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BADANIE CHARAKTERYSTYK PRZESTRZENNEGO UKSZTAŁTOWANIA 
I WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ BIO- I NANOMATERIAŁÓW 

Opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym dr inż. MI ROSŁA WA BRAMOWI CZA 
przedstawiam na podstawie opracowanego autoreferatu, zbioru publikacji oraz 
analizy pozostałych osiągnięć naukowych. 

1. OCENA DOROBKU NAUKOWEGO 

Podstawą do ubiegania się Kandydata o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 
technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, jest wskazane we wniosku 
osiągnięcie naukowe nt.: ,,Badanie charakterystyk przestrzennego ukształtowania 
i właściwości warstwy wierzchniej bio- i nanomateriałów". Osiągnięcie to zawiera jed
notematyczny cykl 10 publikacji, których kandydat jest współautorem, z czego 9 prac 
ukazało się w czasopismach posiadających Impact Factor (IF), indeksowanych w bazie 
Journal Citation Reports (JCR). 

Wartość sumarycznego wskaźnika IF ocenianych publikacji wynosi 22,069, natomiast 
łączna ilość punktów zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wynosi 295. Wyznaczone udziały Kandydata, dotyczące sumarycznej wartości IF oraz 
łącznej liczby punktów MNiSW wynoszą odpowiednio: 10,0284 i 128,75. 
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1.1. Prace naukowe przed uzyskaniem stopnia naukowego 
doktora 

Kandydat rozpoczął działalność naukową w 1997 roku, pod kierunkiem prof. dr hab. 
inż. Teodora Breczko, podczas wykonywania, nakierunku „Mechanika i budowa ma
szyn", specjalności: ,,eksploatacja pojazdów i maszyn", inżynierskiej pracy dyplomowej 
nt.: ,,Laserowa amorfizacja warstwy wierzchniej". Badania obejmowały pomiary dy
fraktometryczne XRD na dyfraktometrze rentgenowskim Dron-3 lokalnych przetopów 
warstwy wierzchniej stopu Ni-Ti. 

Pracę magisterską, dotyczącą konstrukcji i wykonania uchwytu do badań piezoelek
tryka na mikroskopie sił atomowych, zrealizował w 2001 roku również pod kierun
kiem prof. dr hab. inż. Teodora Breczko. 

W 2002 roku został zatrudniony w Katedrze Fizyki Metali i Nanotechnologii UWM 
w Olsztynie. W pierwszym okresie wykonywał badania struktur magnetycznych sto
pów amorficznych oraz materiałów funkcjonalnych, jak: Sm-Fe, Sm-Co. Następnie rea
lizował badania właściwości i struktury stopu Heuslera Ni-Mn-Ga, co było podstawą 
rozprawy doktorskiej. 

Doktorem nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej został w 2008 roku 
na podstawie rozprawy doktorskiej „Analiza morfologii struktury martenzytycznej 
w stopie Ni-Mn-Ga z magnetyczną pamięcią kształtu" oraz uchwały Wydziału Nowych 
Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie. 

Wyniki badań z okresu do uzyskania stopnia naukowego doktora zostały opubliko
wane w dwóch czasopismach posiadających Impact Factor, w dwóch materiałach kon
ferencyjnych indeksowanych w bazie WoS oraz w 16 innych recenzowanych czasopi
smach naukowych. 

1.2. Ocena osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora 

Pozytywnie oceniam kierunek badań, których wyniki zostały upowszechnione w mo
notematycznym cyklu publikacji, będącym podstawą oceny dorobku naukowego. Ce
lem tych badań było wykazanie, że analiza fraktalna i funkcjonalna obrazów SPM/SEM 
jest ważnym narzędziem oceny struktury geometrycznej i prognozowania właściwości 
warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich w mikro- i nanoskali. 

