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Hittebestendige metaaloxydëuézels. ' 

thoriufnoxyde en siliciumoxyde zijn gemaakt of deze materialen 
t 

bevatten, terwijl ze tevens aluminiumoxyde en boriumoxyde be-

vatten. Voorts betreft de uitvinding continue, transparante, 

sterke, buigbare, gladde, glanzende hittebestendige vezels, die 

ten minste thoriumoxyde tezamen met siliciumoxyde, aluminium-

oxyde en boriumoxyde- bevatten.• Als zij chroomoxyde bevatten, kun-

nen dë vezels van de uitvinding gekleurd zijn. Deze vezels dienen 

ter versterking of voor het vervaardigen van hittebestendige voor-

uierpen, zoals textielproducten. Tevens betreft de uitvinding een 

werkwijze voor het vervaardigen van zulke hittebestendige vezels, 

alsmede viskeuze u/aterige samenstellingen van thoriumhydroxyzout, 

colloidaal siliciumoxyde en met boorzuur gestabiliseerd aluminium-

acetaat. De samenstelling kan in de lucht worden geextrudeard of 

crp andere ujijz.e gesponnen, tuaarna men ze door wateronttrekking laat 
: goleren an -vervolgens bakt, waardoor transparante, sterke, thorium-

oxyde-siliciumoxyde vezels vgn grote dichtheid ontstaan, die alu-

minigmoxyde en boriumoxyde bevatten. 

De gavormde en gebakken hittebestendige vezels, die over-

eenkomstig bovengenoemde en andere oogmerken van de uitvinding zijn 

vervaardigd, omvatten thoriumoxyde en siliciumoxyde, tezamen met 

aluminiumoxyde en boriumoxyde en in sommige gevallen eventueel 

chroomoxyde. In deze beschrijving worden aluminium-, chroom- en 

boriumoxyden gemakshalve onder de algemene naam metaal{III)oxyden' 

samengevat. Aluminiumoxyde en boriumoxyde blijken nodig te zijn 

voor het verkrijgen van continue vezels, die tengevolge van een 

hoog percentage thoriumoxyde een grote dichtheid bezitten. Zulke 

vezels zijn van veel nut voor het absorberen van röntgenstralen 

en voor het versterken van kunststoffen, zoals die welke in heli-

copterrotors worden gebruikt. Aluminiumoxyde en boriumoxyde schij-

nen ook nodig te zijn voor het vervaardigen van vezels, die kunnen 

worden geweven. -

Db hittebestendige vezels van de uitvinding bevatten prak-

tisch geen kristallijne materialen, behalve thoriumoxyde, d.w.z. 

dat in rortt-ganogrammen van de hittebestendige vezels van de uit-

De uitvinding betreft hittebestendige vezels, die van 



vinding geen vrije, aluminiumoxydë- of èndere' k/ristalliëtan dan 

microkristalli j'n thoriumoxyde kunnen uiordefl andersctrgidsn» De 

hittebestendige vezels van de uitvinding 2ijri dak transparant, 

vertonen bij binoculaire (b.v* 48 x) mieroécapisshé vergroting 

geen zichtbare korreligheid en hebben een glad oppervlak, flisn 

verkrijgt continue, sterkep glanzende V82ei"s> die buigbaar ge-» 

noeg zijn om zonder breken te kunnen mo-rd-ah vër'uierkt en als rosn 

dat menst, te kunnen uiorden gssusven» . 

De vezels zijn meestal transparant^ tt/aarrnaa urcr.rdt be-

doeld, dat als men ze in een vloeistof ffist-een geschikts bre-

kingsindex onder een microscoop bekijkt, d®"omtrekken- van de 

daaronder liggende vezels door ds bovanliggsndé «'©xsls heen 

zichtbaar zijn. Zulke vezels uiorden ook mei' "h&ldét" -gehoernd. 

Soflis blijken de vezels niet helder te zijfa en irij'n ze' zelfs on-

doorschijnend, zodat de daaronder liggènd^,vedels nie^ zichtbaar 

zijn, hetgeen vooral voorkomt als in ds vKfcë-1 kléine höevöslhe-

den kool in ongeoxydeerde toestand achterblijven» Me zeis, die 

gedeeltelijk ondoorschijnend zijn, kaft frtëfi- doorse-hijnêrld noemen» 

De hittebestendige vezels kurmafT i-n- htm ".groene" of on-

gebakken stadium u/arden vervaardigd dopt sx-fcï'tJdeÉsn, vêfegtyskken 

spinnen, of blazen of combinaties d a a r v a n g e v o l g d dsor aratsro-nt-

trskkend of verdampend gelsrenf van een v'isk'eus^ •condentraat van 

een waterig mengsel . aat cnoriumoxyde »n adtJtieiMmoxfda* alsissde 

aluminiumoxydë en boriumoxyee als zodanig sn da- vorm s?an 

Vöorprodukten omvat, maardoor een- groen, d.ui z« ongebakken wg-

2el ontstaat. Daarna morden ds groane vaze'ls verhit urn achterge-

bleven water en andere vluchtige stoffen te veEW.ijdffiran, organic 

sche materialen te ontleden sn koolstof -fcs'èranden.. ïïisn 
* - ' 

heeft dan een hittebestendige vezel verkregen, die t-horiumoxycs, 

ailiciumoxyde en aluminiumboraat of alumioiuttborosilieaafc omvat» 

Onder sen continue vezel urordt in,,ieze. bes-ohrljving een 

vezel (of monofilament) verstasn, waarvan- da lengte praktisch-

oneindig is in vergelijking tot zijn dismefee*. . " - . 
* ' 

De continue vezels van de uitvinding kmlne^, zomsl in groene 

als in gBbakkei toestand,. 3 - 6 mater of meer lang., zijn. Korters 



wezels ontstaan alleen als gevolg van pluizen of zeer kleine 

onregelmatighedêrr, die door vreemde deeltjes of gasbellen in 

het viskeuze concentraat zijn ontstaan of doordat door onvoor-

zichtigheid de vezel mechanisch is gebroken. Als men voor het 

vormen van een ononderbroken streng, kabel, garen, lont of ander 

uit een aantal vezels bestaand voorwerp meerdere vezels samen-

voegt, heeft de aanwezigheid van een klein aantal gebroken be-

trekkelijk korts continue filamenten geen nadelige invloed op 

de praktische bruikbaarheid van het uit een aantal vezels be-

staande voorwerp. In elk geval kunnen de vezels van de uitvin-

ding, zelfs als ze door bovengenoemde oorzaken breuk vertonen, 

in lengten u/orden gemaakt, die aanmerkelijk groter zijn dan die 

van stapelvezels. 

