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1) Zlecenie Prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i 
Automatyki Politechniki Łódzkiej, dr hab.inż. Michała Strzeleckiego, Prof PŁ, z dnia 
5.1.2017 

2) Dokumentacja wnioskodawcy dr inż. Pawła Rózgi - załącznik do zlecenia 

2. Obszar działalności naukowej Habilitanta 

Zagadnienie mechanizmu wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych i 

układach izolacyjnych nasycanych należy do szczególnie trudnych i ważnych ze względów 

aplikacyjnych problemów badawczych w technice wysokich napięć. Z jednej bowiem strony 

działanie pola elektrycznego na ciekły dielektryk wywołuje kilka następnych kierunków 

badawczych, jak: podstawowe pytanie o źródło inicjacji wyładowań, wpływ rodzaju pola 

elektrycznego, rodzaju napięcia, rozkład chemiczny cieczy z wydzieleniem gazu i 

powstawanie wtórnych ośrodków wyładowań, hydromechanika ruchu cieczy i inne. Z drugiej 

równocześnie strony duże zainteresowanie elektroenergetyki tym tematem ze względu na 

zastosowanie olejów w układach izolacyjnych dużych i ważnych obiektów, jakimi są 

transformatory wysokich i najwyższych napięć stanowi czynnik mobilizujący do badań. Jako 

Jeszcze nowy czynnik pojawia się od około 30 lat tendencja do zastępowania w 

transformatorach olejów mineralnych naturalnymi olejami roślinnymi lub ich syntetycznymi 

substytutami, co zwiększa aplikacyjne znaczenie tematu badań dielektryków ciekłych. 
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Materiałami tymi są obecnie głównie estry kwasów organicznych (np. Midel 7131 -

pentaerythritol ester, w USA stosowany od lat 90-tych), które z powodu budowy chemicznej i 

zawartości grup hydroksylowych wnoszą dwie korzystne dla układu izolacyjnego cechy: 

zwiększenie przenikalności elektrycznej (poprawa rozkładu pola elektrycznego w układzie 

uwarstwionym) i higrofilne właściwości cieczy w stosunku do papieru. Zaletami ich w 

porównaniu z olejem mineralnym. są również wyższa temperatura zapłonu i właściwości 

biodegradowalne. 

Dr inż. Paweł Rózga zajmuje się od początku działalności naukowej badaniami zjawisk w 

układach izolacyjnych transformatorów ze szczególnym uwzględnieniem właściwości 

stosowanych w nich dielektryków ciekłych. Wykorzystując zdobyte doświadczenie rozwinął 

program badań mających na celu określenie możliwości zastąpienia w transformatorach 

tradycyjnych olejów mineralnych materiałami pochodzenia syntetycznego lub roślinnego. Jest 

to aktualny, aplikacyjny temat, wnoszący elementy poznawcze w dwu obszarach: 

mechanizmów fizykalnych wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych i rozwoJu 

wieloczynnikowych technik eksperymentalnych. 

3. Ocena osiągnięcia naukowo-badawczego Habilitanta 

Można stwierdzić, że wyniki badań eksperymentalnych takich podstawowych 

właściwości syntetycznych estrów jak wytrzymałość elektryczna na napięcia robocze, 

zachowanie ich w środowisku określone biodegradowalnością materiału, odporność na 

działanie wody, palność są zadowalające dla stosowania tych materiałów w układach 

izolacyjnych transformatorów w zastępstwie olejów mineralnych. Okazuje się jednak, że w 

warunkach dynamicznych silnego pola elektrycznego, powstających przy narażeniu stromymi 

udarami napięciowymi, powstają w tych materiałach procesy rozwoju wyładowań przy 

znacznie niższych napięciach w porównaniu z odpowiednimi w olejach mineralnych. 

Właściwość ta zmniejsza przydatność estrów syntetycznych i olejów naturalnych pochodzenia 

roślinnego do celów konstrukcyjnych w transformatorach. Mając doświadczenie badań 

wyładowań w olejach mineralnych Habilitant postanowił podjąć temat wypełnienia wiedzy w 

tej dziedzinie i wnieść wkład do jej rozwoju. 
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Podsumowując wyniki własnych badań nad tym zadaniem, Habilitant określił swoje 

osiągnięcie naukowo-badawcze jako Ocena porównawcza sposobu propagacji wyładowań 

elektrycznych w elektroizolacyjnych estrach biodegradowalnych i oleju mineralnym przy 

udarze napięciowym piorunowym w małych przerwach układu elektrod „ ostrze - izolowana 

płyta". 

