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Recenzja 

Wrocław, 09.02.2017 

całokształtu dorobku dr inż. Pawła Rózgi, przygotowana 
w związku z wnioskiem o wszczęcie przewodu habilitacyjnego 

opracowana według rozporządzenia MNiSW z dnia 11 września 2011 r. 

Recenzję przygotowano na zlecenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, w związku z powołaniem mojej osoby w 
dniu 09.12.2016 jako recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. 
Recenzję przygotowano w oparciu na następujące dokumenty: 
- Dyplom doktora nauk technicznych; 
- Autoreferat dotyczący osiągnięć naukowo-badawczych kandydata; 
- Oświadczenia Habilitanta i współautorów opracowań naukowych; 
- Kopie prac stanowiących jednotematyczny cykl publikacji; 
- Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie; 
- Aneks do wniosku z dn. 22.08.2016. 

1. Informacje ogólne o Habilitancie 

Dr inż. Paweł Rózga urodził się w roku 1979. Studia wyższe na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki, Politechniki Świętokrzyskiej ukończy! w roku 2003. W roku 2008 
podjął pracę w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Pracę doktorską pod 
tytułem „Rola otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN w mechanizmie rozwoju wyładowań 
elektrycznych w oleju transformatorowym", przygotowaną pod promotorstwem dr-a hab. inż. 
Józefa Galczaka, obronił z wyróżnieniem w roku 2009, na Wydziale Elektrotechniki, 
Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, na którym to Wydziale pozostaje 
do chwili o hecnej. 

2. Ocena aktywności naukowej 

2.1. Charakterystyka obszaru zainteresowań 

Zainteresowania naukowe Habilitanta obejmują głównie problematykę techniki wysokich 
napięć, zwłaszcza wyładowań elektrycznych występujących w dielektrykach, a w 
szczególności wyładowań w cieczach elektroizolacyjnych. Na całkowity dorobek dr-a inż. 
Pawia Rózgi, po uzyskaniu doktoratu, składa się 68 publikacji, z czego 11 znajduje się na 
liście ministerialnej „A" oraz 16 na liście „B". Jest autorem lub współautorem 22 prac 
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prezentowanych na konferencjach międzynarodowych oraz 10 prac, prezentowanych na 
konferencjach krajowych. Jest również autorem rozdziału w jednej monografii. Sumaryczny 
Impact Factor: 13.6 , Indeks Hirsha: 3. Prace dr-a inż. Pawła Rózgi były cytowane 9 razy 
(WoS). 

2.2. Współpraca naukowa 

Habilitant prowadzi intensywną działalność w obszarze współpracy z krajowymi jak i 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Był uczestnikiem wielu pobytów i staży naukowych. 
Pierwszy, 6-ciomiesięczny staż jako Visiting Professor odbył na przełomie lat 2010-2011 w 
Mississippi State University (MSU), USA, w Bagley College of Eng., High Voltage 
Laboratory, gdzie zapoznał się m.in. z metodologią prowadzenia prac badawczych i 
rozwojowych w zakresie techniki wysokich napięć. W latach 2011-2012 odbył 5-
ciomiesięczny staż w ZREW Transformatory SA, Łódź, Polska, gdzie zajmował się 
zagadnieniami wpływu ciepła na właściwości elektryczne estru syntetycznego. W 2013 odbył 
trzymiesięczny staż, jako Visiting Researcher, w Lappeenranta University of Technology, 
School of Technology, Laboratory of Electricity Markets and Power Systems, w Finlandii 
oraz odbył wizytę w Polytechnic Institute of Leiria, School of Technology and Management 
w Portugalii. W r 2015 odbył wizyta studyjną na Monash University, Department ofElectrical 
and Computer Systems Engineering, High Voltage Laboratory w Australii, gdzie zajmował 
się problematyką badań wyładowań niezupełnych. 