Bijgaande tekening stelt een ternair samenstellingsdia-

gram van de in het systeem aanwezige percentages thoriurnoxyde, 

siliciumoxyde en metaal(III)oxyde (R^O^) voor, waarin de gebie-

den zijn aangegeven, waarbinnen de samenstellingen van de uit-

vinding en de 'voorkeurssamenstellingen vallen. 

Oe voorkeurssamenstellingen van de uitvinding vallen 

binnen het gebied, dat voor A, B, C, D en E wordt begrensd, zo-

dat hun samenstelling tussen 55 — 90 géw.^o Th 0 5 — 35 geu/./i> 

Si en 5 - 25 ge\u.% R^ O3 üg"t*" terwijl men vooral de voorkeur 

aan samenstellingen geeft, die binnen het gebied A', B', C', D f 

en E' liggen, welke uit 60 - 84 geui.^-Tfi "O^» 8 — 25% Si en 

B - 20$ R 0 3 bestaan. De punten 2,3,4,5,6,7,8,9,10 geven de 

samenstellingen mesr, die respectievelijk in onderstaande Voor-

beelden II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, en X zijn beschreven. 

Men ziet, dat de mengsels van Voorbeeld I en li' dezelfde samen-

stelling hebben, terwijl de samenstelling van Voorbeeld XI (die 

een weinig CrO^ bevat) niet in de figuur is aangegeven. 

De samenstelling waaruit de hittebestendige vezels van 
r 

de uitvinding worden vervaardigd, zijn viskeuze solen of oplos-

singen Van thoriumverbindingen met aluminium- en boriumverbin-
# 

dingen, die colloidaal ge.disperggard siliciumoxyde bevatten. 

fiTen gebruikt rt liefst u/aterige solen, oplossingen of dispersies 
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van in uiater oplosbare of in water dispergeerbare vsrbindingan -

van thorium en/of aluminium en borium, die tot de respectieve!,!j<* 

ke metaaloxyden, thoriumoxydef aluminiumoxyde en boriumoxyds 

kunnen worden gecalcineerd» In sommige gevallen wordt tevens aart 

oplosbare of gedispergeerde chroomverbinding toegevoegd,, dis uit 

chroomoxyde bestaat of daarin wordt omgezet. De waterige dis-» 

persies van de uitvinding bevatten in 't algemaen zoveel uan de 

thorium- en siliciumverbindingen, dat de verhouding Th s Siö ? 

ongeveer 1,5 s 1 - 10 s 1 is. 

Thorium gebruikt men meestal in ds vorm van sen sol van 

thoriumhydroxynitraat of -hydroxychloride, dat uit thoriumhy-

droxyde wordt bereid door het in een kleinere, dan de stoe-ehio-

metrische hoeveelheid salpeterzuur of uiaterstofchloridezuur op 

te lossen of ts dispargeren, terwijl in bepaalde gevallen melk-

zuur wordt toegevoegd. Os algemene benaming voor deze verbin-

dingen en voor andere, die op soortgelijke wijze morden bereid 

is thoriumhydroxyzouten, onverschillig of ze ware oplossingen 

of colloidale dispersies vormen. Het hydroxynitraat komt blijk-

baar met het thoriumhydroxyriitraat van Krüss en Palmaer overeen, 

(Zsitschrift anorganischer Chemie vol. 14, blz. 366 (1897), Een 

geschikte voarkeursbereidingsuiijze voor hst bereiden van tho-

riumhydroxynitraat bestaat in het neerslaan van thoriumhydroxyde 

uit een oplossing v-rf; hei, nitraat in water, waarna genoemd hydrox-

yde, nadat het naersiag is uitgewassen totdat hst waswater esn 

pH van ongeveer 7 heeft, in verdund salpeterzuur (of waterstof" 

chloridezuur) wordt gedisperqeerd of opgelost, hetgeen een dis-

persie of oplossing van het basische zout (waarvan man aanneemt, • 

dat het aan formule Th(N0„) (OH) beantwoordt; waarin x en y on-j x y i 
geveer 2 zijn) in mater oplevert. 

Als voorbeeld van bovenbeschreven werkwijze wordt het in 

de volgende voorbeelden genoemde thoriumhydroxynitrast bereid 
e 

uit 454 g hands Isthoriumnitraattetrahydraat, die in ongeveer 
1 500 cm^ water zijn op-gelost, door met behulp van 275 cm^ 2Q%'s 

NH^OH het Th(OH) neer te slaan., 'Nadat het neutrale neerslag zo 
lang met water .is uitgewassen tot de pH ongeveer 7 is, wordt het 



3 
in 75 - 125 cm geconcentreerd HNOg, dat met een grote hoeveel-

heid water is v.erdund opgelost, waardoor een heldere oplossing 

of dispersie wordt verkregen. Het produkt thoriumhydroxynitraat 

heeft ongeveer X = 2,2 en Y = 1,8. Door minder salpeterzuur te 

5 gebruiken levBrt men een bijdrage aan het compenseren van de 

voor het spinnen vereiste hoge relatieve vochtigheid. 

