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4 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO STANOWIĄCEGO DZIEŁO OPUBLIKOWANE  

W CAŁOŚCI 

Moim osiągnięciem naukowym, uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiącym znaczny 

wkład w rozwój dyscypliny naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna określonym w art. 16. 

ust. 2 pkt 1. Ustawy, będącym dziełem opublikowanym w całości, jest autorska monografia habilita-

cyjna: 

 

Marcin Kaczmarek:  

Kształtowanie własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych nadsprężystego stopu NiTi 

przeznaczonego na stenty wieńcowe.  

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, ISBN 978-83-7880-305-8 

 

 Istotny wkład pracy habilitacyjnej do nauki w obszarze dyscypliny naukowej „Biocybernetyka i in-

żynieria biomedyczna” związany jest z: 

 ustaleniem związku pomiędzy wstępnym ukształtowaniem własności fizykochemicznych po-

wierzchni nadsprężystego stopu NiTi, a odpornością korozyjną i podatnością na odkształcenia, 

 opracowaniem aplikacyjnej technologii kształtowania warstw powierzchniowych stopu NiTi stoso-

wanego w kardiologii zabiegowej,  

 analizą wpływu parametrów technologicznych procesów wytwarzania warstw powierzchniowych 

na właściwości fizykochemiczne oraz trombogenne, 

 oceną biokompatybilności zaproponowanych wariantów obróbki powierzchniowej, 

 weryfikacją doświadczalną przydatności wytworzonych warstw do zastosowań klinicznych 

uwzględniającą: zjawisko nadsprężystości, podatność na odkształcenia oraz odporność na syner-

giczne oddziaływanie czynników korozyjnych i mechanicznych, 

 opracowaniem metodyki badawczej implantów wykorzystywanych w chirurgii małoinwazyjnej 

w odniesieniu do procesu certyfikacji i rejestracji wyrobu medycznego. 

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią podstawową przyczynę umieralności w Europie 

oraz na świecie. Choroby te należą także do głównych przyczyn umieralności przedwczesnej, hospita-

lizowania oraz trwałej lub okresowej niezdolności do pracy. W ponad 90% przypadkach za chorobę 

niedokrwienną serca odpowiedzialna jest miażdżyca tętnic wieńcowych, powodująca zmiany w ścia-

nach naczyń, prowadzące do stopniowego ich zwężenia lub całkowitego zamknięcia, a w konsekwencji 

zaburzenia krążenia. Początkowo w leczeniu tych schorzeń stosowano najczęściej terapię farmakolo-

giczną i kolejno zabiegi chirurgiczne, polegające na wszczepianiu pomostów aortalno-wieńcowych, 

tzw. bypassów. Przełomem w terapii choroby  niedokrwiennej serca było wprowadzenie zabiegu prze-

zskórnej, śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA). Pomimo korzyści wynikających z wprowa-

dzenia zabiegu PTCA, najpoważniejszym ograniczeniem tej metody jest ryzyko wystąpienia restenozy 

(nawet do 50% przypadków). Obecnie, jednym z podstawowych sposobów leczenia choroby niedo-

krwiennej serca jest stosowanie implantów wewnątrznaczyniowych – stentów.  
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Obecne badania związane z implantacją stentów oraz poprawą ich własności użytkowych koncen-

trowane są na zagadnieniach modyfikowania ich powierzchni w celu zwiększenia ich hemokompatybil-

ności przy równoczesnym doborze optymalnych własności mechanicznych, nieodzownych do kontro-

lowanego rozprężania w fazie implantowania, jak również sprężystego kontaktu z tkankami naczynio-

wymi w fazie użytkowania. Zagadnienia te są szczególnie istotne w odniesieniu do stentów wytworzo-

nych ze stopów NiTi cechujących się efektem nadsprężystości. Pomimo, iż stopy te są wykorzystywane 

od wielu lat w chirurgii małoinwazyjnej oraz kardiologii zabiegowej aktualny stan wiedzy dotyczący 

ryzyka powikłań obserwowanych w praktyce klinicznej wynika z braku kompleksowych badań wiążą-

cych zagadnienia biomechaniczne z biokompatybilnością ich powierzchni. Dostępne dane kliniczne od-

noszą się głównie do oceny skuteczności leczenia z wykorzystaniem konkretnych postaci konstrukcyj-

nych stentów. Z kolei prace dotyczące problematyki jakości tych stopów do zastosowań kardiologicz-

nych skoncentrowane zostały w głównej mierze na zagadnieniach zwiększenia odporności korozyjnej 

poprzez zastosowanie różnych procesów obróbki powierzchniowej.  

Kompleksowe rozwiązanie poprawy jakości stopów NiTi cechujących się nadsprężystością stoso-

wanych na implanty wewnątrznaczyniowe powinno być ukierunkowane na ukształtowanie struktury 

warstwy powierzchniowej wyrobów finalnych z uwzględnieniem zjawisk mechanicznych w fazie im-

plantowania i użytkowania. Związek zadawanych naprężeń i odkształceń z własnościami fizykochemicz-

nymi warstwy wierzchniej stentów stanowi kluczowy problem wymagający badań poznawczych i apli-

kacyjnych. Zasadnicze znaczenie ma również biokompatybilność powierzchni, która powinna być bio-

zgodna w układzie sercowo-naczyniowym z przeznaczeniem do wieloletniego użytkowania. Istotną 

również kwestią dotyczącą jakości finalnej stentów jest ocena wpływu procesu sterylizacji na ich wła-

sności fizykochemiczne. Wymienione zagadnienia, ujęte w pracy, stanowiły przedmiot rozważań i ba-

dań analityczno-doświadczalnych zrealizowanych w cyklu wieloletnich badań interdyscyplinarnych. 

Stopy NiTi należą do grupy „inteligentnych materiałów funkcjonalnych''. Materiały „inteligentne” 

różnią się od „klasycznych” tym, że posiadają zdolność finalnego, aktywnego adaptowania się do zmie-

niających się warunków zewnętrznych. Adaptacja taka wynika z własności funkcjonalnych materiału, 

do których zaliczyć można: możliwość wykrywania zmian w otoczeniu, zdolność do wykonywania okre-

ślonej reakcji w odpowiedzi na wykryte zmiany oraz zdolność sterowania tą reakcją. 

Szczególne własności tych stopów wynikają z faktu, iż wykazują zjawisko pamięci kształtu (tzn. poddane 

odkształceniom trwałym w odpowiednich warunkach powracają do poprzedniego kształtu) oraz zjawi-

sko nadsprężystości. 

