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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłopochod-

nych o porowatości otwartej, znajdujących zastosowanie w medycynie, biotechnologii, ekologii, prze-
myśle chemicznym i in., jako biomateriały, nośniki leków, nośniki kolonii bakterii, katalizatory, filtry itp. 

Znane dotąd szkła o teksturze porowate, to mikroporowate szkła krzemianowe sodowo-borowe, 
którym nadaje się postać mikroporowatą, wykorzystując zjawisko odmieszania, czyli rozdziału faz  
w stanie szklistym. Z polskiego opisu patentowego nr 158 967 znany jest sposób otrzymywania szkieł  
o kontrolowanej porowatości, który polega na tym, że, szkło podaje się obróbce termicznej trawieniu 
kwasem lub kolejno kwasem i zasadą, a następnie wytrawione szkło ponownie dotrawia się roztworem 
alkaliów lub kwasu fluorowodorowego albo mieszaniną fluorków z kwasami mineralnymi, przy czym proces 
ponownego dotrawiania prowadzi się do uzyskania gęstości produktu wynoszącej 0,18-0,49 g/cm3. 

Z innego polskiego opisu patentowego nr 173 256 znane jest szkło mikroporowate składające 
się z SiO2, B2O3, Na2O, zawiera także tlenki metali trójwartościowych wprowadzanych wraz z tlenkami 
metali ziem alkalicznych w stosunku molowym 1:1 względem tlenku metalu trójwartościowego, ponad 
ilość potrzebną do związania B2O3 w proporcji 1:3. 

Z polskiego opisu patentowego nr 174 436 znany jest sposób wytwarzania termoizolacyjnego 
szkła piankowego, który polega na tym, że do przygotowanego zestawu wprowadza się środki wiążą-
ce w ilości 2 - 10% masowych, po czym formuje się go ciśnieniowo, następnie na powierzchnię ufor-
mowanych kształtek nanosi się warstwę substancji ognioodpornych, po czym poddaje się je procesowi 
spieniania. Sposobem tym wytwarza się termoizolacyjne szkło piankowe stosowane w budownictwie. 
Ze względu na znaczne zanieczyszczenie węglem nie nadaje się ono do innych zastosowań. 

Znana z opisu patentowego GB 1402960 porowata szkło-ceramika przeznaczona do zastoso-
wania jako nośnik katalizatorów wytwarza się z przekrystalizowanych szkliw, zawierających jako głów-
ny składnik krystaliczny celesin i/lub kordieryt lub beta-spodumen, względnie kordieryt albo mulit. Po-
rowatość nadaje się tym materiałom przez trawienie wodnymi roztworami HCI, HNO3 H2SO4, H3PO4, 
HF, NaOH, NH4F, gorącą wodą - do temperatury 95°C, względnie roztworem EDTA (kwasu etyleno- 
-dwuamino-czterooctowego, kwasu wersenowego). Po trawieniu próbki praży się w temperaturze 
600-1400°C. 

Z międzynarodowego zgłoszenia patentowego WO2006118554, mikroporowatą, bioaktywną ce-
ramikę otrzymuje się ze szkła składającego się z CaO, SiO2, Na2O, P2O5, oraz MgO, CaF2. Szkło wy-
topione rozdrabnia się i miesza z organicznym polimerem o różnej wielkości ziaren jako składnika 
porotwórczego. Mieszaninę prasuje się na sucho lub formuje przez wtryskiwanie w postaci ciekłej do 
formy. Po czym poddaje się obróbce termicznej, podczas której następuje spiekanie i krystalizacja 
hydroksyapatytu. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu otrzymywania mezo- i makro-porowatych szkieł  
i szkłoceramiki o zróżnicowanym składzie chemicznym. 

Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych według wynalazku po-
lega na tym, że z roztworu wodnego kwasu fosforowego i proszku szklanego o uziarnieniu poniżej  
0,1 mm sporządza się masę lejną w której zawartość fazy ciekłej wynosi 30 - 50%. Masą tą nasącza 
się matrycę ze spienionego tworzywa sztucznego, korzystnie pianki poliuretanowej. Masa wiąże  
w ciągu 5-15 minut w warunkach otoczenia, a produktem jej twardnienia, w zależności od składu szkła 
jest dwuwodny wodorofosforan wapnia (CaHPO4 . 2H2O), a w szkłach bezwapniowych inne fosforany. 
Powstałe kształtki następnie suszy się w warunkach otoczenia przez 12-24 godzin, po czym poddaje 
się je, procesowi spiekania w temperaturze powyżej 1000°C przez około 2 godziny W trakcie obróbki 
cieplnej w temperaturze 500 - 600°C następuje wypalenie matrycy, po czym w temperaturze w ok. 
1000°C następuje proces spiekania. W tej fazie procesu następuje spieczenie i zeszklenie proszku 
szklanego, połączone często z krystalizacją która zwiększa wytrzymałość mechaniczną produktu fi-
nalnego. 