Siliciumdioxyde kan geschikt in de vorm van colloidale 

dispersies in water morden gebruikt, die een SiC^-concentratie 

van 1 — 50 gew.Jö hebben. Voorkeurscancentraties zijn 15 - 35 

1Q ge'ui./6,. die in de handel verkrijgbaar zijn en waaruit minder wa-

ter behoeft te worden verwijderd om de viskositeit tB verhogen 

dan uit meer verdund'© dispersies. Het colloidale siliciumoxyde 

kan ook in de vorm van organosolen worden toegepast, waarbij 

het siliciumoxyde colloidaal in met water menghare organische 

15 oplosmiddelen, zoals normale of isopropanol, ethyleenglycol, 

dimethylformamide en verschillende cellosolve-glycolethei^, zo-

als methylcellosolve (2-metnoxyethanol) is gedispergeerd. 

lïien dient bij het bakken erg op te passen als zulke organische 

materialen tijdens het verdampen niet vervluchtigd zijn. Da 

20 grootte van de colloidale siliciumoxydedeeltjes in de aquasolen 

of organosolen kan verschillende waarden hebben, b.v. tussen 1 

en 100 millimicron liggen, doch meestal is zij 5 - 30 millimi-

cron, bij voorkeur ongeveer 10 - 16 millimicron. 

lUaterige colloidale dispersies of solen, die de voor-

25 keur genieten en geschikt voor de uitvinding kunnen worden ge-

bruikt, zijn verkrijgbaar onder de handelsmerken "Ludox", "Nalco" 

en "Syton", zoals Nalco 1030," Nalco 1Q34A, Nalco D-2139, en 

Syton 2Q0. . 

In Tabel A zijn de eigenschappen van verschillende geschikte 

30 technische kwaliteiten waterige colloidale dispersies van si-

liciumoxyde vermeld. Deze dispersies kunnen verontreinigingen of 

stabilisatoren, b.v. natriumverbindingen, bevatten, doch de to-

tale hoeveelheid daarvan ligt meestal onder 0,'5 gew.j£. In som-

migs gevallen kan het gewenst zijn de SiO„-dispersies te Pil-

35 treren om vreemds stoffen', bacteriën, enz. te verwijderen. 

7 4 1 6 5 0 6 



Tabel - A 

Colloidaal Deeltjesgrootte SiD 5 pH 

S0 2~produkt m f/4. gevi.% 

Ludox HS-40 13 - 14 . 40,1 

5 M HS 13 - 14 30,1 

ii LS 15 - 16 ' 30,1 

; ii SIY1-15 7 - 9 15,0 

n Sffl-30 7 - 8 29 ~ 

ii TM 22 - 25 49,0 

10 ii AS 13 - 14 '30,1 

o AIÏI 13 - 14 30 j 1 

Nalco 1030 11 - 16 30,0 

Nalco 1034A 16 - 22 34,5 

Nalco D-2139 5 . 25,0 

15 Syton 200 16 30 j 1 

(bij 25°C) 

9,54 

9,8 

8.3 

8,5 

31 9 - 1 0 

8,5 

9.4 

8,8 

'TO, 2 

3,1 

10 

9,1 . 

In bepaalde gevallen kunnen vezels, van uitsluitend bo-

venstaande thoriumhydroxynitraatoplossing en een collo-idale 

siliciumdispersie morden vervaardigd. Als zulke vezels een be-

trekkelijk hoog thoriumgehalte hebben, zoals voor het vervaar-

20 digen van vezels van grote- dichtheid, dis voor»het weven van 

schermen tegen röntgenstraling of van versterkingsmaterialan 

voor het verhogen van de treksterkte vereist is, zijn ze meesta 

j echt buitensporig bres, zodat ze niet geschikt zijn om voor het 

' gestelde doel ce warden gebruikt. Tosvoeging van tenminste on-. 

25 _ geveer b% me taal (111) oxyde, d.ui.z. borium en aluminium tezamen, 

: bij voorkeur in een verhouding van 1 : 3, blijkt echter samen-

; stellingen op ta leveren, waarvan gemakkB-lijk vezels kunnen uuor 

:, dBn gesponnen en die dan ook uitstekend hittebestendige vezels 
3 

met dichtheden van ongeveer 3,5 - 6,0 g/cm of meer opleveren 

30. De vezels van de uitvinding kunnen derhalve als vezels van zser 

; grote dichtheid u/orden omschreven. 

Ter vergelijking zij vermeld, dat de dichtheid van Th 0 2 . 

9,86g/cm^ is. Voor het vervaardigen van een gekleurde vezel kan t 
; een weinig chroomoxyde worden toegevoegd. 

35; Een bijzonder geschikte bron van zowel Al^O^ als B ^ O g 

74 1 6 5 0 6 A 



Is het poedsTvormige met boorzuur gestabiliseerde basische alu-

miniumacetaat, waaraan men de formule Al(OH)gCOOCCHg)*1/3H 3B0 3 

toeschrijft en dat in de handel onder da naam "Wiaproof" ver-

krijgbaar is. Dit materiaal bevat een"equivalente molverhoudina 

van AI2O3 ï' = 3 : ^ e n o n 9 e v e e r 44,6 gs\si.% aluminiumoxyde 

en boriumoxyde tezamen. Gemakshalve wordt dit hierna meestal 

aluminiumboxaat genoemd, aangezien het azijnzuur tenslotte toch 

verdwijnt. De verbinding kan ook tezamen met grotere af' kleiner 

hoeveelheden aluminiumoxyde of boorzuut of beide morden gebruik 

Bij concentraties van 30 - 40$ is de pH-u/aarde van waterige op-

lossingen van dit aluminiumboraat kleiner dan 5. Meestal ge-

bruikt men 5 - 20 $£'s oplossinggn.Hpeufel aluminiumoxyds an bo-

riumoxyde ook door andere bronnen kunnen, worden geleverd, zoals 

b.v. door oplossingmvan boorzuur-aluminiumformoacetaat of van 

booTZUur-aluminxumchloride in water of door fijnverdeeld alu-

miniumoxyde, geniet bovenbeschreven aluminiumacetaat-boorzuür-

mengsel toch de voorkeur. 