Unikalny zespół własności mechanicznych stopów NiTi stanowi ich wyjątkową zaletę. Jednakże 

z uwagi na zastosowanie tych stopów w medycynie, najważniejszym i podstawowym parametrem jest 

biokompatybilność. Problematyka biokompatybilności stopów NiTi sprowadzana jest, w głównej mie-

rze do obaw związanych z wysokim stężeniem niklu. Obawy owe odnoszą się do możliwości uwalniania 

jonów niklu do otaczających tkanek. Jednakże obawy te wydają się być nieadekwatne do stanu faktycz-

nego. W stopach NiTi atomy Ni rozłożone są w sieciach komórkowych i wykazują one silne wiązania 

kowalencyjne oraz metaliczne, co w konsekwencji powoduje, iż ich uwalnianie z powierzchni stopu nie 

jest takie łatwe. Dodatkowo, uwalnianie jonów niklu z powierzchni stopu NiTi ograniczane jest przez 

fakt szybszego utleniania Ti niż Ni. Samopasywacja stopów NiTi, związana głównie z tworzeniem na 
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powierzchni warstw zawierających tlenki tytanu, stanowi ogromną zaletę, w szczególny sposób prede-

stynującą te stopy do zastosowań medycznych, właśnie z uwagi na ograniczone uwalnianie niklu. Za-

tem obawy związane z zastosowaniem stopów NiTi nie wynikają z ich składu fazowego, który w przy-

padku stopów równoatomowych złożony jest z fazy międzymetalicznej o strukturze B2. Związane są 

one z uwalnianiem jonów Ni w wyniku procesów korozyjnych. Dlatego właśnie odporność korozyjna 

implantów stopów NiTi ma tak ogromne znaczenie, gdyż bezpośrednio wpływa na biokompatybilność. 

Istnieje bogate piśmiennictwo dotyczącego odporności stopów NiTi na korozję wżerową  [114]. 

Natomiast zagadnienia związane z odpornością tych stopów na korozję szczelinową oraz naprężeniową 

są bardzo słabo rozpoznane w literaturze. Fakt tak ubogiej bazy literaturowej dotyczącej wspomnia-

nych zagadnień jest zastanawiający, zważywszy że problematyka aplikacji stopów z pamięcią kształtu 

w medycynie sprowadza się, w głównej mierze do chirurgii małoinwazyjnej oraz stentów, dla których 

z racji swojej budowy, techniki implantacji oraz użytkowania, zagadnienia odporności na korozję szcze-

linową, a zwłaszcza naprężeniową mają decydujące znaczenie. 

Generalnie, zagadnieniom odporności korozyjnej stopów NiTi poświecono w literaturze wiele 

uwagi. Analiza wyników badań wskazuje na znaczne różnice w odporności korozyjnej, wynikające 

z przyjętych warunków obróbki powierzchniowej oraz środowiska badania. Wieloletnie doświadczenia 

z zakresu obróbki powierzchniowej stopów NiTi pozwalają na podjęcie próby usystematyzowania wie-

dzy z zakresu przydatności metod modyfikacji powierzchni stopów NiTi w odniesieniu do określonych 

zastosowań medycznych. Najczęściej wykorzystywane są następujące grupy obróbek powierzchnio-

wych: obróbki mechaniczne, elektrochemiczne, chemiczne, obróbki cieplne, implantacja jonowa, me-

tody obróbki laserowej i elektronowej. Stosowane są również metody funkcjonalizacji powierzchni 

oraz wytwarzania powłok bioaktywnych.  

Najprostszym sposobem modyfikacji powierzchni jest obróbka mechaniczna polegająca na szlifo-

waniu lub częściej polerowaniu, piaskowaniu, śrutowaniu lub rowkowaniu. Ten rodzaj obróbki po-

wierzchniowej powoduje na powierzchni analizowanego stopu zmianę stężenia Ni w zakresie 1÷4 % 

at., natomiast stężenia Ti 8÷13% at. [15, 16]. Powierzchnie obrabiane mechanicznie charakteryzują się 

znacznymi różnicami i brakiem powtarzalności odporności korozyjnej. Przyczynami tych różnic mogą 

być m.in.: uprzednia obróbka mechaniczna, odkształcenie plastyczne po szlifowaniu oraz niejednorod-

ność powierzchni (zarówno chemiczna, jak również fazowa). Jednakże zasadniczym celem obróbki me-

chanicznej jest uzyskanie odpowiedniej topografii powierzchni oraz chropowatości. Działania te mają 

na celu, z jednej strony, przygotowanie modyfikowanych powierzchni do kolejnych zabiegów obróbek 

powierzchniowych. Z drugiej strony mają na celu zapewnienie odpowiedniej adhezji, proliferacji oraz 

migracji komórek.  

Z uwagi na cechy geometryczne implantów wykonanych ze stopów NiTi stosowanych, np. w chi-

rurgii małoinwazyjnej czy kardiologii zabiegowej, najczęściej wykorzystywanymi metodami modyfikacji 

powierzchni są metody chemiczne oraz elektrochemiczne, realizowane w różnych kąpielach. Bardzo 

szeroko wykorzystywane są zabiegi anodyzacji, realizowane w różnych zakresach parametrów prą-

dowo-napięciowych. Ponadto bardzo często wykorzystywane są również metody pasywacji chemicznej 

z wykorzystaniem kwasów (głównie HF, HNO3 oraz H2SO4) [15÷19] oraz obróbki hydrotermalne, reali-

zowane w autoklawie lub poprzez gotowanie w wodzie. 
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Innym zabiegiem modyfikacji powierzchni stopów NiTi jest anodyzacja, której jednym z podsta-

wowych celów jest wygenerowanie grubszej warstwy tlenkowej oraz modyfikacja topografii po-

wierzchni stopu oraz wzrost odporności korozyjnej. 

Kolejną grupą stosunkowo prostych zabiegów, zapewniających utlenienie powierzchni stopów 

NiTi, a poprzez to ograniczenie uwalniania jonów Ni z ich powierzchni, jest obróbka cieplna realizowana 

w powietrzu, argonie lub atmosferach redukujących. Jednakże powierzchnia stopu NiTi poddanego ob-

róbce cieplnej realizowanej w różnych temperaturach powoduje uzyskiwanie warstw tlenkowych nie-

jednorodnych strukturalnie, które charakteryzują się znacznymi różnicami grubości, co w konsekwencji 

prowadzi do obniżenia odporności korozyjnej.  

Inną, szeroko stosowaną grupą zabiegów modyfikacji powierzchni stanowią metody fizycznego 

oraz chemicznego nanoszenia warstw powierzchniowych z wykorzystaniem m.in. metody CVD, implan-

tacji jonowej, obróbki jarzeniowej, obróbki laserowej oraz metody sol-gel. Uwaga badaczy koncentruje 

się na metodach, zapewniających wprowadzenie do warstwy wierzchniej takich pierwiastków jak O, C, 

N, Cu, Zn, Zr, Ta, Mo [20÷35].  

