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 در استخراج فلزاتنقش هالید ها 

واکنش و  فلزات کمیاببسیاری از  مقیاس بزرگدر  اقتصادیهالید ها در استخراج فلزات به منظور تولید 

به  بریلیوم، کلسیم، کلمبیوم، منیزیم، سدیم، تانتالیم، توریم، تیتانیوم، اورانیوم، وانادیوم و زیرکونیممانند  پذیر)فعال(

 کار گرفته شدند. 

 پاورقی:

 چند کاتیون یک یا فلزی کاتیون یک به هالوژن جنس از آنیون یک آن در که هستند ترکیباتی Halideهالیدها

 همگی که −At آستاتین و −I یدید −Br برمید −Cl کلرید −F فلورید هایآنیون به همچنین. باشد شده متصل اتمی

 .گویند هالید هاییون اند،شده مشتق هالوژن یک از

 به تنهایی به هالید هاییون. است هالید یون نماد X آن در که شوندمی داده نشان MxXy صورت به معموالً هالیدها

 -KCl کلرید پتاسیم -NaCl کلرید سدیم هالید عبارتند از ترکیبات از نمونه چند .شوندمی داده نشان -X صورت

 هالوکربن -chlorine fluoride -کلسیم کلرید -کلرید نقره -مس کلرید -LiCl کلرید لیتیم -KI یدید پتاسیم

 ها

( در دمای باال کاهش پیداکنند)کاهیده )کربوترمیتوانند به وسیله کربن اکسید های مقاوم برخی از فلزات می

. در طول کاهش بسیاری از این فلزات مقدار تجزیه کاربید های تشکیل شده دشوار استشوند(. در بیشتر موارد 

 ( که به راحتی قابل حذف نیستند.حتی در حالت جامدآن حل شده) زیادی اکسیژن در

 بوده مطرح دیرباز از روی فلز استخراج صنعتی روشهای از یکی عنوان به روی اکسید کربوترمی احیای:پاورقی

 کربن و روی اکسید ذرات بین( مستقیم احیای) جامد حالت مرزی واکنش یک فرایند این که آنجا از. است

 اکسید ذرات اندازه اثر پژوهش این در است حساس آنها ذرات اندازه به شدت به احیا نرخ لذا شود، می محسوب

 .است شده بررسی همدما حرارتی سنجی وزن روش به فرایند سینتیک بر روی

است. با این حال اینکه واکنش بین کلسیم مایع  کلسیمروش حذف کارآمد اکسیژن  با کاهش این اکسید ها توسط 

 )محصول احیا شدن( اغلب مشکل است.  CaO  و اکسید مایع/جامد انجام شده است یا خیر؛ جداسازی



 
 

کلرید توسط کلسیم یا منیزیم ساده تر از جداسازی سرباره از فلز است و با تشکیل ،کاهش فلوئورید 

 شود.فلز مذاب یا سرباره مذاب ساده تر می

شود در برای مثال کاهش اورانیوم تترافلوئورید به وسیله کلسیم منجر به تولید اورانیوم مایع می 

حالیکه سرباره کلرید منیزیم مذاب زمانی مشاهده میشود که تیتانیوم کلرید یا زیرکونیوم تتراکلراید با 

 منیزیم کاهش پیدا کند. 

. باشند )فلوئورید، کلرید، برمید یا یدید( هالیدشاملبه طور کلی مواد معدنی نمی توانند به صورت 

اگرچه تبدیل اکسید های پایدار از فلزات فعال/ کمیاب )بریلیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، اورانیوم، توریم 

 و ..( به هالید ها می تواند یک راه جایگزین برای استخراج فلزات باشد.

که به وسیله ی اکسید های آن ها پایداری کمتری دارند هالید های تولید شده از فلزات فعال نسبت به  

 کاهش آن ها میتوان فلزات را تولید نمود. 