Volgens de werkwijze, van da uitvinding wordt eerst een 

verdunde waterige oplossing óf dispersie bereid door de ver-

schillende bestanddelen, n,l. thoriumoxyde-, aluminiumoxyde- en 

boriumoxydevoorprodukten en colloidaal siliciumoxyde in de ge-

wenste verhouding te mengen, waardoor een tamelijk verdunde op-

lossing ontstaat, die in het algemeen 10 - 40 gew.J?ó-vasts stof 

bevat. Voor het vervaardigen van vezels dient deze verdunde op-

lossing zo ver te worden ingedampt, dat een viskeuze vloeistof 

ontstaat, die bij extrpsie en verstrekken in de lucht geleert. 

Het indampen kan bij normale temperatuur en druk, doch bij voor-

keur onder vacuum plaats vinden. Daar voor het indampen normale 

bekende werkwijzen kunnen worden toegepast, behoeven deze hier 

niet nader te worden beschreven. 

De dispersie is geconcentreerd genoeg om te kunnen wor-

den versponnen, als hét -vastB-stofgehalte, zonder dat zich daar-

door vaste stof afscheidt, ongeveer 30 - 55 gew./o is, terwijl 

de viskositeit (bepaald met een Brookfield-viskometer bij ka-

mertemperatuur) 15 000 - 1 000 000 cps, bij voorkeur 45 000 -

7 4 1 6 5 ö § 



500 000 cps is. Voor elks inrichting is een bepaalde viskositeit 

nodig. De viskeuze concentraten zijn betrekkelijk, stabiel, doch 

het verdient de voorkeur ze bij lage temperatuur op te slaan als 

ze niet binnen b.v. 24 uur moeten morden gebruikt. Het verdient 

aanbeveling het concentraat vdór het wateronttrekkend geleren sn 

spinnen eerst te centrifugeren om luchtbellen te verwijderen en/ 

of te filtreren, teneinde vreemd-vast materiaal, bacteriën enz» 

die zich op de spindop zouden kunnen afzetten, te verwijderen,. 
2 

Het viskeuze concentraat kan onder drukken van 3,5 - 70 kg/cm 

worden geëxtrudeerd, waarvoor een roestvrij-staleh spindop met-

sen groot aantal gaatjes (b.v. 15 - 100 of meer gaatjes met dia-

meters van ongeveer 0,025 - 0,25 mm) zoals in de rayonindustrie 

gebruikelijk is, kan worden gebruikt, om welke reden het con-

centraat dan ook een zodanige viskositeit disnt te. hebben en zo 

vrij van luchtbellen en deeltjes dient te zijn, dat een breuk-

vrije vezel wordt verkregen. 

De viskeuze concentraten worden bij voorkeur door gaat-

jes geëxtrudeerd, waarna men ze door hun eigen zwaarte door ds 

lucht omlaag laat vallen, terwijl ze ook mechanisch d-.m.v. rollen 

of een wals of een opwindinrichting, die sneller draait dan"de 

extrusiesnelheid is, door de lucht kunnen worden gatrokken. Door 

de krachten, die door het omlaag zakken of strekken op de vezels 

worden uitgeoefend, worden deze verstrekt waardoor hun doorsnede 

50 - 90 % kleiner wordt en hun lengte met 100 - 1000 $ toeneemt 

en het droogproces gemakkelijker en sneller verloopt. 

Het spinnen van de vezels kan in lucht van kamertempera-

tuur plaats vinden, doch om de droging te versnellen kan desge-

wenst ook warme lucht worden gebruikt. De relatieve vochtigheid 

van deze lucht is bij voorkeur 10 - 25% bij temperaturen vsn 

15 - 30°C, om zo weinig mogelijk kansop plakken te hebben, ter-

wijl 15 - 20% de voorkeur geniet. Lagere relatieve vochtigheden 

leveren geen ernstige moeilijkheden op. 

Dient de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht 

hoger dan ongeveer 20$, doch, niet hoger dan ongeveer 50^ te zijn, 

dan moeten enige speciale voorzieningen worden getroffen. -Rela-
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tieve vochtigheden boven ongeveer 5G$j kan men beter vermijden. 
f 

Mogelijke voorzieningen omvatten de to'epassing van een concen-

. traat met een: hogere viskositeit, het extruderen bij lagere snel-

heid, het toepassen van een kleinere verstrekking, het gebruik 

5" van een kleinere spuitopening, het blootstellen van de groens ve~ 

: zeis aan warme lucht van zeer lage (ongeveer relatievs vcch-

; tigheid op.het ogenblik dat zij ontstaan, en/of het vergroten 

van de . afstand tussen de spuitopening en het punt tiraar ds afzon-

: derlijkegeêxtrudeerde vezels met elkaar in aanraking komen. 

10, De groene vezels kunnen met elkaar in aanraking u/orden 

• ; " gebracht, waardoor een streng van een aant3.1 vezels ontstaat, 

waarna de streng met een apprèteermiddel kan worden geapcr&tesroV 

om de vezels bijeen te houden, zonder, dat ze plakken. Ais men 

"sen apprèteermiddel toepast kan de streng (of kunnen de geëxtru-

15 deerde vezels) mechanisch over een appr&tserwals worden geleid, 

zoals in de textielindustrie wordt gebruikt, waardoor een gebrui-

kelijk bi j . hoge temperatuur vluchtig apprèteermiddel of smeermid-

del., zoals een olie, wordt opgebracht. Infraroodstralers s.d. 

