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Recenzja 

dorobku naukowego dr inż. Witolda Kaczorowskiego 
ze szczególnym uwzgl ędnieniem osjągnięcia i monografii 

pt. "Plazmowa modyfikacja biomatcr·ialów polimcr·owych z 
wy korzystaniem powłok węglowych " 

i istotnej aktywnośc i naukowej w związku z postępowaniem o nadan ie stopnia 
doktora habili towanego nauk techn icznych w dyscyplinie inżynieria 

materiałowa 

Recenzję opracowano zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 
Tytu łów z dnia 9 wrześn i a 2016 r., na zlecenie Wydziału Mechanicznego 

Po litechniki Łódzki ej 

Zagadnienia modyfikacji właściwości powierzchn iowych materiałów po limerowych w 

celu nadania im ściśle określonych właściwości - często polepszonych w porównaniu do 

stanu sprzed modyfikacji - stanowią ważny nurt badawczy w inżyn ierii materiałowej . 

zwłaszcza inżynieri i powierzchni. Szczegó lnie i n tersujące są metody chemicznego nanoszeni a 

warstw z fazy gazowej wspomagane plazmą o częstot l iwości mikrofa lowej/radiowej gdyż 

poZ\valają na wprowadzanie na powierzchnię poli merów grup runkcyjnych lu b taką ich 

funkcjonal izację, która poprawia np. biozgodność lub nadaje właśc i wości 

przeci wdrobnoust:roj owe. 

Przedstawiony do recenzji dorobek habilitacyj ny dr inż. Witolda Kaczorowskiego 

zawiera się v. wyżej zarysowanym nurc ie badawczym i poświc;cony jest zagadnieniom 



modyfika~ji podłoży polimerowych za pomocą powłok węglowych wytwarzanych metod~! 

plazmo-chem i czną, MW/RF PA CYD. Habilitant wybrał jako obiekt modyfikacji różnorodne 

podłoża polimerowe: od sztywnego poli(etero-etero-ketonu)(PEEK) i polietylenu o wysokiej 

gęstości (HDPE) po miękki poliuretan (PU) i poli(dimetylosiloksan)(PDMS). W jedn~j pracy 

pojawiają s ię również wyniki dotyczące badań polialkoholu winylowego (PV A). 

Wybór tematyki badawczej dokonany przez Habilitanta, łączą.cy aspekty 

wykorzystania metod obróbki w plazmie częstotliwości radiow~j, mikrofalowej 

dwuczęstotliwościowej oraz wytwarzania powłok węglo,,vycb w celu poprawy ich 

funkcjonalności (w tym biozgodności), uważam za ważny z punktu widzenia potrzeb 

przemysłu medycznego. 

Ocena jednotematycznego cyklu publikacji wraz z monografią stanmviqcych podstawę 

wystąpienia z wnioskiem habilitacyjnym 

Jednotematyczny cykl publikacji dr inż. W itolda Kaczorowskiego oraz monografia o 

takim samym tytule, tj. ,,Plazmowa modyfikacja biomateriałów polimerowych z 

wykorzystaniem powłok węglmvych" stanowi bardzo syntetyczne ujęcie tematyki badawczej 

z zakresu inżynierii powierzchni, zwłaszcza wykorzystania metody RF/MW PA CVD do 

nanoszenia powłok węglowych na powierzchnię polimerów. Tę tematykę badawczą 

l:fabililant przedstawiJ w 11 O stronnicowej monografii, która jest poszerzonym komentarzern 

(wzbogaconym o krótki przegląd lileraturowy) do 6 publikacj i z tzw. listy fi ladelfijskiej oraz 

6 publikacji, które ukazały się w innych czasopismach. 