در طول کلراید کردن )کلردارکردن( حذف اکسیژن نیز ممکن است به عنوان یک عامل برای  کربن

اورانیوم و اکسید اکسید فلزات فعال مانند تیتانیوم، زیرکونیوم و منیزیم استفاده شود در حالیکه اکسید 

شوند. توریم به وسیله هیدرو فلوئوریده کردن به فلوئوریده تبدیل می

.3𝐵𝑒𝑂بریل) 𝐴𝑙2𝑂3. 6𝑆𝑖𝑂3 یک فلوئورید پیچیده است که در فرآیند تبدیل بریلیوم به محلول )

و است. این کلراید ها  𝐵𝑒𝐹2سدیم بریلیوم نقش دارد. سپس محلول بدست آمده در این فرآیند 

 کنند.فلوئورید ها به  وسیله منیزیم یا کلسیم جهت تولید فلزات کاهش پیدا می

در مورد امکان کاهش اکسید های پایدار تیتانیوم، منیزیم، زیرکونیوم و بریلیوم با کربن 

آنچه که مهم است این است که تحت شرایط استاندارد، تغییر انرژی آزاد در کاهش 

𝑇𝑖𝑂2 ،𝑀𝑔𝑂 ،𝑍𝑟𝑂2  و𝐵𝑒𝑂   با کربن به ترتیب برابر 

 کند.شروع به منفی شدن می



 
 

فرآیند ذوب کربوترمیک در دماهای باال به علت مصرف سوخت و  فراموش نکنیم که 

همچنین عمر نسوز مخازن ، اقتصادی و به صرفه نیست واکنش پذیری باالی فلز تولید شده 

 .بگیرد 𝐶𝑂2به اندازه ای است که ممکن است اکسیژن را از 

و  𝑍𝑟𝐶𝐿4و  𝑇𝑖𝐶𝐿4برای غلبه بر این مشکل تیتانیوم و زیرکونیوم به وسیله کاهش بخار  

800با مذاب منیزیم در دمای مناسب، در  𝐵𝑒𝐹2شیشه فلز  − -تولید می  ℃1200

 شوند.

𝐶𝑎𝐶𝑙2در مخلوط نمک  𝑀𝑔𝐶𝐿2منیزیم با استفاده از الکترولیز  − 𝑁𝑎𝐶𝑙 − 𝐾𝐶𝑙 

 شود. استخراج می

 

توانند با الکترولیز نمک های بریلیوم، توریم، و زیرکونیوم می

𝐵𝑒𝐶𝑙2, 𝑇ℎ𝐶𝑙4, 𝐾2𝑍𝑟𝐶𝑙4  در مخلوطی از نمک های خنثی قلیایی یا قلیایی خاکی

 تولید شوند. 



 
 

موفقیت در الکترولیز وابسته به این واقعیت است که هالید ها مذاب با ید توجه داشت که 

 . ی ذوب کمتراز اکسید ها هستندرسانا با نقطه های

این فلزات به دلیل تحول هیدروژن به جای رسوبات فلزی نمی توانند از الکترولیت های 

 :یابد¬می کاهش زیر ترتیب به ها هالید پایداریالکترولیتی جدا شوند. 

فلوئورید > کلرید > برمید >  یدید

در بسیاری از فرآیند های استخراج کلر  برم و ید(،) فلوئور، کلر، در میان   تمام هالوژن ها

 شود. استفاده می

 پاالیش)تصفیه( فلزاتدر  کلرید و یدیدو  سنگ های مقاوم معدنیدر  فلوئورید و کلر

  شوند.فعال استفاده می

تواند استفاده کربن به عنوان عامل شناخته شده در کاهش کلرید ها )یا سایر هالیدها( نمی

 9.1شکل  پایداری کمتری نسبت به بسیاری از کلرید های فلزی دارد. 𝐶𝐶𝑙4شود زیرا 

 دهد.پایداری نسبی انرژی آزاد انواع هالید ها و اکسید ها را نشان می

در این شکل واضح است که هیدروژن می تواند به عنوان عامل کاهش بسیاری از کلرید 

 از استفاده چه اگر .یابدیش دما افزایش میبا افزا HClهای فلزها استفاده شوذ زیرا پایداری 

 از بسیاری یدید تشکیل. نیست اقتصادی دهنده کاهش عامل عنوان به هیدروژن

 و بوده خالص فلز به باال دمای در ها آن تجزیه و پایین دمای در Ti,Zr,Hf,Thفلزات

 .شود¬می ارائه خالص خیلی صورت به فلزات تهیه برای کارآمد روش یک ید از استفاده



 
 

 

 