Autor wykazał, że parametry fraktalne są skorelowane z technologią wytwarzania tych 
materiałów, co rozszerza ocenę stopnia rozwinięcia powierzchni oraz ulepsza opis bu
dowy przestrzennej warstwy wierzchniej. 

Można również pozytywnie ocenić główne osiągnięcie naukowe, polegające na rozsze
rzeniu wiedzy o topografii badanych powierzchni, co tworzy podstawy optymalizacji 
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procesów wytwarzania biomateriałów i nanomateriałów, poznanie skutków degrada
cji powierzchni oraz prognozowanie właściwości elektrycznych, magnetycznych oraz 
mechanicznych. 

Kandydat, w opisie osiągnięcia w autoreferacie, w zaprzeczeniu do stwierdzenia za
wartego w cytowanej pozycji z literatury, stwierdza, że w przypadku powierzchni 
o izotropowej geometrii profil powierzchni będzie miał, niezależnie od kierunku, za
równo zbliżoną geometrię jak i stopień rozwinięcia powierzchni. Hipotezę tę potwier
dza jednak na przykładach powierzchni o niewielkim rozwinięciu powierzchni. Nie 
oznacza to, że wniosek jest nieprawdziwy, a jedynie, że ograniczony został zakres we
ryfikacji. 

Można jednak też wykazać, że powierzchnie anizotropowe mogą być izometryczne 
w zakresie rozwinięcia powierzchni, czyli mieć zbliżony wymiar fraktalny profilu 
w każdym kierunku i nieizometryczne w zakresie samej topografii (w zakresie roz
mieszczenia motywów o określonym stopniu losowości). 

Autor słusznie zwraca uwagę, na to, że topografia powierzchni odgrywa szczególnie 
ważną rolę w materiałach o zastosowaniach biomedycznych, jej stan wpływa m.in. na 
kąt zwilżania, adhezję oraz procesy narastania tkanek biologicznych. Podkreśla też, że 
parametry takie jak: amplituda, uporządkowanie czy kierunkowość dostarczają waż
nych informacji o stanie powierzchni materiału mającego zastosowanie w chirurgii 
i implantologii. Jest to istotne dla oceny stopnia adaptacji i rozwijania się na nim mate
riału biologicznego. 

Autor wykorzystał analizę fraktalną oraz analizę kierunkowości struktury do zbadania 
zmian na powierzchni wypełniaczy stomatologicznych, które powstały po oddziaływa
niu sztucznej śliny. Przedmiotem badań były nano- i mikrokompozyty: Filtek Ultimate 
Body (FUB) i Gradia Direct (GD) oraz materiały nano- i mikrohybrydowe: Filtek ZSSO 
(FZSSO) i Filtek Z250 (FZ250). 

W innych pracach Kandydat analizował wyniki badań topografii powierzchni polikry
stalicznej warstwy diamentowej osadzanej z fazy gazowej metodą CVD (ang. Chemical 
Vapor Deposition) na podłożu krzemowym przy różnym czasie osadzania. Wybór tego 
procesu i materiału wynikał z ważnych zastosowań w optoelektronice, elektronice, bu
dowie maszyn, inżynierii biomedycznej, w tym na implanty oraz pokrycia narzędzi. Au
tor przeprowadził analizę różnych faz wzrostu warstwy, w tym: procesu inkubacji, za
mykania się warstwy, wzrostu konkurencyjnego i wykształcania się dominującego po
kroju krystalitów. 

W analizie wymiaru fraktalnego Kandydat zastosował różne metody jego wyznaczania: 
RMS (Root Mean Square), funkcję struktury (wyznaczanej bezpośrednio z profilu), 
funkcję struktury wyznaczanej z funkcji autokorelacji oraz metodę zliczania sześcia
nów. Wykazał przy tym, że trend zmian wyznaczanego wymiaru fraktalnego w funkcji 
czasu osadzania polikrystalicznej warstwy diamentowej jest zbliżony i niezależny od 
metody obliczeń. 