I ' kunnen worden gebruikt om het apprêt te laten verdampen, waardoor 

20 * wordt voorkomen, dat het apprêt tijdens het bakken van de groens 

ï voorwerpen verbrandt, aangezien door deze verbranding de vszels 

tijdens het bakken te heet zouden kunnen worden. Bovendien zou 

men ook langer moeten bakken om het apprêt volledig van de vezels 

| te verwijderen. 

25' , Luchtstromen dienen te worden vermeden, aangezien daar-

door de afzonderlijke geêxtrudeerde vezels met elkaar in aanra-

king zouden kunnen komen, voordat ze voldoendB droog zijn of sr 

vezelbreuk zou kunnen optreden. In elk geval moet, voordat de ge-

êxtrudeerde of. gelegeerde vezels voldoende droog zijn, elke on-

30; derlïnge aanraking worden vermeden. 

. - In groene d.ir.z. ongebakken toestand omvatten de. vezels 

in het algemeen ongeveer 40 - 80 gew./S vaste stof en zijn droog 

: in die zin, dat ze niet aan elkaar of ergens anders aan plakken, 

'i doch handdroog aanvoelen. Zij bevatten dan echter nog aanmerke-

35 lijke hoeveelhedenwater en. organisch materiaal, b.v. 20 - 60 
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gew.$, zodat ze om in de hittebestendige vezels van de uitvin- ; 

ding te worden omgezet eerst nog moeten morden gebakken. 
i 

Onder "wateronttrekkend geleren" of "verdampend geleren" -

wordt in deze beschrijving derhalve niet' verstaan, dat ai het 

5 water uit de vezels wordt verwijderd. In groene toestand zijn ; 

da gespannen vezels onder het microscoop transparant (=doorzich~ : 

; tig) en helder; als zij geen kleurstoffen bevatten lijken ze op ; 

; kleurloze glasvezels. Deze groene of ongebakken vezels zijn amorf. 

' Om het resterende water en organisch materiaal te veru/ij™ 

10, deran, worden de groene of vastgeworden gelvezels als. enkele of ' i 
; ' meervoudige vezels in een elektrische of andere oven aan ris 

lucht of in een andere oxyderende atmosfeer, op een tamelijk hoge • 

temperatuur, b.v. 600 DC, of zelfs 1000°C of meer, verhit, lïlen kan 

verschillende verhittingsschema's toepassen, doch het verdient 

15' . de voorkeur de vezels onafgebroken een zone te laten doorlopen, 

waarin de gemenste temperatuur (ongeveer 750 - 1000°C) heerst. 

Op dezelfde wijze kunnen ook rovings of geweven textielproduk-

ten morden verhit. 

Bij het bakken dient de mate van verhitting nauwgezet 

20 te u/orden geregeld am te voorkomen, dat de ontledingsreacties te 

snel verlopen en om te verhinderen, dat brandbaar materiaal, dat 

zich in de vezels bevindt of uit de vezels vrijkomt in-de brand ! 
- i 

vliegt, aangezien hierdoor ondoorschijnende of ziuakke vezels kun-* 

nen ontstaan. Men kan rnet een lage temperatuur beginnen en deze : 

25 ' langzaam opvoeren, terwijl gelijktijdig lucht wordt tosgevoerd» • 

Als man de groene vezels niet in één keer volledig wil : 

i 
bakken, of als men het bakken niet meteen, nadat ze zijn gevormd; 

wil laten plaats vinden, kan het wenselijk of noodzakelijk zijn ! 

de vezels in een betrekkelijk droge of beschermende atmosfesr i 

30. te bewaren om te voorkomen, dat ze vocht,of verontreinigingen ' 

! opnemen en daardoor gaan samenplakken of in kwaliteit achter- j 

ui tgaan. • ; 1 

• Door het verhitten wordt het resterende water verdampt, 

het organische materiaal ontleed en vervluchtigd en de k o o l s t o f : 

35 gaoxydeerd, waardoor een praktisch koolstofvrij - uit één geheal 
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bestaande homogene hittebestendige vezel u/ordt verkregen. Door 

het verhitten krimpt tevens het voorwerp een weinig, waarbij de 

lineaire krimp in 't algemeen ten minste 25/4 en de volumekrimp 

ten minste 50^ is. 

De continue hittebestendige vezels, die door hakken van 

de groene vezels bij ongeveer 600°C zijn verkregen, zijn micro-

kristallijn en bevatten Th [^-kristallieten, die d.ra.v. röntgen-

analyse kunnen u/orden aangetoond. De hittebestendige vezels zijn 

transparant (=-doorzichtig) of doorschijnend, helder, glanzend, 

glad en kleurloos (tenzij naast AlgOg en ê ^ Q - j tevens chroom is 

gebruikt). Zij zijn voldoende sterk en kunnen zonder te breken 

u/orden verwerkt. De hittebestendige vezels zijn continu, rond 

(soms elliptisch) in doorsnede en buigbaar. Door bakken u/ordsn 

al deze eigenschappen nog: beter. De hittebestendige vezels kunne 

tot doek urorden geweven, dat een afdoende bescherming tegen 

röntgenstraling geeft, terwijl ze ook ais versterkingsmateriaal 

in kunststoffen, b.v. voor helicopter-rotors kunnen u/orden ge-

bruikt, in welk geval.de grote dichtheid, die niet ten koste van-

de sterkte gaat een voordeel is. De vezels hebben ook waardevolle 

hittebestendige eigenschappen en isolerende eigenschappen en kun 

nen daar worden toegepast, waar aan zulke eigenschappen, behoefte 

bestaat. 

Door onderstaande voorbeelden, u/aarin meestal gedeïoni-

seerd water wordt gebruikt, ook als zulks niet is vermeld, u/ordt 

de uitvinding nader toegelicht. 