Dokumentacja osiągnięcia naukowo-badawczego Habilitanta zaWJera 14 publikacji, 

referat wprowadzający, opisujący prace badawcze Autora w aktualnej tematyce wysokich 

napięć, wprowadzenie do opisu mechanizmów wyładowań w dielektrykach ciekłych oraz 

obszerne streszczenia każdego z wymienionych artykułów podstawowych. 

Oceniając osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitanta należy odnieść się do powyższej 

jego własnej redakcji. Autor przyjął jako cel badań rozwijane od wielu lat i uzupełniane 

opisy dwóch efektów działania pola elektrycznego w dielektrykach ciekłych: inicjacji 

wyładowania i jego dalszego rozwoju. Pierwszy z nich, o charakterze statycznym, jest 

udokumentowany w licznych pracach badawczych nad olejami mineralnymi stosowanymi w 

transformatorach energetycznych i jest zasadniczo podobny w olejach syntetycznych. Drugi 

efekt, o charakterze wybitnie dynamicznym, zależny w szczególności od wielu czynników, 

jest już złożonym procesem i jako taki jest celem licznych programów badawczych, 

szczególnie, gdy ma dotyczyć nowych dielektryków zastępczych. 

Realizując wymieniony cel, Habilitant wykonał wieloparametryczne badania inicjowania i 

rozwoju wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych w układach o silnym polu 

elektrycznym ( ostrze - płyta) przy narażeniach stromymi udarami napięciowymi o zmienianej 

biegunowości i wartości napięcia. Przedmiotem badań były syntetyczne estry o 

sprecyzowanej i udokumentowanej budowie chemicznej i naturalne oleje roślinne. Dla 

celów porównawczych wykonał Habilitant badania nad powszechnie stosowanym w 

transformatorach olejem mineralnym, tworząc na nim bazę odniesienia, która jest szczególnie 

przydatna do ustalenia końcowych wniosków porównawczych. Habilitant uzyskał wiele 

wartościowych wyników, którymi wypełnił i wzbogacił wiedzę przede wszystkim w zakresie 

mechanizmów i fizykalnych charakterystyk informacY.inych o procesach rozwoju (propagacji) 

wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych. Rozróżniając za literaturą kategorie I i II 

oraz III i IV procesu wyładowań wykonał badania nad nimi, wykazując w szczególności 

waruuki przejścia od wyładowań typu II do III ze względu na podstawowe znaczenie obu 

wyższych grup (III i IV) dla destrukcji układu elektroizolacY.inego. Zmieniając parametry 

badań eksperymentalnych uzyskał wyniki pozwalające na stwierdzenia uogólnione. 
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Habilitant wyczerpująco zbadał, opisał, przedstawił i porównał w przewidywanych do 

stosowania olejach estrowych i oleju mineralnym warunki inicjowania, formy rozwoju i 

efekty końcowe wyładowań. Rozpoznanie warunków granicznych przejścia od formy 

powolnego strimera do szybkiego stanowi wartościowy wkład do oceny danego dielektryku 

ciekłego z punktu widzenia jego przydatności do celów eksploatacyjnych. Tak więc 

rozpoznanie tych dwóch mechanizmów i w szczególności warunków przejścia stanowi istotny 

problem poznawczy i aplikacyjny. 

Badania wymagały zastosowania i rozwoju oraz adaptacji do tych celów metod rejestracji 

sygnałów elektrycznych i optycznych, towarzyszących wyładowaniom w czasie 

rzeczywistym z dużą rozdzielczością. Opracowane i wykonane do tego celu w Zakładzie 

Wysokich Napięć Politechniki Łódzkiej stanowisko laboratoryjne stanowi samodzielny, 

wyczerpujący merytorycznie zespół, wyposażony w urządzenia do techniki detekcji sygnałów 

elektrycznych i świetlnych w procesach inicjacji i rozwoju wyładowań w dielektrykach 

ciekłych. Można stwierdzić, że zaprojektowany i wykonany układ stanowi osiągnięcie ze 

względu na pełną samodzielność programów badawczych i możliwość stosowania go również 

do innych niż będące przedmiotem niniejszej oceny, zadań badawczych. 