W przypadku kompozytów stosowanych w stomatologii typu nanohybrydowego 
i z nanonapełniaczem, wyniki badań Kandydata wykazały, że przejście z budowy bi
fraktalnej w monofraktalną jest związane z erozją warstwy wierzchniej, wywołaną 
przez oddziałujące medium. Zjawisko to nie występowało w przypadku materiałów 
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o większych cząstkach - mikrohybrydowych i z mikronapełniaczem. Zarówno przed 
jak i po oddziaływaniu medium, powierzchnie miały izotropowy charakter i wykazy
wały bifraktalne ukształtowanie. 

Kolejne prace Autora również wnoszą ciekawe uwagi do problemów doboru procesu 
wytwarzania i składu materiałów przeznaczonych do zastosowań biomedycznych 
w aspekcie zmienności struktury geometrycznej, jej trwałości i biokompatybilności. 

Z badań Kandydata, dotyczących topografii cienkich nanokrystalicznych warstw Cu/Co 
otrzymywanych metodą stałoprądowego napylania magnetronowego wynika, że po
mimo zmian morfologicznych, wymiar fraktalny nie zależy od stosowanego materiału 
tworzącego powłokę, a raczej jest związany z metodą osadzania powłoki i wynosi śred
nio 2,31. W procesie wraz z czasem ich tworzenia zmienia się kierunkowość po
wierzchni wyrażona parametrem Str od 0,54 do 0,79, która staje się bardziej izotro
pową. Autor wykazał, że zwiększając czas konstytuowania warstw Cu/Co, wzrasta ich 
zdolność do przyjmowania płynów przy niezmieniającej się wysokości rdzenia chro
powatości. 

Kolejne prace dotyczyły trójwymiarowych nanokrystalicznych warstw Fe napylanych 
metodą RF-PECVD, w których Kandydat wykazał relacje między parametrami procesu, 
a strukturą geometryczną powłoki. 

W badaniach wytwarzania warstw nanokrystalicznego złota metodą RF-PECVD na po
wierzchni amorficznego uwodornionego węgla, Autor wyznaczył wpływ mocy reak
tora na strukturę powstającej powierzchni, która zmienia się od struktury odseparo
wanych pojedynczych stożków o nanometrowych wymiarach w trzech kierunkach do 
warstw o agregatach pokrywających całą powierzchnię. 

W innych pracach wykorzystanie funkcji autokorelacji oraz analizy fraktalnej, pozwo
liło na ocenę jakości pokrycia oraz kierunkowości warstwy nanorurek Cu O i CuzO, jako 
materiałów ważnych dla zastosowań w budowie nowoczesnych czujników gazowych 
oraz ogniw słonecznych. Autor wykazał, że kierunkowość badanych warstw nanorurek 
zależy głównie od orientacji wektora przyłożonego pola elektrycznego, w niewielkim 
zaś stopniu od chropowatości materiału podłoża. 

Ważnym osiągnięciem naukowym Kandydata jest zastosowanie analizy fraktalnej 
w badaniach wartości pola magnetycznego emitowanego z obszarów spontanicznie 
namagnesowanych (tzw. domen) na powierzchni materiału magnetycznego. To wiąże 
sią z określaniem optymalnej wysokości (h) skanowania nad badaną powierzchnią 
w metodzie (MFM - Magnetic Force Microscopy). 

1.3. Wybrane uwagi szczegółowe do wyników osiągnięć nauko-
wych 

Uwagi dotyczące dorobku naukowego Kandydata odnoszą się do dwóch problemów. 

Pierwszy z nich polega na przesadnie wyróżnianym przez Autora znaczeniu wymiaru 
fraktalnego jako parametru kontroli procesu lub parametru do określania warunków 
pomiaru cech powierzchni. Wybór stosowanej miary powinien być uzasadniony jej 
zdolnością do różnicowania topografii powierzchni wyższą od innych miar. Ponadto 
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zazwyczaj jeden parametr nie posiada wystarczająco wysokiej przydatności informa
cyjnej. 