Głównym nurtem zainteresowań badawczych Habililanta było określenie możliwości 

wykorzystanja plazmy dwu- i jednoczęstotliwościowej do modyfikacji powierzchni 

wybranych materiałów po limerowych stosowanych w technjkach medycznych, zwłaszcza w 

konstrukcji systemów mechanicznego wspomagania pracy serca. W swoich badaniach Autor 

wykorzysta4 unikatową aparaturę skonstruowaną w ramach realizacji pracy doktorski~j, 

pozwalającą na wytwarzanie powłok węglowych o grubości do 20 µm na podłożach 

stalowych i płytkach krzemowych. W pracy opublikowanej w Adv. Eng. Mater (TF= L981) 

wykazał , że stosując różne gazy (CH4, Ar) i zmienne parameh·y procesu. można wytwarzać 

warstv.ry o wielkości ziaren od 1 O nm do kilkuset nanometrów. 

W pracach nad wytwarzan iem powłok na materiałach polimerowych, Habilitant zajął 

się głównie sztywnym poli(etero-etero-ketonem)(PEEK) oraz miękkim poliuretanem (PU). 

Wyniki dotyczące nanoszenia warstw węglowych na PEEK zostały opublikowane w dwóch 
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pracach w czasopismach o m~jwyższym współczynniku IF w całym jednotematycznym cyklu 

pub! ikacji Habilitanta, tj. w Plas ma Processes and Polymers (IF=2,417) oraz w Sur.face and 

Caating Technology (IF=2,374). Autor wykazał, że dobór odpowieclni~j atmosfery plazmy 

częstotliwości RF, a zwłaszcza mieszaniny N2/CH4, pozwala na znacząca redukcj ę 

współczynnika tarcia (do wa1iości 0,26) co może mieć i.stotne znaczenie dla zastosowania 

takich materiałów w technikach medycznych. zwłaszcza przy przenoszeniu obciąże11 

(elementy protez stawowych czy zastawki dyskowe w protezach mechanicznego 

wspomagania pracy serca). Habilitant wykazał, że poprawa właściwości mechanicznych. ~j . 

twardości i modułu Young'a może być skorelowana z wysoką zawartością wiąza11 C- C o 

hybrydyzacji sp3 (plazma CH4). Autor wykazał również znaczące obniżenie kąta zwilżan ia 

powierzchni wodą dejonizowaną i d~jodometanem (w monografii Aulor konsekwentnie i 

błędnie używa określenia diodomet:m) co w świetle hipotezy badawczej powinno prze~ożyć 

się na znaczną poprawę właściwości biologicznych. Te jednak, wyjątkowo skąpo zostały 

omówione przez Habilitanta w opracowaniu monograficznym, a publikacja 1N 18 zos tała 

wykazana w pozostałym dorobku Habilitanta. 

Kolejnym materiałem polimerowym, którym zajął się Habilitant był poliuretan (PU). 

Autor używał różne materiały, niestety nie podając ich charakterystyki, a wiedza co do składu 

czy chociażby twardości, zapewne wniosłaby ciekawe wątki do dyskusji uzyskanych 

wyników. Wyniki bada{1 dotyczące tych materiałów Habilitant opublikował w kolejnych 

dwóch czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej , tj . Tribology Transactions (IF= J ,359) oraz 

Brasilian Archives of Biolog;1 and Technology (IF=0,703) . Stosując zdecydowanie miększe 

od PEEK podłoża polimerowe, Habilitant uzyskał warntwy węglowe o zupełnie innej 

morfologii, a zastosowan ie elektrody RF skutkowało osiągnięciem najniższych wa1tości 

wskaźni ka zużycia. W przypadku PU 1-fabilitan l wykazał, że domim~jącą fazą węglową jest 

grafit czyli C=C o hybrydyzacji sp2
. W przypadku powłok osadzanych na podłożach 

poliuretanowych, Autor wykazał, że możliwa jest znaczna, bo prawie czterokrotna, redukcja 

zaadherowanych komórek bakterii E.coli (w monografii, Autor nieprecyzyjnie przedstawił 

wartość procentową powierzchni zasiedlone:i przez komórki , nie dodając, że chodzi o 

komórki bakterii , a nie o komórki śródbłonka). 