Sposób według wynalazku pozwala na otrzymanie materiału o porach otwartych, których wiel-
kość i ilość jest uwarunkowana wyborem podłoża. 

Sposób ten pozwala na wykorzystanie różnych rodzajów szkieł, wytwarzanych metodą wytapia-
nia jak i syntezowanych techniką zol-żel. Stosowany może być także do szkieł odpadowych w postaci 
stłuczki szklanej szkła gospodarczego krzemianowo sodowo-wapniowego (szkło opakowaniowe, szkło 
płaskie), oraz szkła laboratoryjnego borowo-krzemianowego, odpornego chemicznie i termicznie, szkła 
technicznego i in. 
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P r z y k ł a d  1 
Bioaktywne szkło wytopione w temperaturze 1450°C z mieszanki surowcowej o składzie (na sto g 

szkła): piasek kwarcowy - 34,1, węglan wapnia - 82,10 g, kwas ortofosforowy 98% - 28,43 ml, tlenek 
magnezowy 0,5 g, fluorek wapniowy 0,75 g, azotan srebra 0,80 g o składzie:  

SiO2    34% masowych 
CaO    46% „ 
P2O5    14%  „ 
MgO    5%  „ 
CaF2    0,5%  „ 
Ag    0,5%  „ 
Szkło następnie rozdrobniono i zmielona w młynie wibracyjno-obrotowym z szybkością 200 ob-

rotów na minutę przez 0,5 godziny, po czym wydzielono frakcje o uziarnieniu 0,45-0,1 mm. 
Przygotowano roztwór złożony z 43,5 ml 98%-go kwasu fosforowego i 65 ml wody destylowanej 

po czym wykonano masę lejną z proszku szklanego i roztworu wodnego kwasu fosforowego o zawar-
tości fazy ciekłej 30 - 50%.  

W masie zanurzono kształtki z pianki poliuretanowej, wyciskając nadmiar masy. Czynność tę 
powtórzono trzykrotnie. Następnie kształtki suszono w temperaturze otoczenia przez 12 godzin, po 
czym wypalono w piecu elektrycznym w temperaturze 1000°C przez 2 godziny i wystudzono. 

Uzyskano szkłoceramiczny materiał porowaty o porowatości całkowitej 50% i gęstości 2,7 g/cm2  
z fluoroapatytem jako główną fazą krystaliczną. 

P r z y k ł a d  2 
Z mieszanki surowcowej o składzie 45,13 g piasku kwarcowego, 43,70 g węglanu wapnia, 

44,07 g bezwodnej sody, 7,17 ml 98% kwasu fosforowego wytopiono szkło o składzie: 

SiO2    45,0% masowych 
CaO    24,5%  „ 
P2O5    5%  „ 
Na2O    24,5%  „ 

Szkło rozdrobniono, zmielono i wydzielona z niego frakcję o uziarnieniu 0,045 - 0,1 mm. 
Dalej postępowano jak w przykładzie 1 
Otrzymano szkłoceramiczny materiał z krzemianem wapniowo-sodowym i fosforanem sodu jako 

fazami krystalicznymi o porowatości całkowitej 70% i gęstości 2,7 g/cm3. 
P r z y k ł a d  3 
Ze szkła odpadowego krzemianowo-sodowo-wapniowego w postaci stłuczki szklanej szkła od-

padowego (butelkowego) o składzie chemicznym: 

SiO2    73,20% masowych 
CaO    11,80% masowych 
Na2O    13,00% masowych 
Al2O3    1,50% masowych 
K2O    0,30% masowych 
MgO    0,20% masowych 

Dalej postępowano jak w przykładzie 1 
Otrzymano szkłokrystaliczny materiał z krystobalitem jako główną fazą krystaliczną o porowato-

ści całkowitej 60% i gęstości 2,6 g/cm3. 
P r z y k ł a d  4 
Ze szkła odpadowego w formie stłuczki szła laboratoryjnego (termisil) borowo-krzemianowego, 

odpornego termicznie i chemicznie o składzie  
SiO2    81,25% masowych: 
B2O3    11,51% 
NazO    3,70% 
Al2O3 + Fe2O3   2,42% 
CaO    1,02% 
K2O    0,10% 
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Dalej postępowano jak w przykładzie 1 
Otrzymano mikroporowate szkło o porowatości całkowitej 66% i gęstości 2,46 g/cm3. 
 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych z wykorzystaniem 
proszku szklanego, znamienny tym, że z roztworu wodnego kwasu fosforowego i proszku szklanego 
o uziarnieniu poniżej 0,1 mm sporządza się masę lejną, w której zawartość fazy ciekłej wynosi  
30 - 50%, masą tą nasącza się matrycę ze spienionego tworzywa sztucznego, korzystnie z pianki 
poliuretanowej, powstałe kształtki następnie suszy się w warunkach otoczenia przez 12-24 godzin, po 
czym poddaje się je obróbce cieplnej i procesowi spiekania w temperaturze powyżej 1000°C przez 
około 2 godziny. 
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