Dla wielu procesów wytwarzania można przyjąć, iż kształtowanie struktury po
wierzchni następuje w wyniku randomizowanego fraktalnego kumulowania oddziały
wań narzędzi, strumieni cząstek lub energii . W tym kumulowaniu jednak zazwyczaj 
występuje asymetria, wynikająca ze zjawiska polegającego na tym, że wierzchołki 
wzniesień są modyfikowane częściej i w większym stopniu niż doliny. 

Wymiar fraktalny wzniesień nad pewnym ustalonym poziomem może być wyższy od 
,,vymiaru fraktalnego całej powierzchni. Wymiar fraktalny jest uogólnioną informacją 
o stopniu rozwinięcia powierzchni, ale nie zawiera wielu innych ważnych informacji 
zawartych w parametrach amplitudowych, przestrzennych, hybrydowych, funkcjonal
nych oraz wymienionych w dalszej części recenzji. 

Druga uwaga odnosi się do ograniczonego wykorzystywania przez Habilitanta innych 
cech powierzchni, niż te, które są wyrażane poprzez wymiar fraktalny. 

Dla różnych powierzchni, kształtowanych w różnych procesach, uzasadniona jest od
rębna metodyka doboru parametrów do oceny cech stereometrycznych. Celem takiego 
postępowania jest wyznaczenie zbiorów parametrów, które maksymalizować będą 
przydatność informacyjną. Będą też spełniać warunek komplementarności, zawierać 
informację o rozproszeniu i zmienności parametrów geometrycznych. Ponadto speł
niać będą warunek, łatwych do interpretacji relacji między wartościami parametrów, 
a określonymi cechami powierzchni, a dodatkowo umożliwią wyznaczenie ewentual
nych korekt procesu kształtowania powierzchni. 

,N analizie topografii wielu powierzchni, w tym zawierających mikro- i nanonierówno
ści, szczególną uwagę należy zwrócić na cechy wzniesień ponad pewną płaszczyznę 
położoną na różnych poziomach, na przykład od 0,1 do 0,4 wartości parametru St od 
najwyższego wierzchołka powierzchni. 

Do ważnych miar i parametrów można między innymi zaliczyć: 
• cechy zbiorów z(x,y) dla wzniesień powierzchni, 
• pole powierzchni wzniesienia nad określoną płaszczyzną, 
• powierzchnię podstawy wzniesienia (wyspy), 
• środki geometryczne wzniesień, liczbę wzniesień, 
• wysokość i rozproszenie wysokości wierzchołków wzniesień, 
• średnią odległość między wierzchołkami wzniesień, wyznaczoną na podstawie 

dekompozycji powierzchni na komórki Voronoi, 
• pole powierzchni komórek Voronoi, 
• relacje między polem i obwodem podstawy wzniesienia, 
• parametry charakteryzujące rozwinięcie obwodu podstawy wyniesienia, 
• wartości i cechy statystyczne rozkładu pierwszej pochodnej zarysu: dz/dx, 

dz/dy (w tym statystyki wartości zbliżonych do zera), 
• zmienność opisanych wyżej parametrów w funkcji położenia płaszczyzny odci-

nającej . 