به طور خالصه موفقیت هالید ها در استخراج فلزات فعال وابسته به روش تقطیر به علت 

تالیزاسیون به سفشار بخار هالید ها، پایداری کم هالید ها در جامد، تصفیه به روش کری

علت تفاوت در حاللیت در آب و کاهش الکترولیتی هالید ها به دلیل نقطه ذوب پایین تر 

 الکتریکی باالی آن ها است.یا هدایت 



 
 

-چند فلز وجود دارند که بیش از یک کلراید تشکیل می دیاگرام ریچاردسون / الینگهامبا توجه به 

کلرید های باالتر معموال فرار هستندو به راحتی توسط هیدروژن کاهش پیدا میکنند. واکنش  لذا دهند

های غیر تعادلی مختلف بین کلرید های مختلف از همان فلز می تواند در تصفیه و کاهش کلرید ها 

 استفاده شود. 

عامل ارزان قیمتی هالوژن ها مبتنی برفرآیند های ممکن هستند، اغلب هالوژن ها گران قیمت بوده و 

و برای فلزات معمولی استفاده فلزات نادر و فعال استفاده شده معموال هالوژن ها برای تولید  نیستند.

 شود.نمی

. از این رو گاها از فلوئورید های گران قیمت ترجیح کلرید ها معموال جاذب رطوبت)نمگیر( هستند 

 مقایسه با کلرید ها کمتر فرار هستند در حالیکه یدیدداده میشوند، فلوئورید ها پایدار هستند و در 

پایداری کمتر ولی از کلرید ها کمتر فعال هستند. برم خواصی مشابه کلرید و یدید دارد، گران قیمت 

شود. به صورت کلی کلرید های بیشتر مورد استفاده قرار بوده و در کاربید های خاص استفاده می

 گیرند.می

الید ها در ورق ها از فلزی به فلز دیگر متفاوت است. برای مثال استخراج بریلیوم، میزان استفاده از ه

 تیتانیوم و زیرکونیوم کامال بر پایه هالید ها از سنگ های معدنی به فلز است.

، 𝑈𝑂2تولید شده به وسیله هیدور فلوئورید از  𝑇ℎ𝐹4و  𝑈𝐹4از سوی دیگر واسطه های مانند  

𝑇ℎ𝑂2 .به ترتیب قبل از متاترمیک است 

 گیرد.در بخش بعد آماده سازی و کاهش هالید ها به صورت خالصه مورد بحث قرار می

 

 



 
 

 : آماده سازی هالید ها:9.1

 فرآیند فلوئورید پیچیده :

شوند. چند نمونه از با این روش حاصل می )واکنش پذیر(بسیاری از مواد معدنی پیچیده از فلزات فعال

 زیر آورده شده است: آن در

 : سیلیکات بریلیوم فلوئوریده شده:9.1.1.1

( در 11.2.1بهتر برای سیلیکات بریلیوم در مقایسه با سولفوریک است.)ضمیمه  یتجزیه فلوراید روش

با سدیم سیلیکوم فلوئورید و سدیم کربنات و  200این روش سیلیکات بریلیوم با مش ) دانه بندی( 

 گیرند.مخلوط و تحت فشار قرار می 1:  3: 8: 10آب با نسبت 

سدیم در کربنات به صورت مستقیم در سنتز خرد نمیشود. با این حال از بین رفتن فلوئور به عنوان 

𝑆𝑖𝐹4 کند و از این رو مصرف جلوگیری می𝑁𝑎2𝑆𝑖𝐹6 دهد. را کاهش می 

 2به مدت  ℃750عمل میکند. سنتز در دمای  𝑁𝑎2𝐶𝑂3آب به عنوان چسب بین ذرات حل نشده 

ساعت در یک غلطک از جنس اینکونل )نیکل( و سپس قرار دادن در کوره مقاومتی برای تبدیل 

 بریلیوم به محلول آبی بریلیوم فلوئورید با توجه به واکنش زیر است:

 

جهت استخراج گیرد. مخلوط حاصل توده های سنتز شده در یک آسیاب دارای یک توپ قرار می

 محلول آبی سدیم بریلیوم فلوئورید است.



