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1. Ocena rozprawy

habilitacyjnej

1.1. Ocena aktualnoSci tematu i charakterystyka rozprawy
Ocenian4rozptawqjest monografta pt:,, Procesystarzeniowew ceramiceelektrotechnicznej", opublikowala przez Instytut PodstawowychProblem6w Techniki PAN w 2011 r.
w serii Prace IPPT-IFTR Reports (m 212011).Monografia sklada sip z 12 rozdziaNoworaz
spisuliteraturyi obejmuje 261 stron,w tym 132 rysunki, 77 tabeli 215 pozycji literatury,
Temat ocenianej rczprary wieg2esiE z szeroko rozumiana problematykq materialow4
kt6r4 od wielu lat, efektywnie, zajmuje siq Instytut PodstawowychProblem6w Techniki polskiej Akademii Nauk. Nalezy przy tym zaznaczy|, Ze zar6wnow skali Swiatowej,jak i w Polsce,badanianad ceramik4 elektrotechnicznqznajdujqsig w stalej fazie rozwoju. W przypadku
porcelany elektrotechnicznej jest to dodatkowo uzasadnionetym, Le nalely ona do jednej
zcztercch grup material6w elektroizolacyjnych,stosowanychdo wytwarzania element6w
rzolacjr gl6wnej w sieciach elektroenergetycznych.Do material6w tych, opr6cz porcelany,
zalicza siE r6wniez kompozyty (zwykle szkloepoksydowe), szklahartowane (rzadziej odprEZane)i tak zwane betony polimerowe. Warto tez podkreShc,ze dalszy rozw6j badahnad poprawq parametr6w porcelany elektrotechnicznej i jakoSci4 wfiwarzanych z niej izolator6w
elektroenergetycznych,warunkuje dalsze stosowanietej grupy material6w w przemySleelektrotechnicznym. Wynika to z faktu, 2e od okolo 40 lat obserwuje sig dynami czny rozw6j izolacji kompozytowej, kt6ra systematyczniewypiera izolacjg porcelanowqz zastosowanzwiE
zanych zwlaszcza z rzolacjqliniow4. Dotyczy to pelnego zakresu napig6, poczpwszyod napiEi Srednichpo tak zwu'rc napipcia UHV, to znaczy napiEcia najwyasze rupdu 1800 kV
(w przypadkunapiqi stalych) i 1000-1200kV (w przypadkunapiEi przemiennych).W zal<resie izolacji liniowej powaznym konkurentemporcelany elektrotechnicznejjest takze szklo
hartowane,z kt6rego wykonuje siEwyl4cznie izolatory kolpakowe.