Wszystkie proponowane metody modyfikacji powierzchni powinny uwzględniać wpływ różnych 

czynników na zjawisko pamięci kształtu występujące w stopach NiTi. Maksymalna temperatura proce-

sów nie powinna przekraczać 300OC, gdyż powyżej tej temperatury następuje wydzielanie fazy Ni4Ti3, 

które wpływa na charakter przemiany martenzytycznej, warunkującej zjawisko pamięci kształtu oraz 

nadsprężystości. Wierzchoń oraz Lelątko [21÷28, 35, 36] skoncentrowali się na modyfikacji powierzchni 

stopów NiTi w procesie azotowania oraz tlenoazotowania jarzeniowego dostosowanego do zjawiska 

pamięci kształtu. Dotychczas stosowane warstwy TiN wytwarzane w procesach azotowania gazowego, 

laserowego czy plazmowego, pomimo zalet związanych z biokompatybilnością oraz odpornością na 

zużycie ścierne, nanoszone były w procesach wysokotemperaturowych (powyżej 600OC), co skutko-

wało tworzeniem faz międzymetalicznych Ti2Ni oraz Ti3Ni, które nie korespondują ze zjawiskiem pa-

mięci kształtu [21]. Dlatego uwzględniając te efekty oraz fakt, że warstwy na stopach NiTi powinny być 

cienkie, dyfuzyjne oraz posiadać jednorodną strukturę, Wierzchoń zaproponował wykorzystanie nisko-

temperaturowego procesu azotowania oraz tlenoazotowania jarzeniowego, uzyskując nanokrysta-

liczne warstwy TiN, zapewniające zwiększoną odporność korozyjną stopu NiTi, większą proliferację 

osteoblastów  oraz zwiększoną adhezję oraz agregację płytek krwi [21÷28, 33÷36].  

  Istotny wzrost odporności korozyjnej stopów NiTi jest obserwowany również w przypadku nano-

szenia warstw diamentopodobnych (DLC) [3744]. Dodatkowymi zaletami charakteryzującymi war-

stwy DLC są: duża twardość, mały współczynnik tarcia, odporność chemiczna oraz zadowalająca hemo- 

oraz biokompatybilność, przejawiająca się m.in. bardzo niskim stopniem uwalniania jonów Ni z po-

wierzchni stopu [41÷44]. 

Generalnie należy stwierdzić, że zagadnienia odporności korozyjnej stopów NiTi powinny być roz-

patrywane w odniesieniu do przeznaczenia funkcjonalnego implantu. W przypadku wykorzystywania 

zjawiska nadsprężystości, problematyka odporności korozyjnej musi uwzględniać zarówno zagadnienia 

elektrochemiczne, jak również kwestie aktywowania procesów korozyjnych w wyniku obciążeń me-

chanicznych. 
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Aplikacyjność stopów NiTi warunkowana jest wykorzystaniem zjawiska pamięci kształtu oraz efektu 

nadsprężystości. Istotne znaczenie posiadają również pozostałe cechy stopów NiTi, pozwalające na 

opracowanie nowych implantów oraz wyrobów medycznych, do których zaliczyć można: zdolność do 

dużych odkształceń sprężystych, odporności na złamania i wyboczenia, równomierność odkształceń 

oraz naprężeń, histerezy naprężeń i zdolności do dynamicznych oddziaływań, odpowiednia charakte-

rystyka biomechaniczna (zbliżona do materiałów biologicznych), dobra widzialność podczas obrazowa-

nia (MRI), duża odporność zmęczeniowa. Zaprezentowany zespół unikalnych własności zadecydował 

o tym, że w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost wykorzystania stopów NiTi w medycynie. Wspo-

mniane stopy wykorzystywane są m.in.: 

 w ortodoncji:  

o druty łukowe – wykorzystywane do korekcji wadliwego zgryzu, 

o łuki podniebienne – zapewniające prawidłowe pozycjonowanie zębów, 

o wiertła endodontyczne – stosowane do opracowania światła kanału korzeniowego, 

 w ortopedii: 

o klamry do osteosyntezy, 

o klamry do leczenia złamań żeber, 

o klamry do leczenia złamań spiralnych, 

o płytki do osteosyntezy, 

o gwoździe sródszpikowe, 

o klamry i płytki stosowane w kranioplastyce, 

o klamry dekompresyjne i kompresyjne w leczeniu kręgosłupa, 

o klamry do wydłużania kości – dystraktory,  

o implanty porowate w leczeniu kręgosłupa, 

o implanty do leczenia skolioz, 

 w układzie sercowo-naczyniowym: 

o filtry skrzepów krwi, 

o urządzenie do okluzji ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, 

o urządzenie do kontroli ukrwienia / krwawienia, 

o implanty zastawki aortalnej, 

 narzędzia do laparoskopii; 

 inne zastosowania: 

o igły do lokalizacji guzów piersi,  

o urządzenie do usuwania kamieni w drogach moczowych, 

o urządzenie do permanentnej sterylizacji kobiet, 

o pierścień do anastomozy, 

o pierścieniowy nóż do wycinania zwapnień w zastawce serca, 

o zawór odcinający dopływ powietrza do chorego segmentu płuc, 

o szwy chirurgiczne, 

o dynamiczne ortezy. 
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Jednak najpopularniejszym zastosowaniem stopów NiTi są stenty, wykorzystywane do leczenia 

wielu schorzeń powodujących zwężenie narządów o kształcie rurowym w obrębie układów: krążenia, 

oddechowego, pokarmowego i moczowego. Zastosowanie  stentów stało się  jednym z najważniejszych 

osiągnięć lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w dziedzinie kardiologii zabiegowej w leczeniu 

miażdżycy tętnic.  

Projektując stenty ze stopów NiTi, oprócz podstawowych parametrów, takich jak: skład che-

miczny, moduł Younga, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie, uwzględ-

nić należy również temperatury przemian fazowych, dolne i górne pleateau naprężeń oraz odkształce-

nie sprężyste. Ponadto, stenty powinny charakteryzować się następującymi parametrami: podatność 

na odkształcenia w trakcie implantacji, łatwość przesuwania w naczyniach, dobra widzialność fluoro-

skopowa, mała trombogenność, dobra rozprężalność promieniowa, wytrzymałość mechaniczna, mała 

całkowita powierzchnia stentu, biokompatybilność.  