 
 

 80بریلیوم تا  35:  1مرحله شامل : شستشوی مستقیم در دمای اتاق با یک نمک و آب با نسبت  3 

، برای بدست آوردن رسوب  𝑁𝑎2𝐵𝑒𝐹4با  𝑁𝑎𝑂𝐻 20%کند. واکنش درصد تصفیه می

𝐵𝑒(𝑂𝐻)2  وPH=11.5  90و دمای −  شود.انجام می ℃95

 

ترکیب شده و در نتیجه  𝑁𝐻4𝐻𝐹2 40%رسوبات بدست آمده جدا شده و با محلول 

 شود:به وسیله تبخیر حاصل می 2𝐵𝑒𝐹2(𝑁𝐻4)کریستالیزاسیون 

 

 

(𝑁𝐻4)2𝐵𝑒𝐹2  به  ℃950در دمای𝐵𝑒𝐹2 شود:تجزیه می 

 

 

به آهن  PH=4.5تواند به صورت کامل در فیلتراسیون شامل محلول سدیم فلوئورید رقیق می

𝐹𝑒𝐶𝑙3 (6𝑁𝑎𝐹با افزودن  𝑁𝑎3𝐹𝑒𝐹6کریولیت  + 𝐹𝑒𝐶𝑙3 → 𝑁𝑎3𝐹𝑒𝐹6 + 3𝑁𝑎𝐶𝐿 )

را ببینید( و آهن کریولیت به صورت مستقیم  A.6ظبق واکنش خود به خودی تبدیل  شدن ) پیوست 

 شود:ه زیر استفاده میتوان جایگزین سدیم سیلیکون فلوئورید در واکنش تجزیمی

 



 
 

 : فلوئوریده کردن زیرکونیوم:9.1.1.2

 4به مدت  ℃700( توسط پتاسیم سیلیکون فلوراید در کوره دوار تحت دمای 𝑍𝑟𝑆𝑖𝑜4زیرکون)

 شود:ساعت در حضور پتاسیم کلرید به محلول آبی زیرکونیوم فلوئورید بر طبق واکنش زیر تجزیه می

 

برای  HCL %1تبدیل و با آب شامل  100توده های سنتز شده )زینترشده( به پودر با دانه بندی )مش( 

 شوند.هم زده می ℃85ساعت در دمای  2

در مخازن فوالد زنگ نزن در دمای  %18-16تصفیه محلول در مرحله کریستالیزاسیون به اندازه  

19 −  شود.زیرکونیوم انجام میبرای جدایش زیرکونیوم/ هافنیوم و تولید  ℃100

 𝑍𝑟𝑂2𝐶𝑙2تبدیل و در اثر هیدرولیز کردن به  𝑍𝑟𝐶𝑙4به طور متناوب زیرکون، کلریده شده و به  

شود و به وسیله زیرکونیوم بدون هافنیوم شود که به مقدار کمی در تیتانیوم آمونیوم حل میتبدیل می

 با پتاسیم دی هیدروژنه فلوئوریده ترکیب شده تاشود. محلول خالص زیرکونیوم تصفیه و استخراج می

شود و به صورت تشکیل شود که در آب جوش حل شده، کریستالیزاسیون می 𝑘2𝑍𝑟𝐹6رسوب 

جهت استخراج زیرکونیوم به  KClو  NaClدر مخلوطی از نمک های  𝑘2𝑍𝑟𝐹6کریستال های 

 شود.روش الکترولیت استفاده می

 د ها: هالوژن های اکسی9.1.2

 است مثال هایی از آن در زیر آمده است:هالید های بدون آب این روش شایع ترین روش برای تهیه 



 
 

 : هیدروفلوئورید کردن:9.1.2.1

دی اکسید تیتانیوم بدست آمده از استخراج شامل مراحل حذف سولفوریک اسید، تغییر غلظت یونی، 

به اورانیوم  𝑈𝑂3تصفیه حالل استخراج شده، رسوب آلومینیوم دیورانات و کاهش هیدروژن از 

 را ببینید(.  A7تترافلوئورید قبل از کاهش متالترمیک تبدیل میشود)ضمیمه 

-ید فلز از اکسید به دلیل کاهش راحت و بدون جذب اکسیژن ترجیح داده میفلوئورید برای تول

در یک راکتور در  ℃450در دمای  𝑈𝑂2از این طریق به وسیله هیدروفلوئورید از پودر  𝑈𝐹4 شود.