Voorbeeld I 

Thoriumhydroxyde wordt neergeslagen uit 450 g thorium-

- nitraat-tetrahydraat, dat in ongeveer 1,5 1 gedeïoniseerd water 

was opgelost door bij 20 - 25°C 275 cm^ 28/S's ammoniumhydroxyde 

toe te voegen. Het neerslag wordt afgefiltreerd. Wen suspendeert 

het opnieuw in gedeïoniseerd uiater en filtreert het herhaalde 

malen af totdat het waswater een pH van ongeveer 7 heeft. Het 

thoriumhydroxyde (dat niet u/ordt gedroogd) dat 200-g ThOj bevat, 

u/ordt in ongeveer 1,0.- 2,0 liter u/ater gesuspendeerd, waarna 

3 
50 cm geconcentreerd waterstofchloridezuur wordt toegevoegd. 
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[ iKlen roert de suspensie, waardoor het neerslag geleidelijk in on-

' geveer 1 uur oplost. In de samenstellingen van de. uitvinding kan 

men naar keuze dit thoriumhydroxychloride of het eerder beschre-

ven thoriumhydroxynitraat gebruiken. Na droging, en verbranding 

5. blijkt 533 g van genoemde oplossing öOgThGg te bevatten. 

Aan 533 g van'de oplossing voegt men 21 g met boorzuur 
gestabiliseerd basisch aluminiumacetaat (Niaproof; overeenkomend' ' - . I 
mat 7,53 g Al o0„ en 1,71 g B o0„) toe, maarna het mengsel wordt 1 

I l. O co 
? geroerd totdat de vaste stof is opgelost. Men bepaalt de pH van 

10 de oplossing en brengt de pH van 48 g colloidaal siliciumoxyde op 

ongeveer dezelfde waarde, die tussen 3 en 5 ligt. Hiervoor wordt, 

i salpeterzuur of waterstofchloridezuur gebruikt. 

De aangezuurde colloidale siliciumoxydedispersie wordt 

bij kamertemperatuur onder roeren geleidelijk aan de thorium-

15 aluminiumoplossing toegevoegd. Als de zuurgraad niet op de juiste 

waarde is ingesteld, dan kan er bij het mengen van de oplossing-

en enig neerslag ontstaan. De gehele oplossing wordt bij-enge- , 

veer 30°C tot een kleine hoeveelheid viskeuze vloeistof inge- j 

dampt, die indien nodig ontlucht en gefiltreerd wordt om even- j 

20. tuesl gesuspendeerd vast materiaal te verwijderen. De viskeuze 

oplossing wordt in een kleine laboratoriumspinmachine (ongeveer ; 

30 openingen) bij een druk van ongeveer 17,5 kg/cm geëxtrudeerd) 

, , en geeft bevredigende ongebakken continue groene vezels. Door j 
o • bij ten hoogste 750 C aan de lucht te bakken, doordat de vezels j 

25. • geleidelijk in een zone van die temperatuur worden toegelaten, , 
worden sterke continue witte' transparante hittebestendige vezels} 

verkregen, die ongeveer 68^ T0 2 > 20% SiÜ2 en fll2°3 e n B2'°3 ' 
1 tezamen in een molverhouding van 3 : 1 bevatten. Van deze vezels: 

i 
kunnen breisels en weefsels worden vervaardigd, terwijl ze ook ! t 

30, voor het versterken van plastische materialen (^kunststoffen-) j I 
kunnen dienen, 

Voorbeeld II 

Kien vervaardigt continue transparante vezels van dezelfde 

! samenstelling als die van voorbeeld I door 13,3 kg van een op- i 

35 lossing van thoriumhydroxynitraat te bereiden, die 1090 g Th0-_ j 
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i bevat (de oplossing werd op dezelfde wijze bereid als boven werd 

beschreven), waarin 443,2 g met boorzuur gestabiliseerd basisch 

•aluminiumacetaat is opgelost en waaraan vervolgens 1052 g collo! 

daal siliciumoxydesuspensie (verkrijgbaar onder de naam Ludox tS 

5 err 30% SiO^ bevattend) wordt toegevoegd, waarvan de pH door toe-

voeging van geconcentreerd salpeterzuur op 4,1 was gebracht. Het 

gehele spinsol wordt bij 31°C ingedampt, waarbij hst dan een vis-

' kositeit van 53 000 cps heeft. 

; Het spinsol wordt d.m.v. -de in het Amerikaanse octrooischrift 

10 3 760 049 beschreven spininrichting versponnen en bij 820°C !T!st 

een snelheid van 30,5 cm/min. • gebakken,. waardoor uitmuntends 

transparante, continue, witte, gladde vezels worden verkrogsn. 

Door bij 950°C in de lucht te bakken neemt de dichtheid toe, 

waardoor continue transparante vezels van praktisch dezelfde sa-

15 menstelling als de vezels van Voorbeeld I worden verkregen, die 

een brekingsindex, van ongeveer 1,7 en een dichtheid van tan n»in-

3 

ste 5,0 g/cm hebben. Van de vezels kan een doek worden gewsvsn, 

Üat zeerfèoeö röntgenstraling absorbeert. 

; Deze samenstelling bevat 5S?g Th0 2 tenuijl de. rest uit 

20 Al^O^, B^Ö^ en SiO^ in een mqlverhouding van 3 : 1 ; 10 bestaat. 

IKlere bereidt nog enige andsre samenstellin^nwaarin laatstgenoemde 

verhouding tussen 3 : 1 : 2 en 3: 1 : 6 varieert. Deze samenstel-

lingen worden nader in Tabel B beschreven. 

