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A. Bereidingsmethoden van BF30

I

De oudste in de literatuur opgegeven methode is die van
DaYy [ Phil.Frans. 102, 365 (1812)].
Hij lost boriumtrioxide op in warm geconcentreerd zwavelzuur. Na afkoeling voegt hij aan ~eze oplossin~ gemalen
vloeispaat CaF 2 toe. Door verwarming van ,dit reactiemengsel wordt BF3 verkregen.
3 CaF2 + B2 03 + 3 H2S04 2 BF3 + 3 caS04 + 3 H20.
Het aldus verkregen BF3 is verontreinigd met SiF4 en HF. ,
Men kan zich namelijk voorstellen dat primair Hl ontwikkeld wordt, dat met in de vloeispaat aanwezige silicaten,
SiF4 vormt. Bij gebruik van glazen app~atuur kan het
eveneens ontstaan door de aantasting van het glas.
Volgens A.F.O. Germann en H.S.Booth. [J .Phtts.Chem.2.Q"
369-77 (1926)J is BF3 van SiF4 te scheiden door gefract1~
neerde destillatie.
O.Ruff, A.Braida, O.Brettschneider, W. Menzel en H.Plaut
[Z.anorg.u.allg.Chem.206, 59 (1932U, die BF3 eveneens '
uit vloeispaat, boriumtrioxide en zwavelzuur bereidep,
passen de volgende reiniging toe. Volgens deze onderzoekers
is BF3 doorgefractioneerde destillatie niet te scheiden
van SiF4' daar de koolpunten van SiF4 (- 95°0) en BF3
( - 101°0) te dicht bij elkaar liggen. Ze verwijderen SiF4
door het gasmengsel door een Ft-buis over gesmolten B2 03
te leiden bij 800 0 e. Toch bleek hun uit de bepaling van
het schijnbaar moleculair gewicht van het gezuiverde gas,
dat het gehalte aan SiF 4 volgens deze methode niet lager
te krijgen is dan 1,7 %. Bij het ~leiden van BF3 over
gesmolten B20 kan ook intermediair de verbinding
1.
3
BFj:B 2 0j gevormd worden, die bij afkoel~n weer ontleedt
in de componenten. B2 0 wordt dan afgezet in het koude
3
gedeelte der buis, waardoor gemakkelijk verstopping kan
optreden.

9

10

6

Y

..' ""''- f l - "

/

..

~.'.".

I

BERE IDING BF3

Y ---/113
...

H.J.H.JANSSEN
NOV. 1948

--

-

--2.

..

