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SPOSÓB OCZYSZCZANIA UPAKOWANYCH ODMIAN AZOTKU BORU 
OD GRAJITOPODOBNBJ ODMIANY NIE STABILIZOWANEGO AZOTKU BORU 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania upakowanych odmian azotku boru od 
grafitopodobnej odmiany niestabilizowanego azotku boru przydatny do podwyższenia ja-
kości upakowanych odmian azotku boru wykorzystywanych zwłaszcza do sporządzania in-
strumentów skrawaj ąco-szlifu jącyoh i re'gulacyj nyoh. 

W patencie radzieckim 357 710 przedstawiono sposób oozyszozania upakowanych odmian 
azotku boru polegający na rozłożeniu odmiany grafitopodobnej poprzez spiekanie miesza-
niny zawierającej różne odmiany azotku boru z wodorotlenkami metali alkalicznych lub 
ich solami w temperaturze 300°C. W czasie tego proceau grafitopodobna odmiana azotku 
boru rozkłada się w dużo większym stopniu niż upakowane odmiany. Wadą tego sposobu 
jest długotrwałość procesu oczyszczania a niekiedy konieczność kilkakrotnego powtarza-
nia procesu oczyszczania. 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu usuwania grafitopodobnej odmiany nieatabi-
lizowanego azotku boru z mieszaniny zawierającej różne odmiany azotku boru, tak aby 
oczyszczone składniki mieszaniny odznaczały się wysokim stopniem czystości umożliwiają-
cym wykorzystania ich do dalszego przetwarzania w metodach przemysłowych. Zostało to 
rozwiązane w sposób według wynalazku przez to, że rozdrobnioną mieszaninę zawierającą 
różne odmiany azotku boru poddaje się, pod wysokim ciśnieniem w czasie od 0,5 do 2 h, 
działaniu pary wodnej ogrzanej do temperatury 150-400°C. Dolna granica temperatury 
związana jest z początkiem rozkładu azotku boru, zaś górna związana jest z wytrzymałoś-
cią naczyń, w których przeprowadza się oczyszczanie. Po ochłodzeniu oczyszczany pół-
produkt wyjmuje się z autoklawu, dodaje kwasu i rozcieńcza gorącą wodą destylowaną lub 
dodaje się rozcieńczonego kwasu. Korzystne jest jeśli mieszaninę utrzymuje się przez 
około 15 min. w temperaturze około 50°c, stosując nieszanie. Ułetv)is to rozpuszczenie 
powstałego w wyniku działania pary wodnej trójtlenku boru. Następnie oddziela się osad 
od roztworu, korzystnie jest zastosowanie w tym celu wirowania. Następnie osad prze-
bywa się kilkakrotnie wodą destylowaną do osiągnięcia obojętnego pH i suszy się do sta-
łej masy. 
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P r z y k ł a d I. 1 g mieszaniny różnych postaci azotku boru o rozmiarach zia-
ren około 0,06 mm zawierającej około 25* grafitopodobnego niestabilizowanego azotku 
boru ogrzewano vi autoklawie w środowisku pary wodnej w temperaturze 300°C przy ciśnie-
niu 9 MPa przez 2*godziny. Następnie po schłodzeniu układu wyjęto naczynie z mieszani-
ną, dodano parę kropel kwasu solnego, ogrzano i przez 15 min. utrzymywano w temperatu-
rze 50°C. Następnie odwirowywano osad przy 4000 obr/min. przez 10 min. Następnie sto-
su jąo kilkakrotne wirowanie przemywano osad wodą destylowaną do obojętnego pH 1 suszo-
no w temperaturze 110°C. Otrzymano 0,75 g upakowanej odmiany azotku boru. Nieobecność 
grafltopodobnej odmiany azotku boru stwierdzono w oparoiu o badania widm otrzymanego 
produktu w podczerwieni. 

P r z y k ł a d II. 1 g mieszaniny różnych poatsci azotku boru o rozmiarach zia-
ren około 0,06 mm zawierającej około 25% grafitopodbbnego nie stabilizowanego azotku 
boru ogrzewano w autoklawie w środowisku pary wodnej w temperaturze 340°C przy ciśnie-
niu 15 MPa przez 0,5 godz. Następnie po schłodzeniu układu wyjęto naczynie z mieszani-
ną, dodano parę kropel kwasu solnego, ogrzano i przez 15 min. utrzymywano w temperatu-
rze 50°C. Następnie odwirowywano osad przy 4000 obr/min. przaz 10 min. Następnie sto-
sując kilkakrotne wirowanie przemywano osad wodą destylowaną do obojętnego pH i suszo-
no w temperaturze 110°C. Otrzymano 0,75 g upakowanej odmiany azotku boru. Nieobecność 
grafltopodobnej odmiany azotku boru stwierdzono w oparciu o badania widm otrzymanego 
produktu w podczerwieni. 

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e 

1. Sposób oczyszczania upakowanych odmian azotku boru od grafltopodobnej odmiany 
niestabilizowanego azotku boru, z n a m i e n n y t y m , że rozdrobnioną mieszani-
nę zawierającą różna odmiany azotku boru poddaje się, pod wysokim ciśnieniem w czasie 
od 0,5 do 2 h, działaniu pary wodnej ogrzanej do temperatury 150-400°C, a po ochłodze-
niu oczyszczany półprodukt wyjmuje się z autoklawu, dodaje kwasu 1 rozcieńcza gorącą 
wodą destylowaną lub dodaje rozcieńczonego kwasu, następnie oddziała się osad od 
roztworu i przemywa kilkakrotnie wodą destylowaną do oeiągnięcia obojętnego pH, po 
czym suazy się do stałej masy. 

2. Sposób według zaatrz. 1, z n a m i e n n y t y m , że po zakwaszeniu i roz-
cieńczeniu mieszaninę utrzymuje się przez około 15min. w temperaturze około 50°C, 
stosując mieszanie. 

3. Sposób według zastrz. 1 lub 2, z n a m i e n n y t y m , że osad oddziela się 
od roztworu i przentywa wodą destylowaną stosująo wirowanie. 
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