' Tabel B 

• Voorbeeld III IV V 

( molverhouding 

• Al 20 3:B 20 3:Si0 2 3:1:2 3:1:4 3:1:6 

Thoriumhydroxynitraat 

Sol (g) 965(a) 697(b) 831(b) 

] Aluminiumboraat | (44,6/i A 1 2 0 2 + B 2 0 3 ) 77,5 42,2 42,2 

Colloidaal siliciumoxyde 

' (30/a Si0 2) . 36,8(c) 40 60 

' . Samenstelling van de vezels in qew.% 

; Th0 2 68 " 6 8 68 

Si0 2 7,8 12,5 15,7 

-- -R 0 3(d) 24^-2- 19,5—.-16-,3 
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: (a) 8,6 qew.% 'h~2 

(b) 9,4 qsui.% Th02 

(c) bevat 10,3 g dimethylformamide en is aangezuurdmet 14,3 g 

melkzuur 

5 (d) 3 A1 20 3'B 20 3 

De oplossing van elk dezer voorbeelden wordt ingedampt 

tot een viskositeit van 50 000 centipoises of meer, waarna er 

door spinnen en verstrekken vezels van worden gemaakt. Ds ve-

zels van voorbeeld III worden in lucht gebakken (werkwijze vol-

10 g8ns het Amerikaanse octrooischrift 3 760 049) met'een snelheid 

van 10 cm/min. bij ongeveer 820°C, waardoor sterke vezels wor-

den verkregen, die door insluiting van k o o i e n weinig zwart zijn, 

De vezels van 11/ en V zijn ook enigszins zwart, doch minder dan 

die van Voorbeeld III. Deze vezels zijn continu doch door de in-

15 gesloten kooldeeltjes zijn ze niet transparant (=doorzichtig) 

doch doorschijnend of ondoorschijnend. 

; Teneinde te laten zien binnen welke grenzen thoriumoxyds-

siliciumoxyde-metaal(111)oxyde vezels met dichtheden van onge-

veer 3,5 - ongeveer 6,0 kunnen worden verkregen, worden nog een 

20i aantal continue vezels vervaardigd, waarvan de samenstelling in 

Tabel C is vermeld. ; 

' Tabel C ' I 

Voorbeeld VI VII VIII IX 

materialen 

Thor.iumhydroxynitraat 500(a) 300(b) 300(b) 300 (c ) • 300(d) 

Aluminiumboraat 17,4 23,9 1 5,3 7,2 3,0 : 

(44,6;* a 1
2 ° 3

 + B2°3) 
• 

i 

Siliciumoxyde-dispersie i 

(3Q)b Si0 2) 90,4 21 ,3 5,7 .10,7 4,5 j 

Samenstelling % Th0 2 55 60 75. 80 90 ! 

% Si0 2 35 15 5 10 
r- ï 

i 

% R 20 3(e) 10 ' 25 • 20 .10 5 ; 

Dichtheid van de vezel 

(s/cm ) 4,05 3,91 .'4,14 5,90 6,50-' 

Brekingsindex van de vezel O/ ,58 A / ,59 . 'V ,76 1 ,80 ' 

Baktemperatuur (°C) 800 800 850 850 850 

Baksnelheid (cm/min) 22,5 22,5 25 . 25 25 • : 
- ! 

Treksterkte(lOOOkg/cm^-) (.f) 2 ,..8 5,6 7. . .. . 7 - 2,1 J 
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s 

• . 3 ; 

(a) Als voorbeeld I, doch opgelost met 75-cm geconcentreerd 

. HN0 3; 8,53$ I'h02. 

(b) Als voorbeeld VI, doch tevens 8,3 g geconcentreerd 'HNO^; 

8,53$ Th0 2. ' ; 

(c) Als voorbeeld VI, doch tevens 4,2 g geconcentreerd Ht\!03, ; 

8,53$ ThO . i " 3 
(d) Als voorbeeld I, -doch opgelost met 100 cm geconcentreerd ; 

HC1 en 20 cm 3 melkzuurj 8,08$ Th0 2. ' ^ 

(e) 3 A 1 2 0 3 ' B 2 0 3 

10. . (f) Benaderde maarden. : 

I Elke charge werd "ingedampt en gesponnen tot een aantal . i . 
1 vezels, die op bovenbeschreven wijze werden gebakken. Dezs vs-

'zels zijn gelijkwaardig aan die van de Voorbeelden I - V , die ! 

i , alle 68$ Th0 2 bevatten. In al deze gevallen worden zeer dichte 

15 * continue vezels met diameters van 5 - 50 micron verkregen. Ds 

vezals van de-voorbeelden VII en VIII, die meer aluminiumboraat 

en derhalve meer organisch materiaal (n.l. acetaat bevatten, slui-

ten tijdens het bakken koolstofdeeltjes in, waardoor ze een dom-

j- . kerder tint krijgen. De vezels van de voorbeelden IX en X, die 

20 zeer veel thoriumoxyde bevatten, hebben een enigszins ellipti-
\ sche doorsnede en zijn een weinig bros, waaruit blijkt, dat men 

beter de baktemperatuur iets kan verhogen. Deze sterk thorium-

oxyde-houdende vezels zijn-uitstekend hittebestendig en verdra-

gen na verwijdering van het vluchtige materiaal temperaturen 

van 1000 - 1! 

Voorbeeld XI 

Z5 'van 1000 - 1500°C. 

? fllen bereidde op de in voorbeeld IX beschreven wijze een 

| thoriumhydroxynitraatoplossing en voegde er in dezelfde verhou-

f ding als in dat voorbeeld werd vermeld Si0 2 en R ^ ^ aan toe, ; 

30. terwijl er bovendien nog zoveel Cr 20 3~sol (geleverd door Nalco) ; 

j bij werd gadaart dat de als eindprodukt verkregen vezels 2$ 

j . C 1 2 0 3 bevatten. De vezels werden met een snelheid van 25 cm/min 
• Q ' - * ' 

; • bij 850 C gebakken, waardoor sterke, transparante, gladde, con-
j tinue groenbruin gekleurde vezels werden verkregen. Do brskings-1 3 o ' 

35 index is tenminste 1,7, de treksterkte ongeveer 9,1 x 10 kg/cm 
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voor vezels met een diameter van 5 - 1 0 micron. Mogelijk als ge-

volg van holten in sommige van de vezels is de dichtheid niet 3 
constant, doch 4,85 - 5,36 g/cm . De vezels zijn bijzonder sterk 

waarschijnlijk doordat ze zo dun zijn.. 
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1. Gevormds, gebakken, continue vezel uit thoriumoxydê, 

siliciumoxyde en mataal(III)oxyde, met het kenmerk, dat hij een 

overwegende hoeveelheid thoriumoxydê en siliciumoxyde tezamen, 

alsmede een ondergeschikte hoeveelheid aluminiumoxyde en borium 

oxyde tezamen omvat. 