W.Hellriegel [Ber.70, 689 (1937>] bereidde zuiver BF3 door
verhitting van KEF met B20 op een temperatuur its hooger
3
4
dan het smeltpunt van KEF 4 (518°0).
KBF + 2B 20 --+ BF3 + Kr. B4 0 6 .
4
3
Uit deze reactievergelijking blijkt, dat deze bereiding
economisch niet gunstig is. Bovendien moet voor een goede
hanteerbaarheid de reactie met overmaat KBF worden uitge4
voerde
H.S.Booth en K.S.Willson (Inorg.Synth. p.21. Vol II)
bereiden BF3 door alkali- of ammoniumborfluoride te verhitten met B2 0 en geconcentreerd zwavelzuur •
3
B20 + 6 KBF + 3 H2S0 4 ~ 8 BF3 + 3 K2S0 4 + 3 H20.
4
3
Het ontwikkelde BF3 wordt gewassen met een oplossing van
boortrioxyde in geconcentreerd zwavelzuur om het HF te
verwijderen.
B 0 + 6 HF ~ 2 BF 3 + 3 H 0.
2 3
2
Uit het aldus bereidde gas verkrijgen zij door gefractioneerde destillatie spectroscopisch zuiver BF3.
H.S.Booth en S.G.Frazy [J.Ans.Chem.Soc.65, 1836 (1943~
bereiden BF3 door fluoreering van B 01 • Hierbij maken ze
3
gebruik van OaF 2 of SbF als fluoreeringsmiddel. Bij ge3
bruikmaking van CaF 2 leiden ze B C1 over CaF 2 bij 160 3
200 0 0.
3 CaF 2 + 2 B 01 ~ 3 OaC1 2 + 2 BF3.
3
De overmaat B C1 kan gemakkelijk van BF3 gescheiden wor3
den, daar het kookpunt van B C1 (13°0) veel hoger ligt dan
3
dat van BF3.
Gebruikt men SbF als fluoreeringsmiddel, dan wordt tevens
3
Sb C1 als katalysator toegevoegd. De temperatuur behoeft
5
dan niet hoger te zijn dan OOC.
B 01 + SbF ~ SbCl + BF3.
3
3
3
Naast deze bereidingsmethoden zijn er nog verschillende
patenten, die de bereiding van BF3 behandelen.
U.S.P. 2.135.460. van E.I. du Pont de Nemours en Co geeft
een bereiding van boorfluoride uit BF3 - H2 0 complexen.
Men vQegt een metaalhalide aan het complex, waarbij BF3 aan
het metaalhalide wordt gebonden . Het water kan dan worden
afgedestilleerd, waarna bij verdere verhitting het BF3 uit
het metaalhalide - BF3 complex kan worden afgesplitst.
Het patent geeft het volgende voorbeeld:
121.8 gram (H20~ BF3 (1 mol) worden behandeld met 45 gram
OaF 2 (0.58 mol). Dit mengsel wordt in een kolf gebracht
"met"
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met een korte fractioneeringskolom. Bij verwarming van
het mengsel tot l50 0 C destilleert alle water en ~lijf~
weinig BF3 over. Ook kan het water onder verminderde
druk worden afgedestilleerd. Vervolgens wordt verhit op
300 - 500 0 C, waarbij het eerst gevormde Ca (BF 4 )2
splitst in CaF 2 en boortrifluoride.
De reactievergelijkingen zijn:
CaF 2 + 2 BF3 (H 2 0A3 ~ Ca (BF 4 )2 + 6 H2 0.
.
Ca (BF 4 )2 ~ CaF 2 + 2 BF3.
Volgens het patent behoeft het cOmplex BF3.(H20~ geen
verbinding te zijn. De hiervolgende alinea uit dit patent stelt dit uitdrukkelijk vast:
II BF3 and analog B-halogen compounds form with water
and other compounds an association that has been generally called in the literature a "complex".
In this specification and the claims appended thereto
this association will be referred to as a "complex"
altho this term will be understood to include water and
a B-halogen compound whether they are present as a solution, mixt~.e, compound or complex; or whatever may be
Ij
the manner of their association.
De methode volgens dit patent is van belang voor het
terugwinnen van BF3 na gebruik in chemische reacties.
U.S.P. 2.416.133 van de Walt Secrist Young geeft een
beschrijving van een continue BF -bereiding door inwer3
king van boorzuur op fluoorsulfonzuur HS0 F.
3
H3 B03 + 3 HS0 3F = BF3 + 3 H2S0 4 •
In verband met de continuiteit van de bereiding, de
zuiverheid van het verkregen BF3 en de eenvoud van de
uitvoering is dit patent gekozen voor het maken van het
fabriekschema.
Volgens U.S.P. 2.135.454 van E.I.du Punt de Nemours en
Co wordt BF3 bereid door inwerking van vloeibaar watervrij fluoorwaterstofzuur op boorzuur, boorzuuranhydride
of boraten.
3 HF + H3 B0 3 ~ BF3 + 3 H20.
6 HF + B203
---=. 2 BF3 + 3 H20.
Na2B40 7 + 14 HF ~ 2 NaBF + 2BF3 + 7 H20.
4
Hier worden BF3 - H20 "complexen" gevormd, waaruit volgens bovenstaand patent U.S.P.2.135.460 boortrifluoride
kan worden verkregen. De bereiding volgens deze twee
patenten is veel omslachtiger dan volgens U.S.P.2.4l6.l33.
"Het"
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Het energieverbruik zal ook groter zijn.
F.P.675.532, B.P.324.016 en U.S.P.l.898.532 z1Jn patenten van de I.G.Farbenindustrie van gelijke strekking. Ze
geven 2 methoden voor de bereiding van BF3.
Volgens de ene methode wordt uitgegaan van boorzuur uit
de handel, dat gebracht wordt in 20%-ige oleum. Vervolgens
wordt onder roeren gepoederde vloeispaat toegevoegd, waarna het mengsel tot 180 à 200 0 C wordt verhit, waarbij BF3
wordt ontwikkeld. Er wordt een kwantitatieve opbrengst Kan
zuiver BF3 vermeld. Waarschijnlijk zal het BF3 echter niet
volkomen zuiver zijn, maar verontreinigd met HF,_ SiF 4 en
misschien S03.
Volgens de twàde methode wordt uitgegaan van boorzuur,
dat men op fluoorsulfonzuur laat inwerken. Het mengsel
wordt opgewarmd tot 175 0 0, waarbij alle BF3 vrijkomt. De
opbrengst aan BF3 wordt kwantitatief genoemd. Deze laatste
methode komt overeen met het voor het fabriekschema gekozen patent U.S.P. 2.416.133. De uitvoering is echter niet
continu.
Een andere continue methode voor de bereiding van BF3
wordt beschreven in U.S.P. 2.163.232 van de Standard Oil
Development 00. Uitvinder: E.L.Baldeschnieler.
Een mengsel van gepoederd OaF 2 en B20 in de moleculaire
3
verhouding B 0 : CaF = 1.0 - 2.0 wordt in een reactor,
2 3
2
zooals op bijgaande figuur is afgebeeld , verhit tussen
900 en 1200 0 0, waarbij BF3 ontwikkeld wordt. De smelt kan
beneden uit de reactor worden afgevoerd .
De reactievergelijking luidt~
B20 + 3 CaF 2 ~ 2 BF3 + 3 CaO.
3
Volgens deze vergelijking is de moleculaire verhouding
B20 : CaF 2 = ~. Volgens he t patent is de opbrengst aan
3
BF3 maximaal bij de moleculaire verhouding B2 0 : CaF 2 =
3
1.0 à 2.0. De opbrengst is dan ~ 15% van het totaal gewicht B2 0 + CaF 2 • Wordt de verhouding genomen volgens de
3
reactievergelijking, dan zou indien de reactie volledig
verliep volgens deze vergelijking slechts calciumoxide
resten met een smeltpunt 2570 0 C. Door toevoeging van overmaat B20 wordt dit smeltpunt zoveel verlaagd, dat~de
3
smelt bij de genoemde reactietemperatuur vloeibaar, terwijl volgens het patent bovendien BF3 gemakkelijker uit
een beter vloeibare smelt wordt afgescheiden.
Het verkregen BF3 wordt als zeer zuiver vermeld: geen
"aanwezigheid"
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l.