 شود:بسته مجهز به چرخش و جنس اینکونل )نیکل( مطابق با واکنش زیر تولید می

 

از قسمت باال به وسیله ی لوله های شیب دار به درون راکتور تغذیه  𝑈𝑂2به این منظور پودر 

جریان دارد. هم زدن مارپیچی تیوب های  HFشده)وارد شده( در حالیکه در قسمت پایین راکتور گاز 

به صورت مرتب با سطح پودر  HFکند و در نتیجه راکتور به خنثی شدن پودر های پایینی کمک می

.  که شود¬می کنترل ای گونه به اکسید تغذیه نرخ و راکتور چرخش سرعت در تماس است.

〖UF〗_4 شود¬می جمع راکتور پایینی قسمت در جامد. 

 



 
 

 

 



 
 

را ببینید(است.  A.8یک روش مشابه برای تبدیل دی اکسید توریم به توریم تترا فلوئوریک) ضمیمه 

شود. باالترین آن بستر افقی که یکی بر روی دیگری قرار دارد استفاده می 4در این فرآیند گروهی از 

 جهت کلسینه کردن در هوا به منظور حذف اسید نیتریک، آب و مواد کربن دار است. 

 

 



 
 

بستر برای سنتز جزیی و شود. پایینی ترین دو بستر میانی برای هیدروفلوئوریک کردن استفاده می

 40متر و قطری برابر  6.5متراکم کردن محصوالت در هیدروژن فلوئورید است. هر بستر طولی برابر 

سانتی متر دارد. جنس بستر پایینی از اینکونل و بستر باالیی از فوالد زنگ نزن است. پودر از طریق 

ن وارد شده و سپس بخش های یک قیف فوالدی بین بخش کلسینه کردن و هیدور فلوئوریک کرد

شوند. در راکتور های با بستر سیال به منظور هیدروفلوئوریک کردن از پایینی از این طریق تغذیه می

 شود.استفاده می 𝑇ℎ𝑂2و  𝑈𝑂2پودر های 

 : کلریده کردن:9.1.2.2

تشکیل اکسید های همانطور که منیزیم، تیتانیوم و زیرکونیم تمایل زیادی به ترکیب شدن با اکسیژن و 

 پایدار دارند، اکسید منیزیم، اکسید تیتانیوم و اکسید زیرکونیوم کلریده شده در حضور کربن در یک

700راکتور در بستر سیال یا یک کوره دوار در دمای بین  − واکنش های زیر انجام  ℃1000

 شود:می

 

سنتز شده یا طبیعی یا اکسید زیرکونیوم مواد اولیه؛ منیزیم کلسینه شده، اکسید منیزیم و اکسید تیتانیوم 

هافنیوم طی فرآیند سنتز زیرکون در چند مرحله شامل هضم و از بین  200ppmشامل مقدار کمتر از 

500رفتن مواد قلیایی با سود سوزاور و در دمای  −  شوند.تصفیه و استخراج می ℃600

 

 



 
 

 :MgOنکلریده کرد

شود. نرخ و تکمیل کلریده شدن به میزان انجام می کلریده کردن در یک کوره لوله ای الکتریکی

زیادی وابسته به کیفیت منیزیم اکسید و کاهش موارد مورد استفاده دارد. هر دو ماده یعنی منیزیم و 

 مواد کاهش دهنده باید خالص بوده و پس از رقیق سازی کامال با یکدیگر مخلوط شوند. 

فوالدی است که با آجر های نسوز پوشانده شده است. دو کوره لوله ای شامل یک سیلندر استوانه ای 

الکترود در هر ردیف به طور مساوی در امتداد یک دایره  3ردیف الکترود کربن در انتهای کوره با 

نسبت به سایر ردیف ها فاصله دارد. فاصله بین   °60شود. الکترود در هر ردیف با زاویه قرار داده می

 ℃1000ردیف الکترود ها با بلوک های مقاومتی کربن پر شده که قادر به تولید درجه حرارت تا 

 است. 

شود. مواد به داخل گاز کلر از طریق ورودی به کوره )راکتور( بین دو ردیف از الکترود ها وارد می

 مذاب از طریق قیف باالیی به سمت 𝑀𝑔𝐶𝑙2شوند.قیف شارژ میزنگ و یک  2کوره از باال توسط 

رسد. مواد شارژ شامل بریکت های تولید شده توسط اکستروژن، مخلوطی از منیزیم پایین کوره می

تقسیم منطقه  3 اکسید و کک و یک چسب است. بار در کوره در طول کلریده شدن ممکن است به

 شود. 