Z licznego zbioru znanych parametrów, ujętych w normach lub opisanych w literatu
rze, można wymienić między innymi poniższe, jako wskazane do analiz porównaw
czych (w tym w odniesieniu do profilu w określonym kierunku): 

• średnia długość wzniesień, 
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• stosunek średniej długości do średniej szerokości wzniesienia, 
• liczba wzniesień na jednostkę powierzchni, 
• srednia odległość między wzniesieniami, 
• średnia powierzchnia wzniesień, 
• długość autokorelacji, 
• średniokwadratowy gradient powierzchni, 
• współczynnik rozwinięcia obszaru powierzchni, 
• gęstość wierzchołków, 
• objętość średniego wzniesienia, 
• średnia objętość wgłębień na jednostkowej powierzchni, 
• gęstość pików powierzchni, 
• średniokwadratowa nierówność płaskowyżu, 
• stosunek pierwiastka ze średniego pola wzniesienia do średniej odległości mię

dzy wzniesieniami, 
• stosunek odchylenia standardowego wartości pierwiastka powierzchni wznie

sień do pierwiastka ze średniej powierzchni wzniesień. 

Mimo powyższych uwag osiągnięcia naukowe Kandydata oceniam pozytywnie. Do naj
ważniejszych zaliczam: 

• Analizy przydatności różnych metod wyznaczania wymiaru fraktalnego po
wierzchni w zastosowaniu do badanych procesów i materiałów, 

• Wykazanie, że analiza fraktalna ujawnia degradację biomateriałów stomatolo
gicznych pod wpływem płynów ustrojowych, wykazując większą erozję w na
nomateriałach niż w kompozytach z mikrocząsteczkami. 

• Udowodnienie, że stosowana metoda analizy fraktalnej charakteryzuje kinetykę 
powstawania ważnych dla rozwoju implantologii warstw hydorksyapatytu. 

• Wykazanie, że stosując metody oparte na funkcji autokorelacji, można w szybki 
sposób ocenić i kontrolować stan warstwy wierzchniej materiałów jednowy
miarowych, np. nanorurek. 

• Zastosowanie analizy fraktalnej w badaniach rozmieszczenia na powierzchni 
obszarów spontanicznie namagnesowanych stworzyło możliwość udoskonale
nia metodyki pomiarów MFM. 

Prace badawcze Habilitanta należą do trudnych, pracochłonnych i ważnych dla meto
dyki projektowania procesów technologicznych w zakresie mikro- i nanotechnologii. 
Kandydat w bardzo dobrym stopniu upowszechnił wyniki tych prac w wydawnictwach 
o światowym zasięgu. 

2 . OCENA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ ZASIĘGU PUBLIKACJI 

Ocena aktywności naukowej, upowszechnienia osiągnięć oraz zasięgu publikacji jest 
bardzo dobra. Liczba publikacji w bazie Thomson Reuters Web of Science po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora wynosi 27, a łącznie 31. Liczba pozostałych publikacji wy
nosi odpowiednio 23 oraz 39. Całkowita liczba cytowań według Thomson Reuters Web 
of Science wynosi 219, a Indeks Hirscha 8. 

Sumaryczny Impact Factor opublikowanych artykułów w czasopismach wyróżnionych 
w Journal Citation Raport indeksowanych przez Thomson Reuters Web of Science jest 
bardzo wysoki i wynosi 59,408, a IF osiągnięcia będącego podstawą wniosku wynosi 
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22,069, co dobrze świadczy o dużym zakresie osiągnięć Habilitanta. Całkowita liczba 
cytowań według Google Scholar wynosi 354, a Indeks Hirscha według Google Scholar 
jest równy 11. 

Z analizy dokumentów wynika, że Kandydat miał pewne trudności w zdobyciu po
twierdzeń współautorów zagranicznych, na co wskazują powtarzające się obrazy bi
narne podpisów. Jest to zrozumiałe, ale przydatny byłby odpowiedni komentarz. 

Dr inż. Mirosław Bramowicz współpracuje naukowo z The Technical University of Cluj
Napoca, Faculty of Mechanical Engineering w Rumunii, National Institute for Optoelec
tronics w Rumunii oraz School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sci
ences w Iranie oraz Shahid Beheshti University w Iranie. Uczestniczył również 
w dwóch projektach badawczych, realizowanych przez: National Institute R&D Optoe
lectronics (Rumunia) i Islamie Azad University (Iran). 