aanwezigheid van SiF 4 , HBF 4 en 803 als verontreingingen,
die genoemd worden bij het natte proces. De afgevoerde
smelt bestaat hoofdzakelijk uit calcium-monoboraat
OaO.B 20 of uit een eutectisch mengsel hiervan met calci3
um-diboraat OaO.2B 0 • Uit deze smelt kan het B 0 weer
2 3
2 3
worden teruggenomen door behandeling met zwavelzuur of
zoutzuur. Een nadeel van de methode is het grote energieverbruik, hetgeen eenigszings verlaagd kan worden door
verwarming van het reactiemengsel met de af te voeren
smelt en BF3' Een groot nadeel is bovendien het gebrUik
van overmaat B20 •
3
B. Grondstoffen nodig voor de bereiding van BF3 volgens
U.S.P. 2.416.133.

Hiervoor zijn nodig H3B03' fluoorsulfonzuur en 99 à
lOO%-ig zwavelzuur.
Boorzuur wordt bereid uit boriumhoudende mineralen,
waarvan kermiet Na2 B 0 .4H2 0 en borax Na 2B 0 .10H2 0 de
4 7
4 7
voornaamste zijn. Hieruit wordt door aanzuren met zwavelzuur het boorzuur afgescheiden. Verschillende patenten
geven hierover de nodige aanWijzingen.
Volgens U.S.P. 1.590.106 van O.Franke,Berlin,Grünau,
wordt borax behandeld met .zwavelzuur; ,bij 1000C kristal~
liseert eerst Na 2S0 • 0 a~ uit, dat wordt afgefiltreerd,
4
waarna het filtraat wordt afgekoeld tot 30 à 35 0C. Bij
deze temperatuur kristalliseert zuiver boorzuur uit, hetgeen bij dezelfde temperatuur 'wordt afgefiltreerd. Het
filtraat kan opnieuw gebruikt worden om borax op te lossen.
Natriumsulfaat is bij 100 00 minder oplosbaar dan bij
33 0 0, het overgangspunt van Na 2S0 .10 aq in Na 2S0 en
4
4
water. Volgens D. R. P . 584.702 wordt boorzuur eveneens
bereid uit borax en zwavelzuur. Hierbij wordt gezorgd
dat tevens natriumbisulfaat NaH S04 aanwezig is. Met
dezelfde hoeveelheid oplosmiddel is dan een grotere hoeveelheid borax te verwerken .
Newman beschrijft in U.S .P. 2.089.406 een methode, waarbij borax eerst wordt omgezet in natriumoctoboraat, dat
bij lage temperatuur zeer goed oplosbaar is. Bij deze
lage temperatuur kunnen de grovere onoplosbare verontreingingen van borax worden afgefiltreerd, waarna door
verdere toevoeging van zwavelzuur boorzuur kan worden
afgeSCheiden.
"De"