متر ارتفاع دارد؛ مواد شارژ با استفاده از جریان گاز برای از بین رفتن  3یا  2در منطقه باالیی که 

 شوند. رطوبت گرم می

شود. کلریده کردن همراه با شود استفاده نمیدر پایین این منطقه که کلر در واکنش اصلی جذب می

 دهد. واکنش رخ می 2تثبیت اکسیژن در منطقه میانی یا منطقه 



 
 

 𝑀𝑔𝐶𝑙2( برای نگهداری ذوب ℃718) 𝑀𝑔𝐶𝑙2در این منطقه حفظ دمای باالتر از نقطه ذوب 

 الزم است که به راحتی اکسید منیزیم تازه جهت کلریده شدن اعمال شود.

به منظور جلوگیری از کلریده شدن در پایین منطقه واکتنش مواد شارژ بایده به صورت توده)کلوخه(  

کنند بلکه به ک های مقاومتی کربنی منطقه پایین را پرکرده و نه تنها گرما تولید میباقی بمانند. بلو

کلریده  𝑀𝑔𝐶𝑙2کنند. ذرات اکسید منیزیم که از عمل می 𝑀𝑔𝐶𝑙2عنوان یک فیلتر جهت ذوب 

 شوند.شده در این منطقه ایجاد می

150در طول بلوکه ها دما باید  𝑀𝑔𝐶𝑙2برای جریان داشتن مذاب   − باالتر از دمای  ℃200

ساعت در پاتیل با درپوش محکم قرار گرفته  4تا  3باشد. منیزیم کلرید باید به مدت  𝑀𝑔𝐶𝑙2ذوب 

 که برای تولید فلز  به سلول های الکترولیتی منتقل شود.

 

 کلریده کردن به روش های طبیعی یا مصنوعی) روتیل(:

 

 رنگ جمله از وسیعی کاربردهای تیتانیوم است .دی اکسید تیتانیوم  اکسید دیرتیل یک ماده معدنی برای بدست آوردن  پاورقی:

 شود.می استفاده غذا رنگ عنوان به که هنگامی. دارد خوراکی هایرنگ و ضدآفتاب هایکرم



 
 

فرآیند های  مشکالت بزرگی در حذف کامل اکسیژن از کانی های تیتانیوم باعث شده است تا

استخراج مواد بدون اکسیژن توسعه پیدا کند. از این رو تولید تیتانیوم تتراکلرید با خلوص کافی اولین 

 قدم در تولید فلز تیتانیوم است.

در حال حاضر تا حد زیادی از مقدار فلز تیتانیوم از کاهش تتراکلرید تیتانیوم بدست می آید.  

 9.9ش ترکیب و کلریده کردن)طبیعی و مصنوعی( بر طبق معادله تتراکلرید تیتانیوم به وسیله کاه

.𝐹𝑒𝑂آید. مقدار زیادی ایلمینیت )بدست می 𝑇𝑖𝑂2 به دلیل کلر زیاد مصرف نشده و مقدار زیادی )

𝐹𝑒𝐶𝑙2  و𝐹𝑒𝐶𝑙3 شود. تشکیل می 

 فرآیند برای تولید تتراکلرید تیتانیوم آورده شده است : 3در ادامه 

 کردن رتیل )طبیعی یا مصنوعی( در بستر سیال یک راکتورکلریده  -1

 کلریده کردن شارژ آگلومره شده از رتیل در کوره لوله ای -2

کلریده کردن به وسیله ایجاد حباب های گازی کلر در حمام نمک با ترکیبی از تیتانیوم و  -3

 پودر کک

تولید  ℃950در دمای حدود  در ایالت متحده، تیتانیوم تتراکلرید به صورت تجاری در بستر کلریده

 شود.می

 



 
 

از باالی راکتور شارژ شده و  1: 1درصد کربن و رتیل با نسبت  98در این فرآیند کک نفتی شامل  

شود. به منظور شروع واکنش اولیه در ابتدا هوا گاز کلر از پایین جهت کلریده کردن وارد می

با استفاده از نرخ و  9.9شوند. پس از شروع کلریده شدن، سرعت واکنش کلر ترکیب می اکسیژن با/

