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siatką metalową umieszczoną w odległości zależnej od wysokości 

napięcia wytwarzanego przez generator wysokiego napięcia (5).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411636 (22) 2015 03 18

(51) C01B 25/32 (2006.01)

 A61L 27/12 (2006.01)

(71) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa

(72) KOLMAS JOANNA; SZURKOWSKA KATARZYNA; 

PAJCHEL ŁUKASZ

(54) Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego 
modyfi kowanego hydroksyapatytu

(57) Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego modyfi kowa-

nego hydroksyapatytu polega na tym, że umieszcza się w młyn-

ku odpowiednie ilości odczynników wynikające ze stechiometrii 

wzoru ogólnego 1, Ca10-xZx(PO4)6-y(SiO4)y(OH)2-y, gdzie Z - oznacza 

kation wybrany z grupy Mn2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, x - oznacza 

ilość kationu Z w modyfi kowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ x < 10, 

a y oznacza ilość krzemu w postaci anionu ortokrzemianowego 

SiO4
4- w domieszkowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ y < 6, lub wzo-

ru ogólnego 2, Ca10-x-yZx(PO4)6-y(SiO3)y(OH)2-y, gdzie Z - oznacza 

kation wybrany z grupy Mn2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, x - oznacza 

ilość kationu Z w modyfi kowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ x < 10, a y 

oznacza ilość krzemu w postaci anionu metakrzemianowego SiO3
4- 

w domieszkowanym hydroksyapatycie i 0 ≤ y < 6, stanowiących: 

źródło wapnia - węglan wapnia, octan wapnia lub tlenek wapnia; 

fosforu - - wodoroortofosforan (V) amonu lub diwodoroortofosfo-

ran amonu (V); źródło manganu, magnezu, miedzi, cynku i stron-

tu - węglan, octan, tlenek oraz źródło krzemu - octanu krzemu lub 

metakrzemian sodu i miesza a następnie otrzymaną mieszaninę 

umieszcza się w prasie hydraulicznej i stosując nacisk 7 - 9 ton przez 

minimum 10 minut formuje się tabletki, które wygrzewa się stosując 

następującą sekwencję temperatur: 400 - 450°C przez 4 - 8 godzin; 

700 - 750°C przez kolejne 4 - 8 godzin i 950 - 1050°C i wygrzane 

tabletki kruszy się a materiał rozdrabnia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411638 (22) 2015 03 18

(51) C01B 31/36 (2006.01)

 B05D 1/18 (2006.01)

 B32B 15/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SITARZ MACIEJ; DŁUGOŃ ELŻBIETA; JELEŃ PIOTR; 

GAWĘDA MAGDALENA

(54) Zastosowanie bioaktywnych powłok na bazie 
oksywęgliku krzemu

(57) Zastosowanie bioaktywnych powłok z oksywęgliku krzemu 

do wytworzenia bioaktywnych warstw na podłożach metalicz-

nych, z wykorzystaniem metody zol-żel, przy czym żel poddaje 

się pirolizie w temperaturze, korzystnie 800°C, z prędkością, ko-

rzystnie 5°C/min w atmosferze ochronnej argonu i przetrzymuje 

w temperaturze, korzystnie 800°C przez okres co najmniej 5 go-

dzin. Następnie próbki metaliczne z powłokami umieszcza się 

w sztucznym osoczu krwi, wymienianym korzystnie co 7 dni 

i przetrzymuje przez okres, korzystnie 5 tygodni, w temperaturze 

nie niższej niż 36°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411695 (22) 2015 03 25

(51) C01B 31/36 (2006.01)

 C30B 23/02 (2006.01)

 C30B 29/36 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) TYMICKI EMIL; GRASZA KRZYSZTOF; 

RACKA-SZMIDT KATARZYNA

(54) Sposób wytwarzania długich kryształów węglika 
krzemu z fazy gazowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kryszta-

łów węglika krzemu w urządzeniu obejmującym grzejnik górny (2), 

grzejnik dolny (3), umieszczony poniżej grzejnika górnego i komorę 

wzrostu, umieszczoną wewnątrz grzejnika górnego, zaopatrzoną 

w tygiel na materiał źródłowy i pokrywę tygla, umożliwiającą zamo-

cowanie na niej monokrystalicznego zarodka, w którym umieszcza 

się monokrystaliczny zarodek w górnej części komory wzrostu, zaś 

materiał źródłowy w tyglu, wypełnia się komorę wzrostu gazem 

obojętnym, za pomocą grzejnika górnego i dolnego podgrzewa się 

monokrystaliczny zarodek do temperatury co najmniej 2150°C, zaś 

materiał źródłowy do temperatury wyższej, korzystnie co najmniej 

2300°C, podczas procesu utrzymuje się materiał źródłowy w tem-

peraturze wyższej niż zarodek i w tych warunkach prowadzi się roz-

kład termiczny materiału źródłowego i krystalizację węglika krzemu 

na monokrystalicznym zarodku uzyskując kryształ węglika krzemu, 

charakteryzujący się tym, że podczas krystalizacji węglika krzemu 

na monokrystalicznym zarodku zmienia się w czasie moc Pg dostar-

czaną do grzejnika górnego (2) i moc Pd dostarczaną do grzejnika 

dolnego (3) w zależności od grubości rosnącego kryształu.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 411616 (22) 2015 03 16

(51) C01B 39/02 (2006.01)

 B01J 20/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) MIKUŁA JANUSZ; ŁACH MICHAŁ; GRELA AGNIESZKA

(54) Sposób wytwarzania zeolitów na bazie 
fi lipowickiego tufu wulkanicznego

(57) Sposób wytwarzania zeolitów na bazie fi lipowickiego tufu 

wulkanicznego metodą alkalicznej fuzji, z użyciem wodorotlenku 

sodu jako aktywatora procesu zeolityzacji, polega na tym, że fi li-

powicki tuf wulkaniczny przed zmieszaniem z pozostałymi kom-

ponentami rozdrabnia się do wielkości ziaren 10 - 800 μm, roz-