2.3. Udział w projektach badawczych 

W latach 2009 - 2014 Habilitant realizował jak i kierował pracami związanymi z realizacją 4 
projektów badawczych w obszarze techniki wysokich napięć, w tym: 

projektu nr 2011/01/D/ST8/03549, pt. "Mechanizm wyładowań elektrycznych 
rozwijających się w syntetycznych i naturalnych estrach biodegradowalnych pod wpływem 
napięcia udarowego piorunowego", realizowanego w latach (2011-2014) i finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w ramach otwartego koukursu "Sonata"- jako kierownik 
projektu; 
- projektu nr 0464/IP2/2011/71; p.t. "Analiza rozkładu pola elektrycznego w modelowym 
układzie elektrod izolowanych na potrzeby wnioskowania o wpływie izolacji papierowej na 
rozwój wyładowań elektrycznych w oleju mineralnym" realizowanego w latach 2012-2013 i 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego 
konkursu "Iuventus Plus - jako kierownik projektu; 
- projektu nr NNS 11315640 p.t. "Opracowanie metodyki badań, stanowisk pomiarowych 
oraz zaleceń normalizacyjnych do oceny dokładności pomiarów jakości i rozliczeń energii 
elektrycznej przez przekładniki napięciowe i prądowe", realizowanego w latach 2011-2013 i 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki - jako główny wykonawca; 
- oraz projektu własnego N510 042 31/2626; p.t.: "Mechanizm rozwoju wyładowań 
elektrycznych w oleju transformatorowym od elektrody WN pokrytej izolacją, przy napięciu 
udarowym piorunowym", realizowanego w latach 2006-2009 i finansowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jako główny wykonawca 
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2.4. Działalność dydaktyczna i organizacyjna 

Habilitant posiada poważny dorobek dydaktyczny. Prowadził 22 obronione prace 
magisterskie oraz 29 prac inżynierskich. W trakcie realizacji jest kolejnych 1 O. Jest 
promotorem pomocniczym w jednym otwartym przewodzie doktorskim. Jest również 
opiekunem anglojęzycznej grupy studentów na Wydziale, w specjalizacji Automatic Control 
and Electrical Power Eng. Pełni rolę członka Wydziałowej Komisji Wyborczej, jest 
reprezentantem nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału, był opiekunem programu 
"Erasmus" oraz Koła Naukowego Studentów. Był również organizatorem wizyty członków 
polskiej sekcji IEEE DEIS (2016) jak i kilku innych wizyt naukowców z zagranicy (2015). 

2.5. Działalność popularyzująca naukę 

Habilitant jest członkiem SEP-u, w którym pełni rolę członka Zarządu Koła. Bierze czynny 
udział w corocznych prezentacjach Laboratorium Wysokich Napięć oraz pokazów zjawisk 
fizycznych występujących w zakresie wysokich napięć dla uczniów szkół średnich, w ramach 
tzw. Dni Otwartych Wydziału. Brał również czynny udział w opracowaniu filmu 
instruktażowego dot. zagadnień BHP w pracach elektrycznych. 

2.6. Nagrody i wyróżnienia 

Za swoją działalność naukowo-badawczą Habilitant otrzymał wiele nagród. Był 
czterokrotnym laureatem konkursu Dziekana Wydziału EEiiA PŁ, trzykrotnie nagrodzony 
nagrodą II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej, Laureatem otwartego konkursu 
"Juventus Plus" dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW) i innych. Habilitant jest od 
roku 2011 członkiem IEEE w zakresie DEIS oraz IAS, gdzie w r. 2013 otrzymał pozycję 
Senior Member'a. Jest również wiceprzewodniczącym oddziału IEEE YP - Poland. Jest 
recenzentem publikacji dla 9-ciu anglojęzycznych periodyków oraz bierze udział w pracach 
komitetów naukowych oraz organizacyjnych wielu międzynarodowych konferencji 
naukowych. Od stycznia 2017 r pełni funkcję „Associate Editor" w periodyku IEEE TDEI. 
Wszystkie te elementy należy uznać za istotne wyróżnienie w jego pracy. 

3. Ocena osiągnięcia naukowego 

Habilitant zgłosił, jako osiągnięcie naukowe, jednotematyczny cykl publikacji pt. 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. 