Oprócz ewidentnych zalet wynikających z unikalnego zespołu własności użytkowych stopów NiTi, 

dostępne dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych wskazują, że stosowanie stentów samo-

rozprężalnych przyczynia się do zmniejszenia tworzenia się skrzepliny przyściennej po implantacji, po-

wodując zmniejszenie ryzyka ostrej okluzji trombogennej. Zapobieganie uwalnianiu czynników wzrostu 

przez aktywowane płytki krwi i makrofagi uwięzione w skrzeplinie przyściennej przekłada się na ogra-

niczenie proliferacji błony wewnętrznej. Ponadto, dostępne dane wskazują, że stosowanie stentów ze 

stopów NiTi w leczeniu zwężeń tętnic udowych oraz podkolanowych stanowi skuteczną metodę utrzy-

mania drożności naczyń (85%-87%) [4548]. Ponadto autorzy [49] sugerują, że stosowanie stentów 

samorozprężalnych zmniejsza traumatyzację tętnic oraz przerost błony wewnętrznej, przyczyniając się 

do zmniejszenia zjawiska restenozy. Również autorzy [50] wskazują na bardzo wysoką skuteczność sto-

sowania stenów ze stopów NiTi w leczeniu zwężeń podnerkowych aorty brzusznej. Badania Kawamury 

[51] wskazują, że stosowanie stentów samorozprężalnych poprawia podstawową drożności tętnicy 

udowej powierzchownej po angioplastyce nawet u pacjentów hemodializowanych.  

Generalnie stwierdzić należy, że stosowanie stentów samorozprężalnych, wykonanych ze stopów 

NiTi zapewnia mniejszą traumatyzację ścian naczynia oraz większy przekrój czynny naczyń w porówna-

niu do stenów rozprężanych na baloniku [52]. Ponadto, zastosowanie stentów ze stopów NiTi umożli-

wia uzyskanie mniejszych wartości ciśnień rozprężających, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie 

ryzyka zabiegu. Dodatkowo, niektórzy badacze sugerują, że stosowanie stenów samorozprężalnych 

może być korzystniejsze dla pacjentów, dla których długotrwałe podawanie leków przeciwpłytkowych 

jest przeciwwskazane - na przykład dla pacjentów z tendencją do krwawienia lub z wrzodami żołądka, 

albo pacjentów poddanych operacji bezpośrednio po implantacji stentu [53].  

 

Badania własne - cel i zakres badań  

Pomimo zaangażowania wielu ośrodków naukowych na świecie, problematyka dotyczącą aplikacji 

stopów NiTi do zastosowań medycznych bazuje na wynikach badań cząstkowych. Brak opracowań syn-

tetyzujących kompleksowo zagadnienia biomechaniczne, korozyjne i biokompatybilności w odniesie-

niu do określonych postaci wyrobów medycznych przeznaczonych do długotrwałego użytkowania. 
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Brak danych dotyczących budowy wytwarzanych warstw wierzchnich, ich podatności na odkształcenia, 

adhezji do metalowego podłoża oraz topografii powierzchni, jak również zachowania się warstw po-

wierzchniowych podczas przemian fazowych, warunkujących wykorzystanie danego zjawiska pamięci 

kształtu. Kolejną kwestią, która do tej pory nie została ujęta w sposób kompleksowy jest odporność 

korozyjna stopów NiTi, identyfikowana w odniesieniu do różnych rodzajów korozji występujących 

w organizmie ludzkim, zróżnicowanego przeznaczenia funkcjonalnego oraz czasu implantacji, jak rów-

nież finalnego etapu produkcji implantu – sterylizacji.  

Brak kompleksowych opracowań oraz wyniki badań własnych, z zakresu modyfikowania war-

stwy wierzchniej stopów NiTi przeznaczonych do zastosowania w kardiologii zabiegowej skłoniły wnio-

skodawcę do podjęcia badań w tym zakresie. Sformułowano cel pracy. 

Zasadniczym celem zrealizowanych badań było przeanalizowanie przydatności zapro-

ponowanych metod obróbki powierzchniowej stopu NiTi stosowanego na stenty wień-

cowe z wykorzystaniem zjawiska nadsprężystości.  

Założono następującą tezę do realizacji programu badań poznawczych i aplikacyjnych:  

Wstępne ukształtowanie własności fizykochemicznych powierzchni nadsprężystego 

stopu NiTi ma decydujący wpływ na jego odporność korozyjną i biokompatybilność. 

 

Weryfikacja przyjętej tezy wymagała zrealizowania odpowiedniego programu badań. Przyjęty w pracy 

program badań obejmował:  

 symulację numeryczną stentu z uwzględnieniem zjawiska nadsprężystości, 

 dobór procesów oraz warunków obróbki powierzchni,  

 wstępną ocenę przydatności wytworzonych warstw wierzchnich,  

 badania struktury i własności fizykochemicznych warstw,  

 badania odporności korozyjnej warstw powierzchniowych, 

 badania podatności na odkształcenia warstw powierzchniowych, 

 badania trombogenności warstw powierzchniowych. 

 

Pierwszym etapem badań było opracowanie modelu zjawiska nadsprężystości, który został wyko-

rzystany do analizy numerycznej. Do modelowania wykorzystano równania konstytutywne zaimple-

mentowane w programie Ansys oraz dane z badań doświadczalnych.  

W kolejnym etapie badań dla wytypowanej, klinicznie użytecznej postaci stentu wieńcowego prze-

prowadzona została analiza numeryczna z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wyni-

kiem przeprowadzonej analizy było wyznaczenie charakterystyki mechanicznej stentu, uwzględniając 

zjawisko zaciskania oraz rozprężenia.  

Zasadniczym celem analizy numerycznej było wyznaczenie stref maksymalnego wytężenia, z uwzględ-

nieniem warunków implantacji i pracy analizowanego stentu. Wyniki symulacji numerycznej świadczą 

o dużej podatności zaproponowanego stentu na odkształcenia. Przeprowadzona analiza pozwoliła na 
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wyznaczenie stref maksymalnego wytężenia materiału. Ten etap badań stanowił również podstawę do 

ustalenia warunków odkształcenia rzeczywistych próbek poddanych odkształceniom stałym oraz cy-

klicznym odkształceniom zmiennym. Wyznaczona charakterystyka naprężenie – odkształcenie 

uwzględniona została podczas przeprowadzania badań odporności na korozję naprężeniową oraz po-

datności zaproponowanych wariantów warstw powierzchniowych na odkształcenia. Pomimo, że ist-

nieje bogate piśmiennictwo dotyczące opracowania i walidacji modeli numerycznych zjawiska pamięci 

kształtu, uzyskiwane wyniki nie są wykorzystywane podczas planowania eksperymentów w układach 

rzeczywistych, w których istotną rolę odgrywa zjawisko nadsprężystości. Zaproponowane podejście 

stanowi wkład w metodologię kwalifikacji stopów z pamięcią kształtu do zastosowań w medycynie. 