W zakresieizolacji liniowej zar6wno izolacja kompozytowa,jak i szklana,jest tariszaod
porcelanoweji jedynie bardzo wysoka jako56 liniowych izolator6w porcelanowychsklania
inwestor6wdo jej dalszegostosowania.
Aspekt podvty?szaniaparametr6w materialowych tworzyw ceramicznych,w tym porcelany elektrotechnicznej,nabiera jeszczewiqkszego znaczenraw przypadku izolacji stacyjnej.
W tym zakresie zastosowaniew sieciach elektroenergetycznych,zwlaszcza najwylszych naprg6, izolator6w wsporczych i ostonowych z porcelany elektrotechnicznejwydaje siE niezagrozone jeszczeprzez wiele lat. I takle tutaj o przyszloici tej grupy tworzyw ceramicznych
rozstrzygnre postEp w dziedzinie podnoszenia ich parametr6w materialowych oraz badan
w zakresierozpoznanraproces6w starzeniasiq materialu, zachodz4cychpodczas dlugoletniej
eksploatacjiizolator6w, MoZna nadmieni6,2e juL obecnieproducenci aparuturyl4czeniowej
i pomiarowej zamawiaj4 oslony ceramiczne o Srednicy 800 mm i wysokoSci przehaczaj4cej
1 0m .
Na podstawie tak zarysowanych uwarunkowafr, wystgpuj4cych w Swiatowej elektroenergetyce,temat rozprary uwaZamza w pelni aktualny, a jej wyb6r za dobrzeuzasadniony.
Rozprawa zawiera wyniki badafr eksperymentalnychi analiz, wykonanychw znacznej
mierze przezjej Autora. Obejmuje ona zagadnieniamaterialowe i technologiczne, dotyczqce
porcelanowych izolator6w napowietrznych (liniowych i stacyjnych) po wieloletniej eksploatacji,lub izolator6w hybrydowych, analizowanychpod k4tem zastosowaniatworzyw korundowych.
Zasadniczorozprawa dotyczy rozpoznaniaproces6w starzeniasig materialu, zachodzqcych w porcelanachrodzaju C 110, C lI2, C 120 i C 130, zwykorzystaniemmetody ultradlwiEkowej i mikroskopowej oraz wprowadzeniamechanoakustycznejmetody przySpieszonego
starzeniasiq materialu, a nastEpniepor6wnania otrzymanychw ten spos6bwynik6w stuzenia
z uzy skanymipodczaswiel oletniej eksploatacji.
ZaloZony i konsekwentnierealizowany zakresmerytoryczny rczprary jest doSi szeroki,
ale przemySlanyi trafny. Obejmuje on nastqpujqce zagadnienia:
stanwiedzy w zakresieproces6w starueniasiEmaterialu, zachodz4cychw porcelanie
elektrotechnicznejoraz om6wienieteorii wzmocnieniaporcelany
opis mechanoakustycznejmetody badaf tworzyw ceramicznych i zakres jej stosowalnoSci
badaniaproces6w starzeniasiq porcelanelektrotechnicznychrodzajuC 110, C II2,
C 120 i C 130 oraztworzyw korundowych.
KaZdy zrozdziaL6wmonografii koriczy siq kr6tkim podsumowaniem,a catamonografia
- og6lnym podsumowaniem r synletycznymi, przekonuj4cymi wnioskami. Literatura przedmiotowajest dobranawlaSciwiei poprawniewykorzystywana.

1.2. Ocena osi4gnigd i poziomu naukowego rozprawy
Rozprawajest pr6b4 syntetycznegoujgcia koncepcji Autora w zakresie rozwiqzywania
wybranych zagadniehbadawczych, odnoszqcychsig bezpoSredniolub poSredniodo izolator6w napowietrznych, eksploatowanych w sieciach elektroenergetycznychw warunkach obciqZehstatycznychi zmiennych.