3.1. Charakterystyka prac. 

Cykl obejmuje formalnie 14 artkułów, z czego 8 zostało opublikowanych w czasopismach 
opatrzonych IF. 10 artykułów jest autorskich, 4 współautorskie, z potwierdzonym udziałem 
wyższym od 70%. Cykl publikacji powstał w wyniku prac badawczych zaplanowanych i 
prowadzonych pod kierownictwem Habilitanta i składają się na niego następujące pozycje: 
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1. Rozga P. The influence of paper insulation on the prebreakdown phenomena in minerał 
oil under lightning impulse, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 
Il. No. 3, 2011, pp. 720-727. 

W artykule dokonano oceny porównawczej zjawisk przedprzebiciowych zachodzących w 
oleju mineralnym w układach ostrze-płyta i ostrze-izolowana płyt, dla odległości pomiędzy 
elektrodami 20/25 mm ( olej/olej+preszpan) w oparciu o fotografie przestrzennych form 
wyładowczych oraz czasowych przebiegów światła emitowanego w trakcie propagacji 
wyładowań (tj. przy użyciu tych samych technik co w dalszych badaniach). W pracy 
zastosowano do statystycznej oceny napięcia inicjacji trójparametryczny rozkład Weibulla. 
Oszacowania prędkości propagacji wyładowań (2-3 km/s) przy napięciu inicjacji potwierdziły 
występowanie wyładowań 2-go rodzaju, przy czym warstwa izolacji na elektrodzie HV nie 
wpływała na kształt wyładowań ani prędkość ich propagacji. 

Artykuł jest wyrazem osiągnięć autora w okresie przygotowywania pracy doktorskiej. 

2. Rozga P., Cieslinski D., Stanek M., Kaczmarek M.: Measurement techniques used for 
study the electrical discharge mechanisms in insulating ester fluids under lightning 
impulse, Advances in Electńcal and Computer Engineering, Vol. 14, No. 3, 2014, pp. 95-100. 

Artykuł w sposób szczegółowy przedstawia techniki pomiarowe wykorzystane 
w tworzonym (modernizowanym) przez habilitanta laboratorium do badania rozwoju 
wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych przy napięciu udarowym piorunowym. 
Opisano w nim techniki pomiarowe stosowane w trakcie dalszych badań, w tym 
rejestrację fotograficzną wyładowań, bazującą na metodzie cieniowej oraz synchronizowaną 
fotopowielaczową rejestrację światła emitowanego przez rozwijające się wyładowanie. 
Wykonane badania wstępne na estrach naturalnym i syntetycznym wykazały podobny 
przebieg wyładowań w obu cieczach. 

Jeżeli układ pomiarowy, przedstawiony w tym artykule ma być dorobkiem post-doc. 
Habilitanta, to pojawia się pytanie - na jakim układzie pomiarowym realizowano pracę 
doktorską zawierającą treści jak w poz. [I]? (fotografia cieniowa, diagramy czasowe 
impulsów światła generowanych propagacją, etc.). 

3. Rozga P., Stanek M., Cieslinski D.: Comparison ofproperties of electrical 
discharges developing in natura! and synthetic ester at inception voltage, 2013 IEEE 
Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP 2013), 
Shenzhen, China, 20-23.10.2013, pp. 891-894 (80%) 

Artykuł konferencyjny, w którym dokonano analizy porównawczej wyładowań 
elektrycznych rozwijających się w różnych cieczach dielektrycznych przy napięciu inicjacji. 
Przedstawiono w nim procedury wyznaczania i szacowania udarowego napięcia inicjacji 
wyładowań dla obu biegunowości udaru w układzie elektrod ostrze-izolowana płyta dla 
różnych odległości pomiędzy elektrodami jak i oszacowania, zbiorczej szybkości propagacji 
wyładowań. Badania procesu wyładowań w układzie elektrod ostrze-izolowana płyta o 
małych przerwach elektrodowych (5 - 20 mm) wykazały duże podobieństwo w zakresie 
rozwoju wyładowań pomiędzy badanymi cieczami estrowymi a olejem mineralnym, 
tak w zakresie kształtu przestrzennego wyładowań jak i szybkości ich propagacji (dla danej 
biegunowości napięcia). 
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4. Rozga P., Stanek M.: Characteristics of streamers developing at inception voltage in 
small gaps of natura/ ester, synthetic ester and minerał oil under lightning impulse, IET 
Science, Measurement and Technology, Vol. 10, No. 1, 2016, pp. 50-57. (80%) 
Artykuł przedstawia w formie rozszerzonej badania opisane w pracy [3] . Wnioski podobne. 