Dla zapewnienia wymaganych własności fizykochemicznych powierzchni stopu NiTi, a w szczegól-

ności podatności na odkształcenia, opracowane zostały warunki jego obróbki powierzchniowej. W wy-

niku przeprowadzonych badań wszystkich analizowanych wariantów modyfikacji powierzchni, jako fi-

nalną zaproponowano obróbkę powierzchniową składającą się ze szlifowania, polerowania elektroli-

tycznego, pasywacji chemicznej, naniesienia warstwy węglowej metodą RF PACVD oraz sterylizacji 

z wykorzystaniem tlenku etylenu. Zaletą zaproponowanej obróbki powierzchniowej jest możliwość za-

stosowania w praktyce produkcyjnej oraz klinicznej.  

Wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej wskazują, 

że zastosowane warianty obróbki powierzchniowej nie wpływają istotnie na  zmianę temperatur cha-

rakterystycznych badanego stopu. Wszystkie zaproponowane warianty obróbki powierzchniowej 

mogą być wykorzystane do modyfikacji powierzchni implantów wykorzystujących zjawisko nadspręży-

stości. 

Warstwa powierzchniowa, jak wykazują dotychczasowe rezultaty badań wnioskodawcy, wywiera 

znaczny wpływ na sztywność implantu i jego dekohezję. Dlatego jeden z pierwszych etapów badań 

stanowił dobór struktury wytwarzanych warstw, która może być amorficzna – podatna na odkształca-

nia lub nanokrystaliczna – o większej sztywności i podatności na dekohezję implantu podczas odkształ-

cania. Uwzględniony został również fakt, że o adhezji warstwy węglowej do metalicznego podłoża de-

cyduje zarówno grubość, jak i struktura fazowa uprzednio wytworzonej warstwy pasywnej. Tak więc 

poprzez dobór odpowiednich warunków procesu polerowania elektrolitycznego i pasywacji można 

wpływać na strukturę i grubość warstwy węglowej oraz jej adhezję do podłoża, które to parametry 

w istotnym stopniu decydują o własnościach użytkowych implantu. 

Obserwacje struktury warstw powierzchniowych ujawniły, że proces trawienia jonowego, bezpo-

średnio poprzedzający naniesienie warstwy węglowej, wpływa na jakość finalnej warstwy wierzchniej. 

Trawienie jonowe próbek polerowanych elektrolitycznie powoduje usunięcie cienkiej warstwy tlenko-

wej wytworzonej w procesie elektropolerowania. Natomiast z uwagi na fakt, iż warstwy tlenkowe two-

rzone w procesie pasywacji chemicznej charakteryzują się prawie dwukrotnie większymi grubościami 

niż w przypadku warstw uzyskanych podczas polerowania, zastosowane trawienie jonowe nie powo-

duje całkowitego usunięcia warstwy tlenkowej z powierzchni badanego stopu. Z tego powodu, wytwo-

rzona złożona warstwa hybrydowa (tlenkowo-węglowa) zapewnia podatność na odkształcenia. Wyniki 

obserwacji struktury warstw przeprowadzone z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii elek-
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tronowej wyjaśniają, zaobserwowaną w procesie ustalania optymalnych zabiegów obróbki powierzch-

niowej, konieczność zastosowania pasywacji chemicznej przed procesem nanoszenia warstwy węglo-

wej. Próbki z warstwą węglową naniesioną bezpośrednio po procesie polerowania elektrolitycznego 

nie były podatne na odkształcenia. Natomiast wprowadzenie zabiegu pasywacji spowodowało, że ba-

dane próbki charakteryzowały się podatnością na odkształcenia. 

Wyniki obserwacji struktury warstw węglowych korespondują z wynikami badań adhezji oraz wła-

sności mechanicznych warstwy węglowej. Wytworzona warstwą węglowa charakteryzuje się własno-

ściami mechanicznymi, odpowiednimi z punku widzenia zastosowania na steny. Zarejestrowany moduł 

Younga warstwy węglowej koresponduje z modułem Younga podłoża metalowego, zapewniając po-

datność na odkształcenia, bez pękania i delaminacji warstwy wierzchniej.  

Niezależnie od stosowanej obróbki powierzchniowej warstwy składały się głównie z tlenku TiO2. 

W wyniku zastosowania pierwszego zabiegu modyfikacji powierzchni – szlifowania – ujawniono wystę-

powanie niklu na powierzchni oraz w warstwie wierzchniej w postaci utlenionej – Ni2O3. W obszarach 

przypowierzchniowych zidentyfikowano również metaliczny Ni. Uzyskane wyniki korespondowały 

z wynikami badań elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Próbki szlifowane charakteryzo-

wały się warstwą złożona z dwóch subwarstw: zwartej wewnętrznej i porowatej zewnętrznej. Struktura 

porowata warstwy powierzchniowej nie jest zjawiskiem korzystnym. Powoduje to przedostawanie się 

roztworu bezpośrednio do stopu, co zainicjować może proces korozji wżerowej. Przeprowadzone dla 

tego wariantu obróbki powierzchni badania potencjodynamiczne potwierdziły tą tezę. Wyznaczone 

krzywe polaryzacji anodowej charakteryzowały się występowaniem pętli histerezy świadczącej o ini-

cjacji i rozwoju korozji wżerowej. 

Polerowanie elektrolityczne spowodowało znaczące ograniczenie stężenia Ni na powierzchni oraz 

sprzyjało wytworzeniu grubszej warstwy pasywnej bogatej w TiO2, co znalazło również potwierdzenie 

w obserwacjach struktury przeprowadzonych z wykorzystaniem HRTEM oraz EIS. Przeprowadzone ba-

dania EIS wykazały, że warstwa wierzchnia na próbkach polerowanych ma charakter warstwy podwój-

nej. Wytworzona warstwa stanowi skuteczną barierę zabezpieczającą przed wnikaniem roztworu fizjo-

logicznego, co znalazło również potwierdzenie w wynikach badań odporności korozyjnej.  

Zabieg pasywacji spowodował ponad dwukrotne zwiększenie grubości warstwy TiO2 oraz całkowi-

cie wyeliminował występowanie Ni w warstwie wierzchniej (zarówno w postaci metalicznej, jak i utle-

nionej). Badania EIS wykazały, że wytworzona warstwa wierzchnia posiadała charakter warstwy po-

dwójnej, cechujący się dużą szczelnością, zabezpieczającą stop przed oddziaływaniem środowiska ko-

rozyjnego, co znalazło również potwierdzenie w wynikach badań potencjodynamicznych.  