Innym. miękkim polimerem, na którym Habilitant osadzał warstwy węglowe by~ 

poli(climetylosiloksan)(PDMS). Wyniki badań nad tym materiałem Autor opublikował w ./ 

Appl Polym Sci ( IF= l ,662). Stosując plazm<;: różnych gazów (0 2, CH4/0 2, CII4) oraz 

wytwarzając powłoki węglowo-tytanowe Autor sterował geometrią/topografią tworzących si9 

warstw oraz składem chemicznym powierzcJmi. Zaswsowana metoda pozwoliła na zm ianę 
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charakteru powierzchni z hydrofobowego na bardziej hydrofilowy, co w efekcie może 

przynieść poprawę oddziaływań na granicy materiał-komórka. 

W pracach opublikowanych w czasopismach nieposiadających tzw. IF. Habilitant 

zajął s ię wytwarzaniem i charakterystyką warstw węglowych wytwarzanych na polietylenie o 

·wysoki~j gęstości (HDPE) oraz na nanowłóknistych matach, gdzie oprócz PU stosował PV A. 

Wyniki badań dla HDPE, podobnie jak dla PEEK, wykazały osiągnięcie znakomitych 

właściwości trybologicznych warstw węglowych osadzanych metodą FRJMW PA CYD. 

Modyfikacja nanowłóknin wykazała zaś, że materiały te z racji nanometrycznej średnicy 

włókien są bardzo wrażliwe na stosowanie plazmy i tylko przy odpowiednio dobranych 

warunkach procesu (mocy plazmy mikrofalowej i częstotliwości radiowej) można 

bezpiecznie, bez ich uszkodzenia, wytwarzać powłoki węglowe. 

Podsumowując uważam, że dorobek nauko,:1.ry dr inż. Witolda Kaczorowskiego, w 

skład którego wchodzi monografia i jednotematyczny cykl publikacji na temat ,.Plazmowa 

modyfikacja biomateriałów polimerowych z 'vvykorzystaniem powłok węglowych'. ma 

charakter poznawczy i jest próbą szerszego spojrzenia na problematykę modyfikacji 

powierzchni polimerów z wykorzystaniem plazmy wzbudzanej częstotliwością mikrofalową i 

radiową. Udział dr Kaczorowskiego w przedstawionych pracach jest dobrze zdefiniowany i 

wiodący, i obejmował głównie planowanie (koncepcję) badań, ich provvadzertie i 

przygotowanie tekstu do publikacji. 

Ocenlt istotnej aktyw11ofri naukowej 

Dr inż. Witold Kaczorowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, uzyskując 

w roku 2000 dyplom magistra inżyniera. W latach 2000-2005 by,I słuchaczem stud iów 

doktoranckich na Wydziale Mechanicznym PŁ i w 2005 roku obronił z wyróżnieniem pracę 

doktorską pt. ,, Warstwy węglowe vrytwarzane w plazmie dwu-częstotliwościowej", której 

promotorem był prof dr hab. Stanisfaw Mitura. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych bada11, 

które były podstawą opracowania i konstrukcj i nowego urządzenia MW/RF PA CYD oraz 

opracowania parametrów syntezy powłok węglowych, zostały opublikowane w 7 pracach 

pełnotekstowych (jednak żadna nie ukazała się w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej) i 

pJZedstawione na 9 konferencjach. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk teclmicznych, Habilitant rozpoczął pracę w 

Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki '.łódzkiej na stanowisku specjalisty naukowo

teclmicznego. a od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

W nurcie zainteresowań badawczych dr Kaczorowskiego znajdują się metody 

plazmowe, za pomocą których wytwarza i bada głównie warstwy węglowe. Interesujące są 
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zwłaszcza aspekly badań opublikowane w Surjace and Science CoafinJ.;s (IF=2.102) z roku 

2012. nad wytwarzaniem powłok kompozytowych C-HAp na podłożach stalo""rych. 

poprawiających odporność podłoża na korozję. W tym samym czasopiśmie (Sw:face and 

Science Coalings, 2015) oraz w Diamond and Related Materials ( lf = l,817) z 20 16 rok u. 