Prezentował metodykę badań topografii powierzchni w wielu ośrodkach naukowych 
w tym: w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wy
dziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Politechnice Łódzkiej w Instytucie Inży
nierii Materiałowej, Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii 
Nauk. 

Był recenzentem 5. artykułów naukowych w czasopismach, Acta Physica Polonica A -
(2 art. lista A), Technical Sciences - (1 art. lista B), Diagnostyka - (1 art. lista B), Fron
tiers in Materials. Thin Solid Films - (1 art.). 

Habilitant prowadzi również badania wspólnie z firmą ChM sp. z o.o. produkującą im
planty i narzędzia dla ortopedii i traumatologii. 

Aktywność publikacyjną oceniam bardzo wysoko, a aktywność we współpracy z prze
mysłem i w realizacji projektów badawczych jako dość dobrą. 

3. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE 

Dr inż. Mirosław Bramowicz prowadzi wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z następują
cych przedmiotów: Nauka o materiałach, Materiałoznawstwo i obróbka cieplna, Tech
nologia metali, Techniki wytwarzania, Materiały konstrukcyjne, Komputerowo wspo
magany dobór materiałów. 

Był promotorem 18 prac dyplomowych. Dwukrotnie pełnił funkcję opiekuna roku na 
kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz jest członkiem Zespołu ds. Przygotowania 
Studiów Dualnych z firmą Michelin. 

Wysoki poziom zajęć został potwierdzony wyborem Habilitanta przez studentów Wy
działu Nauk Technicznych na „Belfra Roku WNT 2017". 

Kandydat pełnił funkcje organizacyjne na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsz
tynie: członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, człon
kostwo w Komisji w Sekcji Nauk Technicznych XLIII Międzynarodowego Seminarium 
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Kół Naukowych, dwukrotnie pełnił funkcję sekretarza w Komisjach ds. Przeprowadze
nia Przewodu Doktorskiego a ponadto pełni opiekę nad pracowniami mikroskopii sił 
atomowych oraz komputerowego wspomagania w doborze materiałów. 

Habilitant jest członkiem dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ma
teriałoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Węglowego. 

Kandydat został wyróżniony między innymi nagrodami Rektora za osiągnięcia w dzia
łalności naukowej: 

• Zespołową Nagrodą Rektora I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 
2017, 

• Zespołową Nagrodą Rektora I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 
2016, 

• Zespołową Nagrodą Rektora I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 
2015, 

• Zespołową Nagrodą Rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 
2011, 

• Indywidualną Nagrodą Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2010. 

WNIOSEK KOŃCOWY 

W wyniku analizy dorobku naukowego dr inż. Mirosława Bramowicza stwierdzam, iż 
Habilitant: 

o wybrał tematykę pracy naukowej ważną dla rozwoju podstaw analizy procesów 
przestrzennego kształtowania powierzchni i właściwości warstwy wierzchniej 
bio- i nanomateriałów, 

• posiada ważne osiągnięcia naukowe, które przedstawił w publikacjach w wydaw
nictwach o wysokim wpływie na dziedzinę wiedzy w zakresie inżynierii po
wierzchni, 

• opracował wiele analiz, modeli i ocen efektywności różnych algorytmów postę
powania w zakresie analiz topografii powierzchni w mikro- i nanoinżynierii, 

• przedstawił monotematyczny zbiór publikacji, będący wskazanym osiągnięciem 
naukowym, który zawiera wiedzę przydatną w projektowaniu metodyki badań 
procesów kształtowania właściwości powierzchni i warstwy wierzchniej. 

Oceny zawarte w podsumowaniu składają się na opinię, iż dorobek naukowy i inne 
osiągnięcia Kandydata wypełniają, w stopniu dobrym, wymagania stawiane w przewo
dach habilitacyjnych. Uzasadnia to sformułowanie pozytywnej oceny wniosku o nada
nie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 