Naniesienie warstw węglowej spowodowało istotne zwiększenie grubości warstwy wierzchniej 

wyeliminowało zupełnie obecność Ni oraz Ti na powierzchni. Struktura warstwy wierzchniej po zasto-

sowaniu procesu RFPACVD posiadała charakter hybrydowy (warstwa tlenkowo-węglowa), co kore-

sponduje z wynikami uzyskanymi w badaniach XPS. Wydłużenie czasu trawienia jonowego ujawniło 

występowanie w warstwie TiC oraz metalicznego Ni. Ponadto, obserwacje struktury z wykorzystaniem 

HRTEM pozwoliły stwierdzić, że wytworzona warstwa wierzchnia była porowata, co koresponduje 

z wynikami EIS. W konsekwencji, w wyniku finalnego zabiegu modyfikacji powierzchni – sterylizacji – 

na powierzchni stopu stwierdzono obecność TiO2.  
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Wyniki badań trombogenności, decydujące o hemokompatybilności zaproponowanych warian-

tów obróbki powierzchniowej, wskazują, że żaden z analizowanych wariantów modyfikacji warstwy 

wierzchniej nie oddziałuje niekorzystnie na krew. Ocena aktywacji krwi przeprowadzona w badaniu 

cytometrycznym wykazała zbliżone oddziaływanie wszystkich zaproponowanych warstw, w odniesie-

niu do materiału referencyjnego. Natomiast ocena adhezji elementów morfotycznych krwi wykazała 

z kolei, że wszystkie zaproponowane warianty modyfikacji powierzchni powodują wzrost ilości zaad-

herowanego materiału w stosunku do ilości materiału zaadherowanego w celce referencyjnej.  

Podstawowym kryterium przydatności biomateriału metalowego na stenty wieńcowe jest bioto-

lerancja, o której w głównej mierze decyduje odporność korozyjna tworzywa implantacyjnego. Prze-

prowadzone badania odporności na korozję wżerową, szczelinową oraz naprężeniową wskazują, że 

wszystkie zaproponowane warianty obróbki powierzchniowej (z wyłączeniem pierwotnego zabiegu – 

szlifowania) zapewniają odporność na wymienione rodzaje korozji.  

Z uwagi na fakt, iż analizowany stop przeznaczony jest na implanty długotrwałe, przeprowadzono 

również badania odporności korozyjnej stopu NiTi po różnych zabiegach modyfikacji powierzchni, pod-

danego 6-cio miesięcznej ekspozycji na działanie medium korozyjnego. W wyniku przeprowadzonych 

badań stwierdzono, że długotrwała ekspozycja nie wpływa na pogorszenie odporności korozyjnej ana-

lizowanego stopu. 

W celu bardziej szczegółowego określenia charakterystyki elektrochemicznej badanego stopu 

przeprowadzono badania przenikalności jonów Ni oraz Ti do roztworu Tyrode’a po 28 dniowej ekspo-

zycji. Badania wykazały, że zastosowanie poszczególnych  zabiegów modyfikacji powierzchni ogranicza 

ilość jonów uwalnianych do roztworu. Naniesienie warstwy węglowej spowodowało ponad dwukrotne 

ograniczenie ilości jonów, zarówno Ni, jak i Ti, które przeniknęły z powierzchni stopu do roztworu. Jed-

nakże zastosowanie kolejnego procesu – sterylizacji, spowodowało zwiększenie stopnia przenikania 

jonów, co koresponduje z wynikami uzyskanymi w badaniach EIS oraz XPS, potwierdzając istotny 

wpływ sterylizacji na własności fizykochemiczne powierzchni wyrobu finalnego. 

Kolejny etap badań korozyjnych obejmował weryfikację podatności na odkształcenia wytworzo-

nych warstw powierzchniowych. Analiza wyników próbek odkształconych jednorazowo oraz próbek 

odkształconych cyklicznie wykazała, że, zastosowanie obciążeń cyklicznych nie wpływa istotnie na 

zmianę odporności korozyjnej badanego stopu. Należy pamiętać również, że całkowite odkształcenie 

stopów NiTi jest sumą odkształceń wynikających z zadanego obciążenia zewnętrznego, jak również 

z udziału przemiany martenzytycznej, której efektem są reliefy na powierzchni, a w konsekwencji nie-

jednorodny stan odkształceń, który w połączeniu z niejednorodnością fazową, wynikającą z procesów 

nanoszenia warstw,  przyczynia się do tworzenia ogniw aktywno-pasywnych na powierzchni, które 

w istotnym stopniu wpływają na obniżenie odporności korozyjnej. 

Wyniki przeprowadzonej w pracy weryfikacji przydatności zaproponowanych zabiegów modyfika-

cji warstwy wierzchniej nadsprężystego stopu NiTi przeznaczonego na stenty wieńcowe, dostosowa-

nych do techniki operacyjnej oraz długotrwałego używania implantu, potwierdzają słuszność przyjętej 

w rozprawie tezy.  
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5 POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE  

5.1 DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZED DOKTORATEM  
 

W 1992 roku rozpocząłem studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Ślą-

skiej, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Studia ukończyłem w 1997 roku obroną pracy magi-

sterskiej pt. „Zbadać wpływ warstwy nanokrystalicznego węgla na podłożu stali AISI 316L na układ 

krzepnięcia krwi” (ocenioną jako celujący (5,5)) pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jan Marciniaka. 

W maju 1997 roku ukończyłem kurs „New Approach Directives for medical devices”, organizowany 

przez Unię Europejską oraz Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwessen dedykowany procedurom 

oceny zgodności wyrobów medycznych w świetle obowiązujących dyrektyw europejskich. W paździer-

niku 1997 roku rozpocząłem pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii Materiałów Biome-

dycznych, Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technolo-

gicznym Politechniki Śląskiej. W latach 1997-2001 byłem słuchaczem stacjonarnych studiów dokto-

ranckich na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w dyscyplinie „Inżynieria Materiałowa” pod kie-

runkiem naukowym prof. dr hab. inż. Jana Marciniaka.  

Główną tematykę prowadzonych w tym okresie prac naukowych stanowiły: 

 badania numeryczne i doświadczalne poświęcone elastycznym metodom ostetosyntezy realizowa-

nym z wykorzystaniem implantów metalowych [Zał. 04 (pkt. II E, poz. 12; pkt. II F, poz. 1, 2,  pkt. II 

L, poz. 2, 3, 4, 7; pkt. III B, poz. 2)], 

 problematyka kształtowania własności fizykochemicznych stali Cr-Ni-Mo stosowanej na implanty 

w chirurgii kostnej [Zał. 04 (pkt. II L, poz. 8; pkt. III B, poz. 3)], 

 analizy wpływu właściwości mechanicznych stabilizatorów kostnych na przebieg procesów na-

prawczych w kościach długich [Zał. 04 (pkt. II E, poz. 10; pkt. III B, poz. 5)], 

 zagadnieniami modyfikacji powierzchni implantów metalowych z wykorzystaniem metod elektro-

chemicznych oraz fizycznych [Zał. 04 (pkt. II L, poz. 5)]. 