Habilitant opublikowa ł wyniki dotyczące wytwarzania i badań właściwośc i powłok 

węglov.rych z inkorporowanym SiOx, w tym również dotyczące odporności na korozję. 

W innej pracy opu blikowanej w 2012 r. w Wood Science and Technology (fF=2.227) 

Habilitant wykazał, że stosowana przez Niego metoda modyfikacj i warstwy wierzchn iej stali 

znacząco poprawia jej właściwości skrawające, zwłaszcza przy obróbce wyrobów z drewna 

(plyl wiórowych i MDF). 

Habilitant jest niewątpl i wie specjalistą od spektroskopii XPS i Ramana, co można 

wywnioskować z analizy licznych prac nic tylko wchodzących w skład jednotemalyczncgo 

cyklu publikacji, ale leż i z lektury monografii oraz innych publikacji . Szkoda tylko, że tej 

wiedzy nie wykorzystał do oceny struktury samych podłoży. bo wówczas dyskusja wynikóv 

zyskała by na jakości. 

Dr inż. Witold Kaczorowski posiada w swoim dorobku naukowym 14 publika~ji w 

czasopismach z li sty filadelfijskiej, z których wszystkie powstał y po uzyskaniu stopnia 

doktora. Należy tu wymienić lakie czasopisma jak Sw:face and Coatings Technology, Plasma 

Processes and Polymers, Journal of Applied Polymers Sóence, A(hanced Engineering 

Materio/s oraz Engineerinf{ of Biomaterials (Inżynieria Biomateriałów). W dwóch pracach 

Habilitant jest jedynym autorem (czasopismo In:ynieria 1\,faterialowu), w pozostałych 

publikacjach jest kilku autorów. ale jak wynika z zamieszczonych oświadczeń wspólautoró"", 

udzia ł dr Kaczorowskiego jest dobrze zdefini owany i obejmował głównie planowanie 

(koncepcję) bada11. ich prowadzenie i przygotowanie tekslu do publikacj i. Lączna wartość IF 

14 arlykutów po doktoracie wynosi 24,245. Jest to wynik na bardzo dobrym poziomic. 

Jednak, prace te są cytowane zaledwie 37 razy (bez autocytowat'l) według bazy Web of 

Science (w dokumentacj i Habilitant podaje sumaryczną liczbę cytowtu1 jako 68, choć na dzień 

sporządzania recen~ji wynosi ona 57), a indeks h=4 (na dzień sporządzania rece~ji h=5). 

Należy podkreślić. że w dorobku Habilitanta znajduje się również 23 prace w innych 

recenzowanych czasopismach (wykaz MNiSW) i w licznych materiałach pokonferencyjnych. 

Habi litanl wyglosit 6 referatów na konferencjach krajov.rych, z niedosytem przyjmuję brak 

""'Ys ląpie11 podczas konferencji międzynarodowych. Z aktywności na arenie międzynarodowej 

należy odnotować staże: jeden pięc iomies i ęczny w Lyon (Francja) przed doktoralem, dwa 

ki lkumiesięczne na Uniwersytecie w Libercu (Republika Czeska) i University of Alabama at 



Birmingham (USA) oraz kilkudniowe pobyty w Lyon (Francja), Lund (Szwecja) w 

Moskwie. 

Dr inż. Kaczorowski jest również osobą aktywną na polu organizacyjnym, aktywnie 

angażt0ącą się organiza~j9 konferencji kJajowej Nowoczesne Technologie w Inżynierii 

Powierzchni (Łódź-Spała 2013) oraz konferencj i międ:qnarodowej Vacuum and Plasma 

Surface Engineering (Liberec-Hejnice, 2018) oraz Smart Engineering of New Materials 

SENM (Lódź, 20 J 5). 