Koncepcje te, prezentowanepoprzednio w wielu artykuiach i referatach, s4 wynikiem
wieloletnich prac Habilitanta, wykonywanych indywidualnie lub zespolowo.Ze wzglgdu na
spos6brealizacji rozwa?anegozbioru zagadniehoraz zakresmerytoryczny i uzyskanewyniki
badah,ocenian4rozprawe zahczam do grupy prac eksperymentalnycho wystar czajqcorozbudowanym uj gciu teoretycznym.
Opr6cz niew4tpliwych walor6w poznawczych,zwiqzanychz doglEbn4 analizqproces6w
starzeniowychw tworzywach ceramicznych,godne podkreSlenias4 mozliwoSci praktycznego
wykorzystania efekt6w tych prac.
Do najwalniejszych osi4gnig6Autora rozprary zaliczam:
1) Wykonanie obszernychbadafi laboratoryjnychi terenowych w celu okreSlenia
wplywu nara?,eiteksploatacyjnych,wystqpuj4cychw sieciach elektroenergetycznych, narozw6j proces6w starzeniasig materialuw czqSciachizolacyjnychizolator6w elektroenergetycznych. wykonanych z r oZnych tworzyw cerumicznych
i eksploatowanychw r6znych przedziaLachczasowych.
2) Pr6bg przypisaniaproces6w starzeniowychdo kolejnych etap6w rozwoju tych
proces6w, zar6wno w celu analizy postEpow starzenia siq tworzyw ceramicznych, jak i eksperymentalnegoodtworzenia tego procesu podczas stosowania
metody mechanoakustycznej,wspomaganejinnymi r o dzajami badah.
3) Podjgciepr6by eksperymentalnego
zweryfikowaniateorii wzmocnief porcelany
i zakresu stosowalnoScitych teorii w odniesieniudo badanychtworzyw ceramicznych.
4) Praktyczne Wkazanie przyczyn awaryjnoSci izolator6w elektroenergetycznych,
wynikaj4cych z szybkiego rozwoju proces6w starzeniowych,powodowanych
gl6wnie niedostatkami procesu technologicznego ich wytwarzania, a w mniejszym stopniu wlaSciwoSciamimaterialowymi tworzywa ceramicznego. D otyczy
to zwLaszczanowszych tworzyw ceramicznycho duzej trwalo5ci eksploatacyjnej
i odpornoScina procesystarzeniasiE.
5) Wykazanie wplywu rozkladu uziarnienia tworzywa korundowego na jego wlaSciwoScimechaniczne.
Na korzyS6 Habilitanta zaliczam podjgcie udanej pr6by usystematyzowania
i wyjaSnienia zagadnief badawczych w obszarzeproces6w starzeniowych oruz oddzielenia
wplywu - na rozw6j tych proces6w - parametr6w stosowanychtworzyw ceramicznychod
proces6w technologicznych, zwiqzanych z przygotowaniem masy, ksztaltowaniem i wypalaniem powstaj4cychztych tworzyw wyrob6w.
W rozprawiestosujesig konsekwentniemetodqnaukow4 a zdecydowanawigkszoSihipotez jest wystarczajqco udokumentowana. Wyniki eksperymentalnese na o96l nalezycie
zinterpretowane, z uwzglqdnieniem fizycznych podstaw badanych zjawisk, proces6w
i wlaSciwoSci.UwzglEdniaj4c merytoryczny zakres monografii oraz zawarle w niej wyniki
badani anahz- interesuj4cychpod wzglgdem poznawczym i aplikacyjnym - poziom naukowy rozprawyoceniamjako wysoki.