2. Vezel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat zijn 

dichtheid tenminste ongeveer 3,5.is en dat hij uit 55 - 9Q% 

ThC^, 5-35^ SiÜ2 en 5-25$ oxyden van aluminium en borium bestas 

3. Transparante vezel volgens conclusie 1, met een dicht- • 

heid van tenminste ongeveer 3,5, met het kenmerk, dat hij uit 

60 - 84jS ThOJ, 8-25?Sr Si0 2 en B-2Q% A1 20 3 en B ^ tezamen be-

staat. . 

4. Vezel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de mol-

verhouding A ^ O ^ : BgO^ = o n 3 s u e e r 3: 1. 

5. Buigbare vezel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat 

de molverhouding fll203 : B 2 0 3 ; Si0 2 = 3 : 1 : 10 - 3 j 1 : 6. 

6. Vezel volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de mol-

verhouding A1 20 3 : B 2 0 3 J Siü 2 = 3 : 1 : 10. 

7.' Spinoplossing, met het kenmerk, dat zij thoriumoxydê, 

siliciumoxyde en metaal(III)oxyde in de vorm-van een stabiele 

waterige dispersie met een concentratie van ongeveer 30 - 55 

gp.m.% vaste stof omvat, die een viskositeit van tenminste onge-

veer 15 000 cps heeft. 

8. Spinoplossing volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat 

het thorium in de vorm van thoriumhydroxynitraat of thoriumhydro 

xychloride aanwezig is. 

9. Spinoplossing volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat 

het AlgOg e n het B 2 0 3 in de 'vorm van met boorzuur gestabiliseerd 

aluminiumacetaat aanwezig zijn. 

10. Uierkwijze voor het bereiden van een spinoplossing voor 

het spinnen van continue vezels, welke oplossing thoriumoxydê, 

siliciumoxyde en metaal(III)oxyde omvat, met het kenmerk, dat 
1 

genoemde werkwijze de volgende bereidingstrappan omvat: 

A. Het bereiden van een sol door het dispergeren van tho-

riumoxydê in een voldoende hoeveelheid water om een concentra-
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. - . • 
. tia van 5 - 1 0 gew.Jfc Th0 2 ts varkrijgsn met ongeveer de hal Ft vanj 
; de stoechiometrische hoeveelheid van een zuur., dat oplosbare i 

zouten vormt, dia voor een volledige neutralisatie nodig isj i 

B. Het toevoegen van metaal(111)oxyde voorprodukten, als™ j 
5, - mede van ean colloidale SiO^-dispersie aan bovenbereid, thorium-

; hydroxyzout bevattend sol en ! 

i C. Het indampen van de oplossing, die thoriumhydrcxyzout, • 

' metaal(111)oxyde voorprodukten en colloidaal gedispergeerd• sili- ; 
ciumoxyde omvat, door er zoveel water uit ts verwijderen, tot het 

10, residu bij 25 - 35°C een viskositeit van tenminste 15 000 cps | 

heeFt bereikt en 30 - 55% vastB stof bevat. 
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het; 

metaal(IIi)oxyde-voorprodukt mat boorzuur gestabiliseerd alumi- I 
niumacetaat is. 

15; 12. Werkwijze voor het vervaardigen van continue vezels van j 
thoriumoxyde, siliciumoxyde en me taal(111)oxyde, met het kenmerk,1 

dat zij de volgende produktietrappen omvat: ! f 
A. Het in lucht met sen relatieve vochtigheid van minder, 

dan50J^ axtruderan van een viskeuze waterige dispersie van tho- . 

20 riumhydroxyzout, colloidaal siliciumoxyde en metaal(III)oxyde- 'j 

voorprodukten in zodanige verhoudingen, dat ThO^t Si0 2, A ^ O g ! 

; enB 20 3 binnen de grenzen van het in de tekening aangegeven ge~ :• 

bied A, 8, C, D, E vallen, welk extruderen met zodanige snel- : 

heid dient te geschieden, dat continue groene vezels worden ge- I 

25 • vormd, en j i i -
B. Hst bij 700 - 10Ó0 C in de lucht bakken van genoemde j 

groene vezels, zodat zeer dichte continue vezels van ThOgjSiOg» j 

A1 20 3 an 02^3 ontstaan, die door de aanwezigheid van kristallie-f 

ten van thoriumoxyde en dichtheden van tenminste ongeveer 3,5 j . 

30: worden gekenmerkt. > 

13. merkwijze volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het; 

thoriumhydroxyzout, thoriumhydroxynitraat is en het metaal(lll)-; 

oxyde voorprodukt met boorzuur gestabiliseerd aluminiumacetaat is.. 

' 14. UJeaFsels, breisels en vezelvliezen, bestaande uit. ge-vorm— 

35 ds en "gebakken, continue thoriumoxyde-siliciumoxyde-metaal(III)--
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oxyde vezels, die een overwegende hoeveelheid thoriümoxyde en 

siliciumoxyde en esn ondergeschikte hoeveelheid aluminiutnoxyde 

en boriumoxyde omvatten. 

15. Gevormd voortbrengsel uit kunststof, versterkt met ve-

zels vervaardigd volgens conclusies 12 en 13. 
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