 

Ponadto w omawianym okresie brałem również udział w bieżącej działalności naukowo-badaw-

czej realizowanej w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych oraz doskonaliłem znajomość 

numerycznych oraz eksperymentalnych technik badawczych poprzez udział w dedykowanych kursach 

oraz szkoleniach. 

 

W dniu 05.12.2001 obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską nt. „Dobór cech użytkowych ele-

mentów płytkowego systemu stabilizacyjno-manipulacyjnego do osteosyntezy”.  
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5.2 DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA  
 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych kontynuowałem tematykę badawczą z zakresu 

kształtowania własności fizykochemicznych biomateriałów stosowanych na różne rodzaje implantów 

metalowych. W głównej mierze zakres prowadzonych badań ukierunkowany był na określenie przy-

datności warstwy pasywno-węglowej do uszlachetniania powierzchni implantów stosowanych w chi-

rurgii kostnej. Odzwierciedleniem moich zainteresowań związanych z kształtowaniem własności fizy-

kochemicznych implantów stosowanych w chirurgii ortopedycznej był udział w realizacji projektu ce-

lowego realizowanego wspólnie z producentem implantów (BHH Mikromed). W ramach pracy została 

opracowana postać konstrukcyjna gwoździ śródszpikowych do osteosyntezy kości długich metodą Me-

tizeau dla dzieci w wieki 5 do 15 lat wraz z instrumentarium. Opracowane implanty, jak również instru-

mentarium wdrożono do produkcji i są one obecnie stosowane w krajowych ośrodkach traumatologii 

dziecięcej. Ponadto, uczestniczyłem również w realizacji projektów skoncentrowanych na opracowaniu 

nowych postaci konstrukcyjnych implantów o kontrolowanej sztywności przeznaczonych do rekon-

strukcji i elastycznego zespalania tkanek [Zał. 04 (pkt. II J, poz. 3, 4, 8, 9, 10, 14)]. W ramach realizowa-

nych prac zaproponowano nowe rozwiązania konstrukcyjne implantów, dla których uzyskano zgłosze-

nie patentowe (Płytka kompresyjna do zespalania kości długich) oraz patent (Płytka do osteotomii kości 

podudzia) [Zał. 04 (pkt. II C, poz. 1, 2)]. 

Wyniki badań nad zastosowaniem warstwy pasywno-węglowej do uszlachetniania powierzchni 

implantów ze stali Cr-Ni-Mo stanowiły podstawę do zgłoszenia w Komitecie Badań Naukowych (wspól-

nie z Instytutem Technologii i Eksploatacji w Radomiu oraz zespołem prof. S. Mitury  z Politechniki 

Łódzkiej) propozycji realizacji projektu celowego na wdrożenie opracowanej technologii na wszczepach 

medycznych. Na podstawie realizowanych badań opracowano technologię wytwarzania warstw na 

różnych postaciach implantów ze stali Cr-Ni-Mo.  

Obiecujące wyniki badań implantów z warstwą pasywno-węglową stały się podstawą do złożenia 

przez potencjalnego producenta tych wyrobów (BHH Mikromed) wniosku o ich rejestrację w Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Udział w tym pro-

jekcie pozwolił mi na teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie się z metodologią rejestracji wyrobów 

medycznych. Ponadto, w ramach rozwijania zainteresowania certyfikacją wyrobów medycznych 

uczestniczyłem w kursach i praktycznych szkoleniach poświęconych procesom projektowania wyro-

bów medycznych oraz ocenie ryzyka, prowadzonych przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland. 
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Pozytywne doświadczenia z aplikacją warstw nanokrystalicznego diamentu na podłożu ze stali au-

stenitycznej oraz stopów Co skłoniły mnie do podjęcia tematyki badawczej związanej z wykorzystaniem 

zaproponowanych metod obróbki powierzchniowej do modyfikacji powierzchni stopów z pamięcią 

kształtu stosowanych w kardiologii zabiegowej. Problematyka ta stanowiła tematykę zrealizowanej 

przeze mnie rozprawy habilitacyjnej. Badania realizowałem w ramach projektu badawczego MNiSW  

[Zał. 04 (pkt. II J, poz. 16)] oraz przyznanego mi przez JM Rektora Politechniki Śląskiej grantu habilita-

cyjnego. 

Zdobyte wieloletnie doświadczenie w zakresie biomateriałów oraz inżynierii wyrobów medycz-

nych spowodowało, że w roku 2010 zaproponowano mi uczestniczenie w pracach zespołu do spraw 

utworzenia pierwszego w Polsce, i jak dotąd jedynego, Wydziału Inżynierii Biomedycznej. W ramach 

prac tego zespołu uczestniczyłem m.in. w przygotowaniu wniosku o przyznanie środków na finanso-

wanie inwestycji aparaturowych i informatycznych oraz opracowaniu koncepcji stworzenia i wyposa-

żenia zespołu laboratoriów.  

W 2011 roku moje doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania naukowe rozwijane do tej pory 

w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego 

zostały wysoko ocenione i zaproponowano mi zatrudnienie w Katedrze Biomateriałów i Inżynierii Wy-

robów Medycznych nowoutworzonego Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Uruchomienie działalności 

nowego Wydziału wiązało się z opracowaniem oraz zaimplementowaniem nowatorskich i autorskich 

rozwiązań zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak również organizacyjnej oraz dydaktycznej. 

W omawianym okresie brałem udział w bieżącej działalności naukowo-badawczej realizowanej 

zarówno w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, jak również Katedrze Biomateriałów 

i Inżynierii Wyrobów Medycznych w ramach badań statutowych.  W obszarze moich zainteresowań 

znalazły się m.in.:  

 badania nad modyfikacją powierzchni stopów tytanu i stopów NiTi oraz ocena własności fizycznych 

i chemicznych wytworzonych warstw [Zał. 04 (pkt. II A, poz. 8, 9, 10; pkt. II E, poz. 26, 29, 32, 34, 

35, 42, 47-50)], 

 badania wpływu metod i parametrów prądowych elektrostymulacji zrostu kostnego na proces zro-

stu kostnego oraz procesy korozyjne stabilizatorów kostnych [Zał. 04 (pkt. II B, poz. 1; pkt. II E poz. 