5. Rózga P.: Wytrzymałość elektryczna transformatorowych płynów izolacyjnych na 
bazie estrów syntetycznych i naturalnych, Przegląd Elektrotechniczny, m 1 '2014, s. 245 
Publikacja autorska będąca kompilacją wyników badań opublikowanych w literaturze oraz 
wcześniejszych badań własnych, częściowo opublikowanych w pracy [4] dotyczących 
wytrzymałości elektrycznej estrów przy napięciu przemiennym oraz udarowym. W konkluzji 
potwierdzono znane różnice we właściwościach oleju mineralnego i estrów w zakresie 
wpływu zawartości wody (na wytrzymałość mierzoną w warunkach standardowych, przy 
napięciu przemiennym) oraz potwierdzono, wynikami badań własnych, podobną 
wytrzymałość elektryczną w/w cieczy przy napięciu przemiennym. 
W zakresie wytrzymałości udarowej, oszacowania udarowego napięcia inicjacji dały również 
podobne wartości. Zaznaczono jednak, w oparciu o dane literaturowe, że dla wyższych 
krotności napięć probierczych (w stosunku do napięcia inicjacji) estry wykazują gorsze 
właściwości przy napięciu udarowym, zwłaszcza dla dłuższych przerw elektrodowych (8-1 O 
cm). 
Trudno dopatrzyć się nowych treści w stosrmku do opublikowanych w pozycjach podanych 
wyżej. 

6. Rozga P .: Positive streamer propagation in small gap of synthetic ester under lightning 
impulse, 2014 IEEE 18th International Conference on Dielectric Liquids (ICDL 2014), Bled, 
Slovenia, 30.06-03.07.2014, pp. 1-4 

W artykule po raz pierwszy zawarto zależność szybkości propagacji wyładowań w funkcji 
krotności napięcia inicjacji, dla napięcia udarowego. W badaniach zastosowano udar o 
biegunowości dodatniej i przerwie 20 mm. Stwierdzono, że w estrze syntetycznym strimery 
dodatnie o szybkości propagacji 2: 1 O krn/s pojawiają się przy znacznie niższym napięciu 
probierczym niż w przypadku oleju mineralnego. Mimo więc, że niewiele wyższe napięcia 
inicjacji dla przerwy 20 mm i dodatniej biegunowości udaru napięciowego piorunowego 
posiada ester syntetyczny to jednak przy narażeniu o wyższej wartości (krotności) napięcia 
inicjacji korzystniejsze właściwości w zakresie wytrzymałości udarowej posiada olej 
mineralny. 

Nie uzasadniono klarownie potrzeby wprowadzenia parametru U/Ui (np. przez porównanie 
właściwości tych samych cieczy w układach elektrod zapewniających inną(e) wartość(i) 
napięcia inicjacji). 

7. Rózga P.: Rozwój wyładowań elektrycznych w estrze syntetycznym przy napięciu 
udarowym piorunowym, Przegląd Elektrotechniczny, m 2'2015, s. 14-17. 
Nieznacznie zmieniona wersja w stosunku o publikacji [6] zawiera ocenę porównawczą 
zachowania się estru syntetycznego i oleju mineralnego przy napięciu udarowym dodatnim i 
ujemnym, o wartości szczytowej zmieniającej się od napięcia inicjacji do krotności rzędu 2,4. 
Wniosek końcowy powtórzony z publikacji [6]. 
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8. Rozga P.: Streamer propagation in small gaps of synthetic ester and minerał oil under 
lightning impulse, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 22. No. 5, 
2015, pp. 2754-2762. 

