight (IF 0, 571) czy Przeglqd Elektrotechniczny (IF 0,244).

Dorobek naukowy dr. Przemyslawa Ranachowskiego obejmuje r6wniez rczdzialy
w wydawnictwach zwafiych. Nalezy tutaj wymienil znanqmonografig ,,Napowietrzna izola-
cja wysokonapiEciowa w elektroenergetyce" z roku 2003 pod redakcjq Z. Pohla, do kt6rej
Habilitant opracowal zagadnieniamateriaLowe opisane na 54 stronach. Jest r6wnie? aulorem
monografii habilitacyjnej ,,Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej", wydanej w
201 1 roku przez IPPT w Warszawie. Artykuty dr. Przemyslawa Ranachowskiego byly cyto-
wane 67 razy, a Lqczny Impact Factor wszystkich publikacji wynosi prawie 12. Natomiast
indeks Hirscha wedlug bazy SCOPUS jest r6wny 4.

Zainteresowania naukowe dr. Przemyslawa Ranachowskiego dotyczqzasadniczo badari
material6w wykorzystywanych podczas produkcji urzqdzen, stanowi4cych izolacjg gl6wnq
elektroenergetycznych linii i stacji. Dotyczy to zwlaszczamatefiaN6w ceramicznych, takich
jak porcelana elektrotechniczna i tworzywo korundowe, atakae material6w kompozytowych,
takich jak kompozyty szkloepoksydowe lub betony polimerowe. Ta grupa material6w stanowi
pewnQ nowoSi w elektroenergetyce, a ich zastosowanie w izolacji napowietrznej staje siE co-
taz powszechniejsze.



Dorobek naukowy Habilitanta obejmuje r6wnie? zagadnienia badawcze zwiqzane
zrczwojem material6w funkcjonalnych, takich jak steatyt lub kordierfi oruz lekkich stop6w
nabazie magnezu.

Na podkreSlenie zasluguje duza aktywnoS6 Habilitanta jako czlonka komitet6w nauko-
wych, komitet6w organizacyjnych i rad programowych wielu konferencji naukowych o cha-
rul<terue cyklicznym, a takhe dzialaInoil normalizacvjna. MoZnatutaj wymienid zaanga\owa-
nie w pracach Komitetu Naukowego Konferencji Napowietrznalzolacja Wysokonapiqciowa
w Elektroenergetyce (NIWE) czy dzialalnoSi w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego nr 3 03 ds, Material6w Elektroizolacyjnych,

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze dorobek naukowy Habilitanta jest duzy pod
wzglqdem iloSciowym i znaczqcy pod wzglqdem jakoSciowym. Zwraca uwagQ zwlaszcza
praktyczny aspekt zainteresowari badawczych dr. Przemyslawa Ranachowskiego, kt6rego
dzialalnoic naukowa w obszarze inzynierii materialowej od szeregu lat wplywa na podnosze-
nie jakoSci i niezawodnoSci izolator6w elektroenergetycznych, produkowanych w kraju i eks-
ploatowanych w sieciach Kraj owego Systemu Energety cznego.

Nie mozna tutaj nie wspomniei o wspolautorstwie, strategicznej dla Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., pracy ,fnaliza celowofci stosowania porcelany rodzaju CL30
do wytwarzania izolatordw elektroenergetycznych o najwyLszym poziomie, jakoici i nieza-
wodnoici".

MoZna jeszcze nadmienii, 2e dziaNalnoS6 dr. Przemyslawa Ranachowskiego zostaNa
wroku 2002,2004,2005,2007 i 2011 wyr62nionaprzez dyrektora IPPTPAN nagrodqza
osi4gniqcia w pracy naukowej.

2,2. Ocena z^Lngailowania we wsp6lprac9 migdzynarodow4

Ocena zaangahowania we wsp6lpracE migdzynarodow4 jest waana w aspekcie pozycji,
jak4 Habilitant wypracowuje dla siebie w gronie pracownik6w naukowych na Swiecie, co
zwykle skutkuje udzialem w miqdzynarodowych pracach naukowo-badawczych i zaprosze-
niami do wsp6lpracy ze znaczqcymi czasopismami naukowymi.

Na podkreSlenie zasluguje tutaj wieloletnia wsp6lpraca dr. Przemyslawa Ranachow-
skiego z Instytutem Material6w i Mechaniki Maszyn Slowackiej Akademii Nauk, kt6ra reali-
zuje siE przez wykonywanie wsp6lnych prac naukowo-badawczych. Zaowocowala ona r6w-
niez wsp6lnymi publikacjami, z kt6tych wiele zostalo opublikowanych w czasopiSmie
Kavove Maerialy (IF 0,451).

Od kilku lat dr Przemyslaw Ranachowski znajduje sig na liScie stalych recenzent6w
amerykafrskiego czasopisma IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (IF
7,094), gdzie okresowo wykonuje recenzje nadeslanych mu artykul6w. Ze wzglEdu na rangQ
tego czasopisma nalezy uzna6,2e jest to wyr6znienie bardzo prestiZowe.



2.3. Wniosek

Dorobek naukowy oraz dzialalnoS6 w obszarze wsp6lpracy miEdzynarodowej dr. Prze-
myslawa Ranachowskiego oceniam jednoznacznie pozytywnie. Uwaham, 2e przedstawiony
do oceny dorobek naukowy jest znaczny i znaczqcy, a pozycja we wsp6lprucy migdzynaro-
dowej ugruntowana.

W moim przekonaniu dorobek ten spelnia kryteria podane w Rozporzqdzeniu Ministra
Nauki i SzkolnictwaWyhszego do Ustawy o stopniach i tytule naukowyr4.

3. Wniosek kor[cowy

Po dokladnym przeanalizowaniu rozprawy habilitacyjnej i caloksztaltu do-
robku naukowego dr. Przemyslawa Ranachowskiego stwierdzam, Le zarfwno
rozprawa habilitacyjna jak i dorobek naukowy spelniaj4 wymagania ustawie
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p6funiejszymi zmianami
w latach 2005, 2010 oruz 2011), stawiane kandydatom do uzyskania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego.