---~---~

~-

--

6.

De reacties verlopen volgens:
2 Na 2 B 0 + H2S0 4 ~ Na 20.4B 20 + Na 2 S04 + H20
4 7
3
~ Na-octoboraat.
\
Na20.4B 2 0 ) + H2S0 4 + 11 H20 ~ 8 H3B03 + Na2S04 •
3
W.Burke i$~U.S.P. 2.104.009 zet borax eerst om in het
pentaboraat, dat eveneens goed oplasbaar is bij lage
temperatuur, om vervolgens het pentaboraat met zwavelzuur in boorzuur om te zetten.
De Heer E.J. Mulder heeft volgens dit patent zijn fabriekschema gemaakt.
Naast de afscheid,ing van boorzuur uit borax door middel
van zwavelzuur kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden
van andere reagentia.
Zoo beschrijft J.Petersen in
U.S.P. ~ 2.102.126 een methode, waarbij ammonimsUfaat wordt toegepast.
( NH 4)2 S04 + Na2B40 7 ·10 H20 ~ 2 NH3 + N~S04 • 4 H3 B03
+ 5 H2 0.
In U.S.P. 1.642.535 wordt S02 gebruikt om boorzuur af
te scheiden uit borax:
Na 2B40 7 ·10 H20 + S02 ~ Na 2So 3 + 4 H3 B03 + 4 H20.

I -
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Fluoorsulfonzuur HS0 F werd oorspronkelijk bereid uit
3
vloeispaat en rokend zwavelzuur, waarbij echter een onzuiver product werd verkregen. Ook kan men het bereiden
door mengen van vast 50 m~t Hf beneden OOC. Deze reactie
3
verloopt echter explosief en is niet geschikt om op commercieele schaal te worden uitgevoerd.
F.P. 808.991 en B.P. 479.450 ten name van I.G.Farbenindustrie geven de volgende bereidingswijze van H S03F.
In een aluminium reactor wordt 80 kg. S03 gebracht en
vloeibaar gehouden op 30 - 35 0 C. Door een buis van
chroomstaal wordt daarna 20 kg gasvormig HF ingebracht
beneden het S03-oppervlak. De inwerking treedt dan
direct op zonder enig gevaar voor explosie.
B.P. 496.658 van de I.G.Farbenind. geeft een bereiding
van H S03 F eveneens uit S03 en HF, waarbij de uitvoe~
ring continu plaats heeft. Door een aluminium reactiebuis, die met koelwater op een temperatuur van ! 20 0 C
wordt gehouden, en die voorzien is van 2 inleidbuizen,
worden per uur 80 kg 803 en 20 kg HF in gelijkstroom gevoerd. Het S03 wordt op een temperatuur van 400 C en het
"HF"
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7.
HF op - 100e gehouden. De reactie' verloopt vlot zonder
explosie, terwijl de reactiebuis niet wordt aangetast.
De bereiding van 99 - 100%-ig zwavelzuur kan hier onbesproken blijven.

c.