Dr inż. W. Kaczorowski aktywnie udziela się w pracy dydaktycznej, którą realizuje 

dla studentów Wydziału Mechanicznego i Wydziah1 Elektrycznego Politechniki Łódzkiej 

oraz studentów Organizacji i Zarządzania i Centrum Kształcenia Międzynarodowego !FE. 

Habi litant realizuje zajęcia z takich przedmiotów jak „Metody modyfikacji biomureriałów", 

,,Funkcjonalizacja powierzchni malerialów'·, „Fizyko-chemiczne metody oceny 

biomaterfrdów" czy .,Pracownia Implantów Medycznych". Habilitant angażuje się również w 

zajęcia prowadzone w ramach studium podyplomowego „Zarządzanie Służbą Zdrowia' ' na 

Wydziale Organizacji i Zarządzania. Dr. Kaczorowski opiekował s ię 8 pracami 

dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi na kierunku Inżynieria Materiałowa, Mechanika 

i Budowa Maszyn, 6 pracami inżynierskimi na kierunku Biomedical Engineering, jednej 

pracy magisterskiej realizowanej w lnstytucie Inżynierii Mate1iałowej Uniwersytetu 

Technicznego w Libercu oraz 4 na Studium Podyplomowym „Podwyższenie kompetencji 

kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, 

symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji". Habililant pełni również 

rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Kaźm ierczaka pt. 

"Mechaniczna modyfi kacja proszków węglowych wytwarzanych metodami CYD 

wspomaganych plazmą częstotliwości radiowej i mikrofalowej". 

Podsumowanie tej części osiągnięć Habilitanta pokazuje, że jest On dojrzatym i w 

pełni samodzielnym pracownikiem naukowym. Jego prace są zauważalne w kraju i za 

granicą, jest równjeż ak'1ywny na polu badań naukowych za sprawą uczestnictwa w realizacj i 

9 projektów badawczych jako koordynator/kierownik zadai'1 oraz 12 projektów, w których by ł 

wykonawcą. Jest współautorem 4 udzielonych patentów UPRP, 8 zgłosze1i patentowych raz 

jednego wzoru użytkowego. Habilitant legitymuje się również działalnością wdrożeniową, 

której efektem było uruchomienie nowego stanowiska plazmo-chemicznego dla technologii 

wytwarzania warstw węglmvych na zlecenie Uniwersytetu Technicznego w Libercu, a także 

„Wykonanie, sprzedaż i uru.chomienie w siedzibie Kupującego: mządzenia do modyfikacji 

powierzchni nanowarstwami" dl.a firmy Medgal. 



Z swoją działalność naukową Habilitant otrzymał 5 nagród .TM Rektora Politechniki 

Łódzkiej. Był członkiem Sekcji Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN w 

kadencji 2007-20 10 oraz aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów oraz 

Polskiego Towarzystwa Materiafoznawczego. 

Wnioski ko,kowe 

Podsumov.rując stwierdzam, że dr inż. Witold Kaczorowski przedstawił do oceny 

monografię oraz osiągnięcie habilitacyjne udokumentowane zbiorem 12 publikacji, które 

stanowi znaczny wkład Autora w rozwój inżynierii materiałowej. Pozostałe osiągnięcia 

naukowe przedstawione w opubl ikowanych artykułach i materiałach pokonferencyjnych są 

wartościowym wkładem Habilitanta w rozwój technologii i inżynierii powierzchni, zwłaszcza 

w zakresie powłok węglowych wytwarzanych z wykorzystaniem plazmy. 

W związku z tym stwierdzam, że dr Witold Kaczorowski spełnia wymagania stawiane 

przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytułach naukowych (Dz. Ustaw Nr 65, 

poz. 595, z późn. zm.) i tym samym wnjoskuję do Komisji Habilitacyj nej powołanej przez 

Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów i do Rady Wydziaht Mechanicznego Politechniki 

Łódzkiej o nadanie dr inż. Witoldowi Kaczorowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk 

technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. 
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