1.3. Uwagi dyskusyjne
Anahza zawartofici merytorycznej rozprary
o o96lniej szym charakterze:

nasuwa kilka

uwag dyskusyjnych

1) Zaprezentowanew rozprawie wyniki badaf jednoznaczniepotwierdzajqnegatywn4
rolq stosowania tak zwanej stluczki porcelanowej w skladzie surowcowym wszystkich rodzaj6w porcelanyelektrotechnicznej.
JestjednoczeSniewiadome,ze wielu liczqcych siq w Swiecie producent6w izolator6w od wielu lat uwzglpdnia stluczkq
w zestawiesurowcowymmasy porcelanowejw iloSci od3 o/odo 5 %.
W badaniach zmgczeniowych, prowadzonych w Instytucie Energetyki, nie stwierdzono oslabienia wSrtrzymaloScimechanicznejizolator6w dlugopniowych po lvykonaniu wielu milion6w cykli, czego molna by oczekiwai wskutek zmian struktury
czerepu,zwrqzanychz odspajaniemsiq drobin stluczki od osnowy.
Zachodzi wiEc pytanie, od jakiego etapu starzeniasig materialu ceramicznegoujawnia siEnegatywnarola stluczki?
Czy problememjest stluczkajako mateial, czy mohe rczmiar drobin sttruczki?
Czy zmiana wymiar6w drobin stluczki moze poprawi6 obtopnienie drobin stluczki?
Ostatniojeden z producent6wkrajowych zmienil proporcje zawartoSciskaleniasodowegoi potasowego,co bardzopoprawilo technologicznoS(,
masy.
Czy wstEpnaobr6bka (np. chemiczna)drobin stluczki moglaby poprawii jej obtapianie podczaswypalania rzolatora?
Jak zinterpretowai oddzialywanie stluczki na porcelang elektrotechnicznqw aspekcie teorii wzmocnienia matrycy lub teorii wzmocnienia dyspersyjnego,majqc na
uwadze zaloZenrado tych teorii, przyjEte dla ziarcn kwarcu lub ziarentlenku glinu?
2) Zastosowanamechanoakustyczna
metodaprzySpieszonego
starzeniasiEtworzyw ceramicznychjest interesujqcai, jakvurykazano,doS6dobrzeodwzorowuje procesy staruenia siq materialu, zachodzqcew warunkach eksploatacyjnych w dlugim okresie.
Z punktu widzenia zastosowaniaw niej obciqzenSciskaj4cychjest zasadniczozgodnaznaraheniami wystgpuj4cymi w izolacji stacyjnej. Jednakwydaje siE,ze powinna
by c takZerozbudowana o ob ciq2eniazginaj qce.
Czy zdamemAutora zNo2oneobciqZenia(Sciskaniei zginanie) mogepowodowai inny przebieg starzenianr?w przypadkujedynie obciqZef Sciskaj4cych?
Czy jest mozliwa modyfikacja wykorzystywanego stanowiskaw kierunku zloaonego
stanunaprgzeri?
3) Procesy starzemasig materialu w porcelanie elektrotechnicznej nastEpujq zar6wno
w miejscu eksploatacjiizolator6w,jak i w magazynach,gdzieprzechowujesiEizolatory, jako tak zwanqrezerwQstacyjn4.

Czy zdamem Habilitanta w obu tych miejscach procesy starzenia sig materialu
w porcelanie elektrotechnicznej pr zebiegajqw spos6b por6wnywalny?
Czy porcelanywysokoglinowe C I20 lub C 130 podlegaj4r6wnieL tej prawidlowoSci, a jedynie procesy starzeniowe przebiegal4tutaj wolniej, w stosunku do wczeSniejstosowanychtworzyw typu C I 10 lub C II2, o ile izolatory nie maj4 wad teksturalnych?
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.aduziarnienia tworzywa.
Czy zdamem Autora przyczyna takiej struktury wynikala z braku jednorodnoSci
proszk6w, czy byla r ownie? warunkowanaprocesem technologi cznym?
5) Na rys. 10.23przedstawionointeresuj4cewyniki badari zdarzehEA w funkcji ener,
gii dla pr6bek ceramicznycho r6znej wytrzymaloScimechanicznej.
Niestety spos6b opracowania wynik6w budzi w4tpliwoSci. Nalezaloby tutal przeprowadzii jakqS oceng niepewnoScipomiarowej, a nastEpnieanalizy korelacyjnej.
Wydaje siEr6wniez, 2e ze wzglgdu na potqgowy charakteruzyskanejfunkcji, zastosowaniepodw6jnie logarytmicznegoukladu wsp6lrzEdnychspowodowalobyjej linearyzacjp, czyli po sta6 latwiej szqdo analizy.
6) PorcelanakrystobalitowarodzajuC 172,stosowanaw NRD do produkcji izolator6w
liniowych, wykazywata dobr4 odpornoS6na procesy starueniasig materialu, o ile jej
struktura byla jednorodna. Potwierdzaj4 to badania wytrzymaloSci mechanicznej
wykonanych z niq izolator6w po ponad 30-letnim okresie eksploatacji,wykonane
w Polscei Czechach.
W polskich sieciach elektroenergetycznychjest jeszczeeksploatowanych wiele tysiqcy sztuk takich izolator6w,kt6re przewidujesiq sukcesywniewymieniad.
Jak4 metodykq postEpowanianalelaloby tutaj stosowai w celu podjEcia racjonalnej
decyzji,,co najpierw", & ,,co potem"? Czy - na przyklad -wymieniamy tylko izolatory odci4gowe?
Poni2ej podajg r6wnie2 kilka uwag szczeg6lowych:
a) Stosowanew niekt6rych miejscachrozprawy stwierdzenia,terminy lub okreslenia
budzq w4tpliwo Sci,na przyklad:
Strona 37, wiersz 5 od dolu:
,,sil nopr qdowe wyladowania ni ezupelne",
czyli luki cz4stkowe nie s4 wyladowaniami silnopr4dowymi, poniewaz prqdy
takich luk6w s4rzEduod pojedynczychmA do kilkuset mA.