Het fabriekschema voor de bereiding van boriumtrifluoride volgens U.S.P. 2.416.133.
De bereiding komt er op neer, dat een oplossing van 25%
boorzuur in zwavelzuur reageert met fluo orsulfon zuur ,
waarbij BF3 en H2S0 worden gevormd.
4
H3 B03 + 3 HS0 3F ~ BF3 + 3 H2S0 4 •
Bij starten van de fabriek wordt een der beide oplostanks (2) gedeeltelijk gevuld met handels zwavelzuur van
99 à 100%. Vervolgens brengt men zoveel boorzuur in (1) ',
dat na oplossen van deze hoeveelheid in het zwavelzuur een
oplossing ontstaat, die maximum 25% boorzuur bevat.
Ofschoon een hogere boorzuurconcentratie toelaatbaar is,
is voor een regelmatig verloop van de HS0 F - H3B03-re3
actie een concentratie, die niet groter is dan 25%, noodzakelijk.
De oplossing van deze concentratie heeft een geschikte
viscositeit om te verpompen. Vervolgens wordt de reactor
(5) met stoom op 1000C gebracht en koelwater door de gaskoeler (6) geleid. De stoomtoevoer wordt gecontroleerd
door een thermometer in de reactor te plaatsen.
Daarna
worden de pompen aangezet die de boorzuuroplossing uit
de oplostank en fluoorsulfonzuur uit reservoir (4a) in de
reactor pompen. De doseeringssnelheid wordt afgelezen op
een rotameter en de vloeistoffen worden gefiltreerd door
de filters (3 en 4).
Beide vloeistoffen worden boven in
de reactor gemengd door een daar aangebrachte menginrichting, waardoor de reactie daar reeds voor het grootste
deel afloopt en BF3 vrijkomt. Het aldus verkregen BF3
wordt gekoeld in ~ KN de gaskoeler, passeert dan een reduceerventil en kan in de gashouders (7) worden opgeborgen.
Het reduceerventiel wordt ingesteld op een druk van ± 5
atmosfeer.
De bereiding heeft dus eveneens onder die
druk plaats. Men verkrijgt dus op deze manier een besparing van de compressiekosten. Met de 3rtraps compressor
(8) kan het boortrifluoride in reservoir (9) worden geperst tot een druk van! 140 atm. Met behulp van dit
"reservoir"
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8.

reservoir kunnen dan de flessen (10) gevuld worden.
Heeft de vloèistof in de reactor het niveau bereikt,
zooals op de tekening is aangegeven, dan wordt de af•
voerkraan van zwavelzuur geopend,
die gecontroleerd
wordt door de druk in de vloeistof. Het doosje in de
vloeistof van de reactor is voorzien van een membraan .
Dit wordt tengevolge van de wisselende druk bij wisselende vloeistofhoogte meer of minder ingedrukt . Is de
vloeistofhoogte gestegen tot een bepaalde stand, dan
wordt via een relais een motortje ingeschakeld, dat de
afsluiter oP?nt. Hierdoor wordt het zwavelzuur, gevormd
door de reactie en dat gebruikt is voor het oplossen
van boorzuur uit de reactor verwijderd. Een gedeelte
ervan wordt naar een der beide oplostankS gevoerd om
opnieuw boorzuur op te lossen , terwijl de rest wordt
afgevoerd. Men kan inhoud van de reactor en oplostanks
zodanig kiezen, dat steeds boorzuuroplossing aanwezig is.
Het toevoegen van de juiste hoeveelheden reagentia
in de reactor is zeer belangrijk om de omzetting hiervan
zoo volledig mogelijk te doen zijn.
Wat betreft de oplosbaarbeid van BF3 worden in het
patent waarden gegeven voor zwavelzuur , voor zwavelzuurboorzuur mengsels en voor zwavelzuur-fluoorsulfonzuur
mengsels bij berschillende temperaturen en drukken.
temp . 0C. druk
in
ata.
30
30
30
30
30
100
100
100
100
100
100
100

1
1
1

1
1
1
1
1
1
14
14
14

oplossing.
H2S0
4
H2S0 4 + 1.9% H3B03
H2S0 4 + 4. 6% H3BOs
H2S0 + 2.2% HS0 F
4
3
H~S04 + 13.8% HS0 F
3
H2S0
4
H2S0 + 1.9% H3B03
4
H2S0 + 4. 3% H3B03
4
H2S0 + 8 . 0% H S0 F
4
3 3
H2S0
4
H2S0 + 3 . 9% H3 B0 3
4
H2S0 ... 12 . 5% HS0 F
4
3