Do opracowania wyników pomiarów napięć inicjujących i napięć przebicia w pracach 

swoich stosuje Habilitant trójparametryczny rozkład Weibulla, w którym wprowadza jako 

trzeci parametr tak zwany parametr przesunięcia celem ustalenia wartości progowej 

analizowanej zmiennej losowej. Do obliczeń parametrów rozkładu zastosował opracowany i 

rozwijany w Zakładzie Wysokich Napięć PŁ program MOSTAT. Podstawą programu jest 

metoda największej wiarygodności, w której wyznacza się ekstremalne wartości trzech 

parametrów dystrybuanty Weibulla wynikające z rozkładu dwumianowego i jego 

transformacji logarytmicznej. Rozwinięcie i konsekwentne stosowanie tej metody można 

zaliczyć jako element oceny dorobku Habilitanta. Warto uzupełnić, że opisana procedura 

może znaleźć zastosowanie również w zupełnie innych obszarach badań modeli 

probabilistycznych zmiennych losowych, w szczególności wyładowań w dielektrykach 

stałych. 

Uwzględniając wymienione argumenty można stwierdzić, że określone przez Habilitanta 

własne osiągnięcie naukowo-badawcze jest uzasadnione merytorycznie przedstawionymi 

wynikami badań i wnioskami. Wkład badań Habilitanta do wiedzy i praktycznego 

doświadczenia w zakresie układów izolacyjnych transformatorów energetycznych, w tym w 

szczególności w dielektrykach ciekłych jest znaczący. 
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Wkład ten można streścić następująco. 

• Opracowanie opisu i charakterystyk form wyładowań elektrycznych w dielektrykach 

ciekłych w warunkach silnego niejednostajnego pola elektrycznego w zależności od 

wartości napięcia stromego udaru napięciowego ze szczególnym uwzględnieniem 

olejów opartych na syntetycznych lub naturalnych estrach. 

• Opracowanie zasad oceny porównawczej dielektryków ciekłych ze względu na efekty 

silnego pola elektrycznego 

• Wykazanie ograniczeń możliwości stosowania w transformatorach olejów opartych na 

syntetycznych estrach i olejów roślinnych w zastępstwie mineralnych. 

4. Istotna aktywność naukowa 

Na istotną aktywność naukową Habilitanta składają się wymienione w dalszym ciągu i 

ocenione pozycje Jego dorobku, przedstawione w dokumentacji wniosku. 

l) Publikacje kwalifikowane w liście filadelfijskiej w liczbie 3, w tym 1 samodzielna i 2 

współautorskie, w IEEE Trans. DEI i Electrical Engineering, łączny IF = 3,274, łączna 

liczba punktów MNiSW= 65. Dotyczą różnych elementów mechanizmów wyładowań w 

dielektrykach ciekłych oraz badań diagnostycznych transformatorów w eksploatacji. 

2) Publikacje w innych czasopismach w liczbie 22, w tym 13 samodzielnych i 9 

współautorskich, w różnych czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 6 w 

Przeglądzie Elektrotechnicznym), łączny IF = 0,484, łączna liczba punktów MNiSW = 

135. Dotyczą badań mechanizmów w dielektrykach ciekłych i w modelach układów 

izolacyjnych nasycanych olejami technicznymi, badań właściwości fizykalnych 

dielektryków ciekłych w szczególności syntetycznych estrów, badań elementów układów 

pomiarowych. 

3) Publikacje na konferencjach międzynarodowych w liczbie 19, w tym 7 samodzielnych i 12 

współautorskich, w tym 6 na konferencjach o zasięgu ogólnoświatowym, 4 na stałych 

konferencjach IEEE. Prezentowane materiały dotyczyły badań mechanizmów wyładowań 

elektrycznych w dielektrykach ciekłych w układach izolacyjnych nasycanych, badań 

właściwości fizykalnych dielektryków ciekłych, badań diagnostycznych transformatorów. 

4) Publikacje na konferencjach krajowych w liczbie 10, w tym 5 samodzielnych i 5 

współautorskich. Dotyczą różnych właściwości dielektryków ciekłych oraz zjawisk w 

warunkach modelowych i eksploatacyjnych w układach izolacyjnych. 
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5) Udział w 4 projektach badawczych (2 projekty NCN, 2 projekty MNiSW), w tym w 2 

projektach jako kierownik. Tematy projektów dotyczyły dielektryków ciekłych i układów 

izolacji nasyconej. 