Strona 38, wiersz I od gr1ry:
,,e.fektobnizania siq wytrzymaloici mechanicznej izolatordw powoduje koni ecznoi t stosowania odpowi ednich wsp 6l czynnikdw bezpieczefistyva" .
Niew4tpliwie takie stwierdzeniejest merytorycznie poprawne, jednak idea
ustalania wartoSci wsp6lczynnika bezpieczefstwa dla izolator6w wynikala
gl6wnie ze znacznego rozrzutu mechanicznej wytrzymaloSci izolator6w
(stwierdzanej w pr6bachniszczqcych) oraz metod v,ryziaczaniaich wfirzymaloSci znamionowej na podstawie tak zwanej wadliwoSci dopuszczalnej.
Wsp6lczynnik bezpieczeristwabyl wowczas wykorzystyyany przy doborue
izolator6w pod wzglgdem wytrzymalosci mechanicznej. obecnie, po wprowadzeniu do zbioru PolskichNorm normy europejskiejEN 50341-1(projektowanie i budowa linii napowietrznychpowyzej 45 kv) i odpowiadaj4cego
jej arkusza krajowego, obliczenia zwiqzane z doborem rzolatorcw wykonuje siq tak
zwanq metod4 empirycznq z zastosowaniemwsp6lczynnik6w czgsciowych
oddzialywah.
Strona 54, wiersz I od g6ry:
podaje sig wsp6lczynnik uszkadzalnoiciizolator6w na poziomie I0-5
Nalezy zaznaczy|,ze dla izolator6w dlugopniowychztworzyw C I20,
a zwlaszczaC 130,mozeon byi rzgdu10-6,a nawet 10-7.
Strona 121,wiersz 16 od dolu:
,,silnenaprqzeniah,varcowe",
to chyba zbyt dalekoposunigtyskr6t mySlowy.
Strona 126,wiersz 4 od dolu:
Stwierdzenie,2e budow a fazowatw orzywa byl.a,,nieco nietypowa" wydaje siE
figlarne.
Strona 154,wiersz 3 od dolu:
Nie uzywa sig terminu ,,izolatorysieciowe".

b) Na stronie 80, wiersz 1 od g6ry, stwierdzono,ze korelacjEmiqdzy wytrzymaloSci4
twotzywa a porowato{ciqmo2nawyznaczy(, na podstawie pomiar6w ultradzwipkolvych. O jakiej porowatoScijest tutaj mowa i jaka jest wiarygodnoSitej korelacji?
c) Na stronie226, w wierszu 2 od dolu i w dalszychwierszachna stronie 227,jest mowa o pr6bkach z tworzywa korundowego. Jaka byl.a przyczyna wad teksturalnych
badanych pr6bek tworzyw korundowych? Czy zastosowanie formowania izostatycznego moglo miei tutaj znaczenie?

1.4. Uwagi redakcyjne
Rozprawajest dobrze opracowanapod wzglEdemredakcyjnym.Jestnapisanaw spos6b
przejrzysty i latwy w czytaniu, co korzystnie wyr62nia tg rozprawQna tle zwykle trudnych do
czytaniai czqstonapisanychw zawlly spos6bmonografii habilitacyjnych. Pewn4trudnoSddla
czytelnika stanowi jedynie nieponumerowany spis literatury, co utrudnia czytanie rozprawy,
zwlaszczaze niekiedy przywoluje sig po kilka prac tych samychautor6w.