10)], 

 badania struktury i właściwości warstw węglowych wytworzonych na podłożu implantów ze sto-

pów metali [Zał. 04 (pkt. II B, poz. 4; pkt. II E, poz. 22, 49; pkt. III B, poz. 10, 16, 43)], 
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 badania wpływu cech geometrycznych, struktury podłoża i metod modyfikowania powierzchni czę-

ści roboczej wierteł chirurgicznych na ich własności skrawające i przebieg zużycia [Zał. 04 (pkt. II A, 

poz. 5, 7; pkt. II B, poz. 6; pkt. II E, poz. 24, 30; pkt. III B, poz. 20)], 

 analiza termiczna procesu wiercenia w kościach,  

 badania numeryczne i doświadczalne implantów stosowanych do elastycznej osteosyntezy w or-

topedii i traumatologii [Zał. 04 (pkt. II E, poz. 5, 8, 19, 28, ; pkt. III B, poz. 14, 31)], 

 badania struktury i własności warstw wierzchnich zapewniających odporność na korozję [Zał. 04 

(pkt. II E, poz. 23, 25, 27, 36, 41; pkt. III B, poz. 10, 16, 22)], 

 badania właściwości nowych polimerowych cementów kostnych oraz materiałów wykorzystywa-

nych jako substytuty kości [Zał. 04 (pkt. II A, poz. 1-3, 11; pkt. II E, poz. 20, 38, 39)], 

 badania numeryczne i eksperymentalne implantów stosowanych w kardiologii zabiegowej [Zał. 04 

(pkt. II E, poz. 18, 40, 43, ; pkt. II L, poz. 12)], 

 zagadnienia doboru materiałów na sprzęt rehabilitacyjny [Zał. 04 (pkt. II J, poz. 15, 18)].    

 

Jestem współautorem dwóch monografii wydanych w języku polskim („Stenty w chirurgii małoin-

wazyjnej”, za którą w roku 2006 otrzymałem Zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej oraz 

„Biomateriały w stomatologii”) [Zał. 04 (pkt. II E, poz. 1, 2)] oraz siedmiu rozdziałów w monografiach 

wydanych w języku angielskim [Zał. 04 (pkt. II E, poz. 3-9)]. Ponadto, jestem autorem lub współautorem 

kilkunastu ekspertyz z zakresu technologii wytwarzania oraz oceny wyrobów medycznych [Zał. 04 (pkt. 

III M, poz. 1-14)].  

Byłem kierownikiem 1 projektu badawczego [Zał. 04 (pkt. II J, poz. 16)] oraz wykonawcą w 18 

innych projektach [Zał. 04 (pkt. II J, poz. 1-15, 17-19)].  

Wyniki swoich prac prezentowałem na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych 

[Zał. 04 (pkt. II L, poz. 10-22; pkt III B, poz. 9-47)]. 

W roku 2007 za swoją działalność naukową otrzymałem Indywidualną Nagrodę I stopnia Rektora 

Politechniki Śląskiej. 

Od roku 2007 do nadal jestem członkiem komitetów organizacyjnych międzynarodowych i krajo-

wych konferencji naukowych [Zał. 04 (pkt. III C, poz. 1-10)]. Ponadto, od 2009 roku jestem recenzentem 

międzynarodowych i krajowych projektów badawczych [Zał. 04 (pkt. III O, poz. 1-5)], jak również re-

cenzentem międzynarodowych oraz krajowych czasopism naukowych [Zał. 04 (pkt. III P, poz. 1-7)].  
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W 2006 roku odbyłem staż przemysłowy u czołowego, krajowego producenta implantów, a na-

stępnie w latach 2007-2009, uczestniczyłem w szkoleniach poświęconych procesom projektowania 

oraz badania wyrobów medycznych, które zaowocowały m. in. opracowaniem materiałów szkolenio-

wych dla lekarzy z zakresu biomechaniki osteosyntezy płytkowej [Zał. 04 (pkt. III Q, poz. 4-8)].  

Uzyskane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na zorganizowanie i kierowanie kursem do-

kształcającym dla krajowej jednostki notyfikowanej dotyczącym oceny wyrobów medycznych w świe-

tle obowiązujących zaleceń normatywnych [Zał. 04 (pkt. III Q, poz. 20)]. Ponadto, aktywność naukowo-

badawcza oraz zdobyte doświadczenie związane z certyfikacją wyrobów medycznych sprawiły, iż dwie 

krajowe jednostki notyfikowane (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz TÜV Rheinland Polska) 

zaproponowały mi współpracę w charakterze eksperta technicznego [Zał. 04 (pkt. III Q, poz. 12)]. 

Ponadto, zdobyte doświadczenie umożliwiło mi udział w pracach poświęconych wdrażaniu stra-

tegii inteligentnej specjalizacji Województwa Śląskiego („Medycyna”) na lata 2014-2020 oraz w bada-

niach nad oceną możliwości rozwojowych specjalizacji regionalnych województwa śląskiego w per-

spektywie do roku 2030, koordynowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego [Zał. 04 

(pkt. III Q, poz. 23, 24)]. 

Od 2012 roku do nadal pełnię funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Przemysłem Wy-

działu Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Zakres mojej działalności wynika z przyznanego mi 

zakresu obowiązków. Dodatkowo, swoją działalność organizacyjną skupiłem na pracach związanych z 

adaptacją budynków na potrzeby nowotworzonego Wydziału Inżynierii Biomedycznej. W tym zakresie 

aktywnie uczestniczyłem również w opracowaniu wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego celem pozyskania środków finansowych na adaptację budynków dla potrzeb Wydziału. Po uzy-

skaniu środków finansowych na ten cel koordynowałem, z ramienia Wydziału, prace związane z adap-

tacją budynków oraz uruchomieniem zespołu laboratoriów.  

 

 

 

 

 



20 
 

6 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ 

Sumaryczne zestawienie informacji na temat mojego dorobku naukowo-badawczego zestawiono 

w poniższej tabeli. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Przed  

doktoratem 

Po  

doktoracie 
RAZEM 

ORYGINALNIE OPUBLIKOWANE PRACE NAUKOWE, MONOGRAFIE I PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE 

Publikacje zwarte 
Znajdujące się w bazie JCR 0 13 13 

pozostałe 7 37 44 

Materiały konferencyjne 
krajowe 10 17 27 

międzynarodowe 7 33 40 

Monografie / współautorstwo mo-

nografii i rozdziały w książkach 

polskojęzyczne 0 2 2 

anglojęzyczne 0 7 7 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

Konferencje 
krajowe 3 10 13 

międzynarodowe 5 28 33 

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Udział w projekcie w charakterze 
kierownika 0 1 1 

wykonawcy 8 10 18 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

Recenzje artykułów opublikowanych w czasopismach 0 48 48 

Udzielone patenty i zgłoszenia patentowe  0 2 2 

Recenzje projektów badawczych  0 4 4 

Nagrody za działalność naukową 0 2 2 

Wygłoszenie referatów na konferen-

cjach 

krajowych 6 4 10 

międzynarodowych   3 9 12 

WSKAŹNIKI OCENY DOROBKU NAUKOWEGO 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science h = 6 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (bez autocytowań) n = 79 

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports IF = 21,747 

 

 

 

 