Artykuł autorski zawierający ocenę porównawczą właściwości estru syntetycznego i oleju 
mineralnego. Nie opublikowano nowych elementów w porównaniu z (6,7]. Również w 
podsumowaniu powtórzono wcześniejsze wnioski (t.j. - przy narażeniach udarowych, o 
biegunowości dodatniej jak i ujemnej ( dla odstępów 15-20 mm) ester syntetyczny wykazuje 
mniejszą odporność na udary, t.j. niższe napięcie probiercze (krotność), przy którym 
pojawiają się szybkie wyładowania elektryczne, w porównaniu do odpowiedniego napięcia 
dla oleju mineralnego) 

9. Rozga P., Stanek M.: Positive streamer propagation in natura/ ester and minerał 
oil under lightning impulse, International Symposium on High Voltage Engineering 
(ISH 2015), Pilzno, Czechy, 23-28.08.2015, Paper 73. (80 %) 

Artykuł dot. badań wykonanych wg. metodologii identycznej jak w [8] na estrze naturalnym, 
dla udarów dodatnich oraz odstępów 5 i 20 mm. Wnioski podobne jak dla estrów 
syntetycznych. 

10. Rozga P.: Streamer propagation in a non-uniform electric field under lightning impulse 
in short gaps insulated with natura/ ester and minerał oil, Bulletin of the Polish Academy of 
Sciences, Technical Sciences, Vol. 64, No. 1, 2016, pp. 171-179. 

Kolejna kompleksowa ocena porównawcza estru naturalnego z olejem mineralnym w zakresie 
zachowania się obu płynów przy udarach obu biegunowości. Odstęp 15, 20 mm. Cześć 
artykułu jest kalką (tabele, oscylogramy, duże elementy tekstu) poz. [9]. 

11. Rózga P.: "Wyładowania elektryczne w dielektrykach ciekłych w polu 
nierównomiernym przy napięciu udarowym piorunowym - mechanizm i metody 
badawcze", Rozdz. w monografii X Forum "Transformatory Energetyczne", 
s. 117-164, 2015, ISBN: 978-83-940283-1-2. 

Rozdział zawiera podane w zwartej formie aktualną wiedzę z zakresu teorii inicjacji 
wyładowań elektrycznych oraz ich propagacji w dielektrykach ciekłych w polu 
nierównomiernym wraz opisem właściwych metodologii badawczych, w tym metodologii 
stosowanej przez autora i opisanej w opublikowanych wcześniej pracach eksperymentalnych 
dotyczących wytrzymałości elektrycznej cieczy przy napięciu udarowym. W rozdziale 
przedstawiono również wyniki badań porównawczych, pochodzących z literatury, 
dotyczących wytrzymałości udarowej estrów i oleju mineralnego oraz wyniki badań procesu 
ich propagacji dla elektrod gołych. W przypadku badań własnych przytoczono wyniki badań 
szybkości propagacji wyładowań od napięcia probierczego dla obu estrów i oleju 
mineralnego, otrzymane dla układu ostrze-izolowana płyta na bazie wcześniej opisanych 
metodologii (fotografia cieniowa wyładowań, czasowe przebiegi natężenia światła). Wyniki 
prowadzą do wniosku (wcześniej sformułowanego), że oba estry są bardziej podatne na 
wyładowania będące wynikiem jonizacji w fazie ciekłej (3 - go rodzaju) niż oleje mineralne a 
zatem przebicie do którego może dojść w warunkach udaru będzie intensywniej , także 
oddziaływać z elementami izolacji z dielektryków stałych. 
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12. Rozga P.: Using the three-parameter Weibull distribution in assessment of 
threshold strength of pressboard impregnated by different liquid dielectrics, IETScience, 
Measurement and Technology, e-first, 2016, 6 pages 

W ' pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości preszpanu o różnej grubości, 
impregnowanego estrami oraz olejem mineralnym. Do oceny napięć przebicia układów 
eksperymentalnych stosowano rozkład Weibulla w postaci trójparametrycznej. Pokazano, w 
oparciu o dane eksperymentalne, że rozkład Weibulla może dawać dobre wyniki również 
wtedy, kiedy wektor zmiennej losowej nie jest wektorem o dużej liczności. W przypadku 
analizowanym w pracy zawierał on 18 elementów (wartości napięcia przebicia kolejnych 
próbek). Na tej podstawie autor uznał, że analizy statystyczne na podobnych liczbowo 
próbkach losowych (przedstawione w pracach wcześniejszych) można uznać za prawidłowe i 
dające wiarygodne wyniki. 