1.5. Wniosek
Ocenianarozprawanale?qcado grupy prac eksperymentalnychzpograniczabadanpodstawowych i stosowanychi dotyczy istotnychzagadnierinaukowych o duzym znaczeniupraktycznym.
Poziom naukowy rozprary uwalam za wysoki, a same rozprawe za Wstarczajqco powalne opracowanienaukowe, o skonkretyzowanym celu, stanowi4ce'znacznywklad Habilitanta w rozwoj dyscypliny naukowej jaka jest In?yniertaMaterialowa.
W moim przekonaniurozprawa spelnia wymagania stawianerozprawom habilitacyjnym
w ustawie z dnia 14 marca 2A03 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p6lniejszymi zmianami w latach
2 0 0 5 , 2 0 1 0o r u z 2 0 I I ) .
Stawiamwniosek o dopuszczeniedr. PrzemyslawaRanachowskiegodo kolokwium habilitacyjnego przed Radq Naukow4 Instytutu PodstawowychProblem6w Techniki Polskiej
Akademii Nauk.

2. Ocenadorobku naukowo-badawczego
or az zaangaitowaniawe wsp6lprace m iqdzynarod owQ
2.1.Ocenadorobkunaukowo-badawczego
Dr PrzemyslawRanachowskijest doSwiadczonympracownikiemnaukowym Sredniegopokolenia, z wieloletnim stuhembadawczym,posiadaj4cym znaczqcydorobek naukowy. Dorobek
ten obejmuje 105 pozycji literaturowych, z czego 35 zostaLoopublikowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora. 22 publikacje znajduj4 siE na liScie filadelfijskiej i zostaNy
zamreszczonew takich czasopismachjak 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 PrzeglqdElektrotechniczny(IF 0,244).
Dorobek naukowy dr. Przemyslawa Ranachowskiego obejmuje r6wniez rczdzialy
w wydawnictwach zwafiych. Nalezy tutaj wymienil znanqmonografig ,,Napowietrzna izolacja wysokonapiEciowaw elektroenergetyce"z roku 2003 pod redakcjq Z. Pohla, do kt6rej
Habilitant opracowal zagadnieniamateriaLoweopisane na 54 stronach. Jest r6wnie? aulorem
monografii habilitacyjnej ,,Procesystarzeniowew ceramiceelektrotechnicznej",wydanej w
2011 roku przez IPPT w Warszawie.Artykuty dr. PrzemyslawaRanachowskiegobyly cytowane 67 razy, a LqcznyImpact Factor wszystkich publikacji wynosi prawie 12. Natomiast
indeksHirschawedlug bazy SCOPUSjest r6wny 4.
Zainteresowanianaukowe dr. PrzemyslawaRanachowskiego dotyczqzasadniczobadari
material6w wykorzystywanych podczas produkcji urzqdzen, stanowi4cych izolacjg gl6wnq
elektroenergetycznychlinii i stacji. Dotyczy to zwlaszczamatefiaN6wceramicznych, takich
jak porcelanaelektrotechnicznai tworzywo korundowe, atakae material6w kompozytowych,
takich jak kompozyty szkloepoksydowelub betony polimerowe. Ta grupa material6w stanowi
pewnQnowoSi w elektroenergetyce,
a ich zastosowaniew izolacji napowietrznejstajesiEcotaz powszechniejsze.