شود. تمام مراحل برای جلوگیری از واکنش کک و رتیل توسط گاز تیتانیم شارژ گاز کلر تنظیم می

 شود.تترا کلرید انجام می

ره در روسیه و ژاپن؛ ذغال سنگ کک و سرباره تیتانیا  از سنگ های ایلمینت به وسیله ی  کو

 شوند.الکتریکی ذوب شده و در کوره های لوله ای کلریده می

برای کارآمد کردن کلریده کردن؛ تیتانیا را مخلوط کرده و اطراف آن کک ریخنه و از ذغال سنگ  

 کنند. به عنوان چسب یا اتصال دهنئه استفاده می

فرار حرارت در غیاب هوا جهت حذف مواد  ℃800مخلوط برکت شده و بریکت ها در دمای  

کنند و کند. در نتیجه آن ها را خرد میمیبینند. محصول حاصل متخلل است و حجم زیادی اشغال می

بخشی از  9.9کنند. واکنش گرماده توسط گرمایش الکتریکی کلریده می ℃900سپس در دمای 

 کند. حرارت مورد نیاز کلریده کردن رافراهم می

را ببینید( در نتایج تیتانیوم تتراکلرید با  A.9شوند)ضمیمه نیزکلریده میناخالصی های موجود در رتیل 

𝑆𝑖𝑂4 ،0.02 %5% شامل  99-97خلوص  − 0.002% 𝐹𝑒𝐶𝑙3 ،0.1 − 0.3% 𝐶𝑙2  و بیش

 𝐶𝑙2، و CO ،𝐶02جوشد و با می ℃136.4وجود دارد. تیتانیوم تتراکلرید در  𝑉𝐶𝑙5%0.15از 

 اضافی  ترکیب شوند. 

 کلرید ها و اکسید کلرید ها ممکن است به صورت زیر تقسیم شوند : نتایج

𝐹𝑒𝐶𝑙3  (،  ℃319) نقطه ی جوش𝑉𝐶𝑙2(164℃) ،𝑉𝑜𝐶𝑙3(127℃) ،𝑆𝑖𝐶𝑙4(57℃) ،

𝐶𝑜𝐶𝑙2،𝑆𝐶𝑙2 ،HCl  و ترکیبات آزاد مانند𝐹𝑒𝐶𝑙2 ،𝑀𝑔𝐶𝑙2 ،𝐶𝑎𝐶𝑙2 ،NaCl   وKCl . 



 
 

کند. پوشش پیرامون اجزا اکسید تیتانیوم از کلریده شدن جلوگیری میترکیبات غیر فرار به صورت 

-شوند. آن ها با تیتانیوم تتراکلرید مخلوط میکلرید های فرار به شکل بخار به کندانسور منتقل می

شود. کلرید کننده های مخصوص کوره شوند واین تیتانیوم تتراکلرید قبل از کاهش فلز حذف می

700برای شرایط بسیار خوردنده و حاوی اتمسفر کلر در دمای  −  طراحی شده اند.  ℃1000

شود. محصول کلریده شده به کندانسور از جنس نیکل کوره با گرافیت یا سیلیس پوشش داده می

 کلریده برای خاکی قلیایی و قلیایی کلریدی نمک حمام از استفاده روسیه در شود.انتقال داده می

 .کند¬می استفاده MgO و CaO مقداری شامل تیتانیا سرباره/رتیل کردن

 

 کلریده کردن اکسید زیرکونیوم :

کلریده کردن اکسید زیرکونیوم در حضور کربن طبق یک واکنش گرماده برای  9.10واکنش 

رسیدن به میزان باالی کلریده شدن الزم است تجهیزات با سرعت باالیی گرما را کاهش دهند. ماهیت 

700بسیار خورنده کلر و کلرید در دمای  − و تولید در مقیاس بزرگ انتخاب ترکیب   ℃900

 کند.محدود میمواد و نوع تجهیزات را 

در برابر کلر مقاوم باشند اما در تولید زیرکونیوم تتراکلرید  600نیکل و اینکونل می تواند در دمای  

 را ببینید(. A.10باید از کوارتز یا سیلیکا در منطقه واکنش استفاده کرد. )ضمیم 

ال دهنده مناسب اگر اکسید زیرکونیوم و کربن با خلوص باال کامال با یکدیگر در حضور یک اتص 

مانند محلول شکر ترکیب شوند کلریده کردن آسان است. سیلندر در طی فرآیند اکستروژن،رطوبت 

شود سپس کک های وارد شده به محیط اتمسفر بی هوازی کلریده درجه خشک می 100آن در 

 میشوند. 