13. Rozga P.: Using the light emission measurement in assessment of electrical discharge 
development in dijferent liquid dielectrics under lightning impulse voltage, Electric Power 
Systems Research (Elsevier), e-first, 2016, 8 pages 

Artykuł stanowi kolejne podsumowanie prac badawczych związanych z analizą wyładowań 
elektrycznych w estrach i oleju mineralnym. Kompilacja zawiera część wyników 
publikowanych wcześniej. Trudno dopatrzyć się nowych elementów (np. pewne zmiany -
nowy schemat układu pomiarowego). Wnioski identyczne z przedstawionymi w kilku 
ostatnich artykułach. 

14. Rozga P.: Streamer propagation and breakdown in very small point - insulating plate 
gap in minerał oil and ester liquids at positive lightning impulse voltage, Energies, Vol. 9, 
No.6,2016,pp.467 

Celem prac badawczych, których wyniki opisano w mmeJszym artykule była ocena 
porównawcza zachowania się estrów i oleju mineralnego przy odstępie elektrod w układzie 
ostrze-izolowana płyta równym 10 mm, przy dodatnim napięciu udarowym. W układzie, dla 
wyższych krotności napięcia inicjacji, zaobserwowano już przebicie. Autor we wnioskach 
potwierdza niższą odporność estrów na pojawienie się szybkich i energetycznych wyładowań 
w porównaniu do oleju mineralnego. Liczba przebić była zawsze dużo wyższa w przypadku 
obu estrów niż w przypadku oleju mineralnego. Podobnie odporność estrów na formowanie 
się kanału przebiciowego w estrach oceniona została jako niższa. 

3.2. Podsumowanie osiągnięcia 

Analiza treści 14-tu publikacji włączonych przez Habilitanta do „Osiągnięcia" prowadzi do 
następujących wniosków i spostrzeżeń: 

- możliwość włączenia poz. [l] i [2] do dorobku w okresie „po-doktoracie" wydaje się być 
problematyczna; 
- poważnym problemem w ocenie cyklu publikacji jest sposób naukowej dokumentacji 
wyników otrzymanych przez Habilitanta i związana z nim olbrzymia ilość powtórzeń. 
Problem jest widoczny niemal we wszystkich publikacjach przedstawionych do oceny w 
ramach „Osiągnięcia". Wskazuje to nam.in niezbyt trafny dobór publikacji dokonany przez 
Habilitanta (np. włączenie artykułu oraz artykułu rozszerzonego); 
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- analiza poszczególnych pozycji (konkretne uwagi zawarto pod daną pozycją) wskazuje na 
występowanie w nich tych samych myśli, bardzo podobnych lub tych samych wyników a 
zatem i tych samych wniosków, opublikowanych jedynie w różnych czasopismach. 
Powtarzane „Oceny kompleksowe" wydają się wskazywać, że całość „Osiągnięcia" może być 
sprowadzona do 2-3 artykułów. Efekt potwierdza relatywnie niewielka ilość cytowań. 

Uwagi krytyczne nie umniejszają widocznych osiągnięć Habilitanta, do których należy 
zaliczyć: 