Dorobek naukowy Habilitanta obejmuje r6wnie? zagadnienia badawcze zwiqzane
zrczwojem material6w funkcjonalnych, takich jak steatyt lub kordierfi oruz lekkich stop6w
nabazie magnezu.
Na podkreSleniezaslugujeduza aktywnoS6Habilitantajako czlonka komitet6w naukowych, komitet6w organizacyjnych i rad programowych wielu konferencji naukowych o charul<teruecyklicznym, a takhe dzialaInoil normalizacvjna.MoZnatutaj wymienid zaanga\owanie w pracachKomitetu Naukowego Konferencji Napowietrznalzolacja Wysokonapiqciowa
w Elektroenergetyce(NIWE) czy dzialalnoSi w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu
Normalizacyjnegonr 303 ds, Material6w Elektroizolacyjnych,
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze dorobek naukowy Habilitanta jest duzy pod
wzglqdem iloSciowym i znaczqcy pod wzglqdem jakoSciowym. Zwraca uwagQzwlaszcza
praktyczny aspekt zainteresowari badawczych dr. Przemyslawa Ranachowskiego, kt6rego
dzialalnoic naukowa w obszarzeinzynierii materialowej od szeregulat wplywa na podnoszenie jakoScii niezawodnoSciizolator6w elektroenergetycznych,
produkowanychw kraju i eksploatowanychw sieciachKraj owego SystemuEnergetycznego.
Nie mozna tutaj nie wspomniei o wspolautorstwie,strategicznejdla Polskich Sieci
ElektroenergetycznychS.A., pracy ,fnaliza celowofci stosowaniaporcelany rodzaju CL30
do wytwarzania izolatordw elektroenergetycznycho najwyLszympoziomie, jakoici i niezawodnoici".

MoZnajeszcze nadmienii, 2e dziaNalnoS6
dr. PrzemyslawaRanachowskiegozostaNa
wroku 2002,2004,2005,2007i 2011wyr62nionaprzez
dyrektoraIPPTPAN nagrodqza
osi4gniqcia
w pracynaukowej.

2,2. Ocena z^Lngailowania we wsp6lprac9 migdzynarodow4
Ocena zaangahowaniawe wsp6lpracEmigdzynarodow4jest waana w aspekcie pozycji,
jak4 Habilitant wypracowuje dla siebie w gronie pracownik6w naukowych na Swiecie,co
zwykle skutkuje udzialem w miqdzynarodowych pracachnaukowo-badawczych i zaproszeniami do wsp6lpracy ze znaczqcymiczasopismaminaukowymi.
Na podkreSleniezasluguje tutaj wieloletnia wsp6lpraca dr. PrzemyslawaRanachowskiegoz InstytutemMaterial6w i Mechaniki Maszyn SlowackiejAkademii Nauk, kt6ra realizuje siE przez wykonywanie wsp6lnych prac naukowo-badawczych. Zaowocowala ona r6wniez wsp6lnymi publikacjami, z kt6tych wiele zostalo opublikowanych w czasopiSmie
KavoveMaerialy (IF 0,451).
Od kilku lat dr Przemyslaw Ranachowskiznajduje sig na liScie stalych recenzent6w
amerykafrskiegoczasopismaIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (IF
7,094), gdzie okresowo wykonuje recenzje nadeslanychmu artykul6w. Ze wzglEdu na rangQ
tego czasopismanalezy uzna6,2ejestto wyr6znieniebardzoprestiZowe.

2.3. Wniosek
Dorobek naukowy oraz dzialalnoS6w obszarzewsp6lpracy miEdzynarodowej dr. Przemyslawa Ranachowskiego oceniam jednoznaczniepozytywnie. Uwaham, 2e przedstawiony
do oceny dorobek naukowy jest znaczny i znaczqcy,a pozycja we wsp6lprucy migdzynarodowej ugruntowana.
W moim przekonaniu dorobek ten spelnia kryteria podane w RozporzqdzeniuMinistra
Nauki i SzkolnictwaWyhszego do Ustawy o stopniachi tytule naukowyr4.

3. Wniosek kor[cowy
Po dokladnym przeanalizowaniu rozprawy habilitacyjnej i caloksztaltu dorobku 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 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p6funiejszymizmianami
w latach 2005, 2010 oruz 2011), stawiane kandydatom do uzyskania stopnia naukowegodoktora habilitowanego.