Wykaz wskaźników kwalifikujących działalność naukową Habilitanta jest następujący: 

• Impact Factor IF = 13,565 

• Punkty MNiSW= 433,3 

• Indeks Hirscha IH = 3 

• Liczba cytowań (Web of Sc): 9 

• Liczba cytowań (Scopus): 20 

• Liczba cytowań (Google): 22 

Innymi elementami działalności w zakresie nauki i własnej edukacji są następujące. 

• Odbycie 4 staży w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (w tym 1 w 

największym w USA uniwersyteckim laboratorium wysokich napięć w Mississippi 

State University u prof. S. Grzybowskiego) i jeden staż w ZREW Transformatory SA 

w Łodzi. Staże uzupełniły umiejętności badawcze Habilitanta i stworzyły możliwości 

wymiany informacji i nawiązania kontaktów. 

• Do dorobku Habilitanta należy Jego działalność, której efekty wyrażone są liczbą 

organizacji 5 wizyt naukowców i zespołów naukowych krajowych i zagranicznych w 

Politechnice Łódzkiej w celach prezentacji badań naukowych i nawiązywania 

kontaktów. 

• Habilitant wykonał 19 różnych ekspertyz technicznych i naukowo-technicznych, 

dotyczących problemów pola elektromagnetycznego od urządzeń wysokiego napięcia, 

badań diagnostycznych wyładowań niezupełnych, właściwości olejów izolacyjnych. 

Do dorobku Habilitanta w dziedzinie nauki i jej organizacji należą też następujące fakty: 

• Habilitant jest członkiem 1 redakcji naukowej czasopisma zagranicznego (IEEE 

Tr.DEI) i był zapraszany do opracowania recenzji artykułów dla komitetów 

kilkunastu różnych międzynarodowych konferencji 

• Utrzymuje kontakty techniczne, naukowe i orgamzacY.Jne z kilkunastoma 

przedsiębiorstwami firmami w branży transformatorów 1 materiałów 

elektrotechnicznych 

• Opracował 12 recenzji publikacji dla czasopism i konferencji międzynarodowych 

• Habilitant jest członkiem IEEE, w kraju - SEP 
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Działalność w zakresie dydaktyki, organizacji w strukturze uniwersyteckiej i popularyzacji 

wiedzy wyraża się następującymi efektami: 

• liczba prowadzonych prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich łącznie 51, 

wtoku 10 

• opieka naukowa nad 1 doktorantem 

• opieka nad grupą studentów-obcokrajowców 

• opieka nad studentami w programie Erasmus w latach 2016- 2020 

• opieka nad Studenckim Kołem Naukowym w Politechnice Łódzkiej 

• uczestniczy czynnie w różnych imprezach i przedsięwzięciach dotyczących 

popularyzacji wiedzy i działalności naukowej, dydaktycznej i technicznej 

Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Elektroenergetyki PŁ. 

Za swoją działalność Habilitant był laureatem 11 różnych nagród (NCN, MNiSW, Rektor PŁ, 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi). 

S. Ocena wkładu Habilitanta do dyscypliny naukowej Elektrotechnika 

Oceniając i streszczając przedstawione w poprzednich punktach informacje można 

stwierdzić, że badania naukowe Habilitanta wniosły wkład do wiedzy o materiałach 

stosowanych w elektrotechnice w zakresie teorii oddziaływań pola elektrycznego ze strukturą 

fizykochemiczną dielektryków ciekłych. 

Zbadane przez Habilitanta mechanizmy wyładowań mają bezpośrednie zastosowanie w 

konstrukcji i eksploatacji transformatorów wysokich napięć. 

6. Wniosek 

Habilitant jest pracownikiem naukowym o znaczącym dorobku, dysponuje dużą wiedzą i 

doświadczeniem w zakresie problemów wysokiego napięcia, w szczególności układów 

izolacyjnych transformatorów, utrzymuje żywe kontakty naukowe w środowiskach 

naukowych krajowych i zagranicznych, czynny w organizacjach i instytucjach naukowo

technicznych. 

Na podstawie przedstawionych danych i argumentów uważam, że dr inż. Paweł Rózga 

spełnia wymagania osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego i zgłaszam wniosek o dopuszczenie Habilitanta do dalszych etapów procedury 

habilitacyjnej. 