- Przygotowanie koncepcji badań, wykorzystującej układ elektrod ostrze-izolowana płyta, 
który to układ nie był wykorzystany w badaniach prezentowanych w literaturze światowej. 
Wyniki badań uzyskane w takim układzie winny być bardziej reprezentatywne dla zjawisk 
mogących się pojawić w rzeczywistych układach izolacyjnych w porównaniu do wyników 
otrzymanych dla układów z elektrodami gołymi. Ograniczenie przez warstwę dielektryka 
stałego przebicia elektrycznego pozwoliło na wnioskowanie o procesie propagacji wyładowań 
w szerszym zakresie napięć probierczych niż mogło to mieć miejsce dla układu z gołą 
elektrodą płaską. Wyniki zawarte w cyklu publikacji potwierdziły (w przypadku odstępów 
15- 20 mm) możliwość pomiarów szybkości propagacji bez wystąpienia przebicia dla napięć 
o wartości do 2,4 Uj. (gdzie Ui - napięcie inicjacji). 
- Wykonanie badań na estrach elektroizolacyjnych ( ciecze alternatywne), będących aktualnie 
obiektem zainteresowań jednostek zajmujących się produkcją jak i eksploatacją 

transformatorów elektroenergetycznych. 
- Wykazanie występowania podobnych mechanizmów wyładowań oraz zależności pomiędzy 
szybkością propagacji wyładowania a wartością (krotnością) napięcia dla cieczy narażanych 
w układzie ostrze-izolowana płyta do takich zależności ( obserwowanych wcześniej) w 
układzie ostrze-płyta (gołe). 
- Wykazanie, że przy narażeniach napięciem udarowym, piorunowym, w układzie elektrod 
ostrze-izolowana płyta, badane estry, tj. syntetyczny i naturalny, mogą posiadać podobne 
wartości napięcia inicjacji jak olej mineralny ale mają niższe wartości napięcia (krotności) 
przyspieszenia niż olej mineralny. Powyższa prawidłowość (potwierdzona dla różnych 
odstępów elektrod i obu biegunowości udaru) prowadzi do wniosku że badane estry są 
bardziej podatne na wyładowania będące wynikiem jonizacji w fazie ciekłej (3-go rodz.) niż 
oleje mineralne. Należy się zatem spodziewać, że przebicie, do którego może dojść w 
warunkach udaru w izolacji ester-preszpan, może intensywniej oddziaływać z elementami 
izolacji stałej (być groźniejsze w skutkach) niż w przypadku izolacji olej-preszpan. 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej elementy, oceniam zgłoszone przez Habilitanta 
„Osiągnięcie naukowe", poczynione w okresie po-doktoracie, jako wystarczające dla 
ubieganie się o stopień doktora habilitowanego. 

4. Wnioski końcowe 

Odnosząc przedstawiony dorobek do kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia I września 201 lr, w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego należy stwierdzić: 

I. W zakresie osiągnięć naukowo-badawczych Habilitant jest autorem lub współautorem 
wielu publikacji umieszczonych w wykazie (JCR) i opatrzonych IF. Prace Habilitanta te 
są cytowane a on sam bierze udział w licznych konferencjach krajowych i 
zagranicznych (por. pt-y. 2.1; 3.1 niniejszej recenzji). 
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2. Habilitant posiada duże doświadczenie i prowadzi bogatą współpracę z zagranicznymi i 
krajowymi ośrodkami (por. pt. 2.2 niniejszej recenzji). 

3. Był kierownikiem 2 i głównym wykonawcą również 2 projektów badawczych, 
finansowanych przez NCN oraz MNiSW (por. pt. 2.3 niniejszej recenzji). 

4. Umiejętnie łączy działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, o czym świadczą 
liczne , otrzymane przez Niego nagrody (por. pt. 2.4 niniejszej recenzji). 

5. Ma osiągnięcia w obszarze popularyzacji nauki (por. pt. 2.4 niniejszej recenzji). 
6. Dr inż. Paweł Rózga za swoją działalność otrzyma! wiele nagród, w tym Dziekana 

Wydziału EEiiA oraz JM Rektora Politechniki Łódzkiej. Zaliczyć do nich można 
również istotne funkcje jakie otrzyma! w znanych czasopismach i towarzystwach 
naukowych. 

Stwierdzam, że przedstawione wyżej osiągnięcia spełniają w stopniu wystarczającym wymogi 
art.I 6. ust. I ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami) stawiane kandydatom do 
stopnia naukowego doktora habilitowanego i wnioskuję o przystąpienie do kolejnych, 
określonych w w/w ustawie etapów procedury habilitacyjnej dr inż. Pawia Rózgi. 
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