% BF

in

oplo~sing .
2. 7
5. 1
9. 4
1.9
1.5
1 .1
2. 9
6.1
0. 9
3.1
9. 7
1.3

Uit deze waarden blijkt, dat de oplosbaarheid van BF3
in zwavelzuur, dat boorzuur bevat, groter is dan in
zuiver zwavelzuur . Daarentegen is de oplosbaarheid in
"Zwavelzuur"

9.

zwavelzuur dat fluoorsulfonzuur bevat nog iets minder dan
voor zwavelzuur alleen. Het is daarom nuttig ervoor te
zorgen, dat in het afgewerkte zwavelzuur een geringe hoeveelheid HS0 F aanwezig is en dat zeker geen boorzuur
3
erin aanwezig is. Volgens het patent wordt de bereiding
zoo Uitgevoerd, dat de gewichtsverhouding HS0 F : H3B03
3
niet kleiner is dan 5. Er is dan een 3% overmaat HS0 F
3
aanwezig.
Men kan dan berekenen dat het af te voeren
zwavelzuur 1.9% HS0 F bevat. Als rendement wordt in het
3
patent 85% opgegeven berekend op HS0 F. Aannemende dat
3
alle boorzuur tijdens de reactie wordt omgezet, komt het
hierop neer, dat het afgewerkte zwavelzuur, gemengd met
1.9% fluoorsulfonzuur, 1.7% boriumtrifluoride bevat.
Deze waarde komt goed overeen met de waarden in de tabel
opgegeven.
De temperatuur van de vloeistof in de reactor mag niet
lager zijn dan 85 0 0.
Vloeistoftemperatuur hoger dan
0
125 - 135 0 bieden geen noemenswaardig voordeel •
. Wat het te gebruiken materiaal betreft, wordt in het
patent ijzer of staal opgegeven. Tengevolge van corrosie
wordt het geproduceerde BF3 verontreingd met 602 en wel
deqt~eer ·naarmate de reactietemperatuur hoger is.
Indien de eis is, dat het BF3 minder dan 1% S02 moet bevatten mag deze temperatuur niet hoger zijn dan 105 0 0.
In Ohem. and Met.Eng.1944 wordt als materiaal voor zwavelzuur-tanks opgegeven: stainless steel 316, d.i. een
gelegeerde staalsoort, bevatten 16-18% cr, 10-14% Ni,
max. 0.1% 0, 1.75 - 2.5% Mo, max. 2.0% Mn, max. 1% Si,
rest Fe.
Voor zwavelzuurpompen wordt gemeld O.F.IO M.
stainless steel met 18-20% Cr, 8-10% Ni, max. 0.1% C, 2.5-:
3.5% Mo, rest Fe.
In dit tijdschrift zijn geen materialen opgegeven, die
resistent zijn tegen BF3 en HS0 F.
3
Voor HS0 F zal zeker aluminium geschikt zijn, dat vol3
gens B.P.496.658 gebruikt wordt ter bereiding van HS0 F
3
en daarbij niet wordt ?angetast.
vr"l
Voor BF3 zal roest~ staal, zooals hiervoor genoemd
voor H2S0 - tanks, wel geschikt zijn.
4
Voor de berekening van de afmetingen van reactor en oplostanks gaan we uit van een uurproductie van 50 M3 BF3
en veronderstellen verder, dat de reactievloeistoffen gemiddeld 1/2 uur in de reactor verblijven. Er zal dan in
"de"
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10.
de reactor steeds !-370 L vloeistof aanwezig moeten zijn.
De inhoud van de reactor ks dan + 740 L. Is de reactor
cylindervormig, dan is bij een hoogte van 1.9 meter de
diameter + 71 cm.
Indien ieder oplostank een voorraad
boorzuuroplossing kan bevatten voldoende om één uur te
werken, heeft men voldoende aan 2 oplostanks. Aannemende
dat de boorzuuroplossing een soortelijk gewicht = 2 heeft,
is een oplostank ter grootte van 400 L ruim voldoende.
Nemen we weer een cilindrische vorm aan, dan wordt bij een
diameter van 71 cm de hoogte ± 1 meter.
D.

