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(54) Sposób otrzymywania syntetycznego 
hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra 
metalicznego

(57) Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu za-
wierającego nanocząstki metalicznego srebra, polega na strącaniu 
hydroksyapatytu z wodnego roztworu zawierającego fosforany 
sodu lub potasu o stężeniu 0,1-0,5 mola jonów PO4

3- w obecności 
stabilnej zawiesiny srebra koloidalnego, roztworem zawierającym 
sól wapnia o stężeniu 0,04-0,3 mola jonów Ca2+, który wraz zawie-
siną srebra koloidalnego wprowadza się stopniowo, korzystnie kro-
plami, przy stosunku molowym Ag0/Ca2+ wynoszącym 0,001-0,03 
w takiej ilości, aby na koniec wprowadzania uzyskać założony wy-
nikowy stosunek molowy Ca/P od 1 do 1,8. Strącanie prowadzi się 
w podwyższonej temperaturze, najlepiej w temperaturze wrzenia.
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(54) Sposób mody! kacji nanocząstkami srebra 
powierzchni krystalitów fosforanu wapnia 
o strukturze hydroksyapatytu

(57) Sposób modyfi kacji nanocząstkami srebra powierzchni kry-
stalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu pochodze-
nia naturalnego, polega na tym, że w zawiesinie hydroksyapatytu 
w roztworze wodnym stabilizatora, którym jest poliwinylopirolidon 
o stężeniu 0,01-15% wag., rozpuszcza się podczas ciągłego mie-
szania, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, sól srebro-
wą, po czym do zawiesiny wprowadza stopniowo, przy stałym 
mieszaniu, wodny roztwór zawierający poliwinylopirolidon w stę-
żeniu 0,01-15% wag. i reduktor, którym jest borowodorek sodu. 
Po zakończeniu redukcji osad oddziela się, przemywa wodą i suszy, 
przy czym stosuje się sól srebrową w takiej ilości, by stężenie sre-
bra w mieszaninie reakcyjnej wynosiło od 100 ppm do 5000 ppm, 
stosunek molowy borowodorku sodu do jonów srebra wynosił 
od 1/10 do 10/1, a udział wagowy hydroksyapatytu w mieszaninie 
reakcyjnej wynosił od 0,0001 do 0,8.
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(54) Sposób otrzymywania syntetycznego 
hydroksyapatytu zawierającego jony srebra

(57) Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu za-
wierającego jony srebra, wprowadzone do jego struktury, polega 
na tym, że roztwór zawierający fosforan di-sodu lub fosforan di-po-
tasu, o stężeniu 0,04-0,2 M/l łączy się wolno, korzystnie kroplami, 
w podwyższonej temperaturze z drugim roztworem, który zawiera 
sól wapniową, korzystnie octan wapnia, o stężeniu 0,1-0,5 M/l i do-
brze rozpuszczalną w wodzie sól srebra, w takiej ilości aby w drugim 
roztworze stosunek molowy Ag/Ca korzystnie wynosił od 0,01/1 
do 0,05/1, przy czym oba roztwory łączy się w takich ilościach, 
by w połączonych roztworach końcowy stosunek molowy Ca/P wy-
nosił od 1 do 1,8, zaś stosunek molowy Ag/Ca nie przekraczał 0,1/1, 
a strącony osad zawierający oddziela, przemywa wodą i suszy.
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(54) Kompozyt z regularnym azotkiem boru 
i sposób jego wytwarzania

(57) Kompozyt składa się z 50-95% masowych regularnego azot-
ku boru cBN o rozmiarach ziaren od 0,1 do 20 μm oraz z 5-50% 
masowych fazy wiążącej zawierającej przynajmniej jeden zwią-
zek z każdej z następujących grup: a) TiC, TiCN; b) SiC, TiB2 c) WC, 
WB, Wsi2. Sposób wytwarzania kompozytu polega na reakcyjnym 
spiekaniu wysokociśnieniowym proszku regularnego azotku boru 
z proszkiem wielofazowym z układu Ti-Si-C, otrzymanym w jed-
nym procesie samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej 
SHS (Self-propagating High-temperature Synthesis), o składzie wy-
rażonym w procentach masowych, zawierającym się w następują-
cych przedziałach: 40-80% Ti3SiC2, 20-50% TiSi2, 5-20% SiC, 5-20% 
TiC, oraz z dodatkiem 0,1-20% masowych fazy WC.
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(54) Mikroelementowy nawóz mineralny

(57) Przedmiotem wynalazku jest mikroelementowy nawóz mi-
neralny fosforowo-potasowy zawierający magnez i wapń, o wydłu-
żonym, wielosezonowym działaniu. Nawóz charakteryzuje się tym, 
że zawiera spolimeryzowaną więźbę oraz wypełnienie więźby, przy 
czym: spolimeryzowana więźba jest utworzona z 20-55% mas. SiO2 
oraz 5-30% mas. P2O5, których sumaryczna ilość mieści się w gra-
nicach 35-60% mas., a wypełnienie więźby stanowią: 10-20% mas. 
MgO i 10-20% mas. CaO, przy czym ich łączna zawartość mieści się 
w granicach 20-40% mas., -5-15% mas. K2O, oraz mikroelementy 
to jest B2O3 w ilości 0-5% mas., Fe2O3 0-10% mas., CuO 0-8% mas., 
ZnO 0-20% mas., MnO2 0-20% mas. i MoO3 0-10% mas. każdy, lub 
zmieszane w dowolnych proporcjach w łącznej ilości 0-18% mas., 
przy czym stosunek sumy zawartości SiO2 i P2O5 do sumy zawar-
tości pozostałych składników wyrażonych w molach jest mniejszy 
od 1,0.
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(54) Sposób otrzymywania estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych

(57) Sposób otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczo-
wych polega na tym, że do 1 części molowej oleju roślinnego i 5-15 
części molowych metanolu dodaje się katalizator otrzymany w wy-
niku współstrącania rozpuszczonych w wodzie soli Zr, Mg i Al wzię-
tych w proporcji molowej od 0,05 : 2,95 : 1,00 do 0,50 : 2,50 : 1,00 
a następnie kalcynacji otrzymanego prekatalizatora w tempera-
turze 400-600°C, w ilości 5-15% wagowych w stosunku do uży-