Berekening van de capaciteit van de pomp nodig om de
zwavelzure boorzuuroplossing van de oplostanks naar de
reactor te pompen.
We veronderstellen, dat per uur 50 M3 BF3 gemaakt wordt

onder een druk van 5 ata, en dat het rendement berekend
op gebruikt fluoorsulfonzuur 85% bedraagt.
Is de boorzuuroplossing 25%-ig, dan is hiervan 630.4 kg!
uur nodig. Stellen we het soortelijk gewicht van deze oplossing op 2.0, dan is volgens Perry p 817, de meest economische diameter voor de leiding 0.6 inch = L.B cm.
Voor de berekening van het Reynolds getal wordt aangenomen, dat de oplossing verpompt wordt bij 50 0 0 en dat de
viscositeit van een dergelijke oplossing gelijk is aan die
van 10%-ig oleum, dan is de absolute vis t ositeit van de oplossing 22 centipoises (perry p 794).
De kinematische vis t ositeit is dan 0.11 cm2/sec.
Re = V~d : waarin V = de gemiddelde snelheid in cm(sec.
d = diameter van de leiding in cm.
v = kinematische vis ~ositeit in cm2jsec.
V = 50 cm/sec.
d = 1.5 cm.
~ = 0.11 cm2jsec., waaruit volgt:
Re = 682.
We hebben dan met een laminaire stroming te doen.
Voor de bepaling van de pompcapaciteit passen we de wet
van Bernouilli toe:
u 2
1
Xl + 1
+ PI Vl+A

2 ëf g

Hierin is Xl = 0
UI = 0
_ 10 __
5 M.
PIV1 - 2

.

11.

Al = pomp"head"
wrijvingsverlies in de pomp
1.
~, P d V = 0 (vloeistof is onsamendrukbaar)
x 2 = 2 . 5 M.
u 2 = 0 . 5 Mjsec.
~ = ~ (laminaire stroming)
= 50 = 25 M.
"'2
~ F is de som van alle wrijvingsverliezen .
Voor de bepaling van de wrijvingsverliezen maken we' ge bruik van de formule van Fanning en Dare y .
2
F = 4f . L. V
2 g D
F = frictionhead in meters.

L

== de lengte van de leiding in meters.

f == wrijvingscoefficient (dimensieloos)
V = snelheid in Mlsec.
g = 9 . 81 M/sec 2 •
D = diameter van de leiding in meters .
Deze formule is alleen geldig voor een pijpleiding zonder flensen , afsluiters e . d .
Hiervoor geeft Perry, p . 825. , de lengten , uitgedrukt in
de diameter van de leiding , die acquivalent zijn met de
wrijvingsverliezen van deze apparaten •
•
De waarde van L wordt dan bepaald door de som van deze
waarden , n . l .
Lengte pijpleid~ng
9 meter.
4 a i sluiters 4x7xO . 015 meter =
0. 4 "
7 haaksche bochten (standard radius)
.
7 x 32 x 0 . 015 meter =
Voor filters zijn geen waarden in de tabel opgenomen .
~ ~~~~ ~
Nemen we aan dat het filter gereinigd moet
-I
,,/~ .............. worden, als de weerstand gelijk is aan die
,/
."./' 1
') van 100 haaksche bochten (standard radius) ,
/ dan krijgen we voor het filter 100x32xO.015
meters = 48
"
/
Flensen
nihil
Totaal L
= 61 mete:f .
V
= 0 . 5 M/sec.
D
=: 0 . 015 M.
f voor laminaire stroming
16
Re = ~g2i
Ol

tY

0~V~:;>'

t

;;;.,.'

_ _. .

-_._~-

=

= 4x~*2x

61 x 0 . 25
2 x 9 . 81 x 0.015
F = + 5 meter.

Dus F

"TIe"

De verschillende waarden ing evuld in de wet van Bernouil1i:
2
l
2
5
+
0.5
A
5
+
+ 0 =.
2 x 0.5 x 9.81 + 25 + 5
o + 0 +
Al = 27.53
Nemen we aan dat de wrijvingsverliezen in de pomp 2 meter
vloeistof bedragen, dan is de pomp"head" 27.53 .... 2 = 29.53 :NI
De door de pomp ontwikkelde druk moet dus zijn:
29.53 x 2.0 x 1000 kg/m2 .
Het gepompte volume bedraagt ~66~5 M3/sec .
De capaciteit van de pomp uitgedrukt in P . K. wordt dan:
0.315
_
29.53 x 2 x 1000 x 3600 x ~ P.K. - 0.07 P.K.
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