 
 

-تولید می در عملیات کک سازی )پخت ( شکر )چسب( تجزیه شده و به سختی آلومره های متخلل

 شوند. 

اجزای کلریده کردن شامل تیوب سیلیکاتی و عمودی بین فلنج های نیکل با محفظه کلر در پایین و 

 گرم الکتریکی مقاومتی ی کوره یک توسط تیوب یا لوله باالی یک محفظه شارژ در باال است.

 زیرکونیوم تتراکلرید بخارات آوری جمع برای استفاده مورد نیکل جنس از کندانسور. شود¬می

 .است

درجه گرم شده و تحت جریان گاز  850بعد از شارژ کردن ، بریکت های کک، کلریده شده تا دمای 

شود. کلرید از پایین شود. آرگون به محض انجام عملیات گرمایی با کلر جایگزین میارگون گرم می

-در مرحله کاهش در خال ذخیره می توسط بازکردن کندانسور در بسته های پلی اتیلین برای استفاده

 شود.

شود و تحت از مونازیت استخراج و تصفیه می 𝐻2𝑆04به روش مشابه اکسید توریم خالص توسط 

 شود.و نیتروژن دهی در حضور کربن کلریده می ℃900

 

 : هالوژن های فروآلیاژ9.1.3

 

هالوژن های سنگ معدن کلمبیوم، تانتالیم و وانادیم در مقیاس تجاری انجام نشده، زیرا فروکلمبیوم و 

 فرو وانادیم در مقیاس بزرگ در صنعت فوالد سازی در دسترس هستند. 

از این رو جهت تولید نسبتا گران قیمت کلمبیوم و تانتالیوم و وانادیم و فروآلیاژ ها می تواند به 

 معدن به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار بگیرد.صورت سنگ 



 
 

 : فلوئورید کردن فرو کلمبیوم:9.1.3.1

درجه حل شده  100در دمای  KOH50%فرو کلمبیوم بدست آمده از ذوب کلمبیت در محلول 

به مدت طوالنی ،  NaClاست. فیلتراسیون شامل کلمبیت پتاسیم و تانتالیت و با استفاده از محلول 

 کند.تبدیل می PH=5-6کلمبات و یا تانتالیت را به کلمبیوم و تانتالیم در سدیم 

شود. به منظور تولید تانتالیم بدون فلوئورید حل شده و استخراج و نهایتا تصفیه می HFپنتو اکسید در  

خالص در صفر درجه در استخراج  𝐾2𝐶𝑏𝐹7کلمبیوم با استفاده از  حالال فلوئورید پتاسیم رسوب 

شود. فیلتراسیون با استفاده از پتاسیم حل می HFدهد. در سایر روش ها تانتالیت در لز کلمبیوم میف

حل شده و در چند  HFو  HClکه در دمای باال  𝐾2𝑇𝑎𝐹7هیدروژن فلوئورید برای ایجاد رسوب 

 شود.خالص خشک می 𝐾2𝑇𝑎𝐹7گردد و در نهایت مرحله کریستالیزه می

 کردن فرو کلمبیوم و فرو وانادیوم : کلریده9.1.3.2

درجه   1000شوند. وانادیم عموما در وانادیوم یا کلمبیوم کلریده می %80-70در عمل فروآلیاژ ها 

درجه در می  550شود در حالیکه کلمبیوم به شکل کلمبیوم پنتا کلرید در _تبدیل به تتراکلرید می

 آید

در کوره های عمودی یا افقی ساخته شده و پوسته درجه  1000کلریده کردن ممکن است در دمای 

آن از جنس فوالد زنگ نزن و شامل تیوب)لوله( از جنس سیلیکا یا پوشیده شده با آجر سیلیکا در 

 موارد اخیر انجام شود.

تولید میشود. مقدار کمی  𝐹𝑒𝐶𝑙3مقدار زیادی   𝐶𝑏𝐶𝑙5و  𝑉𝐶𝑙4در هر دو مورد همرا با گاز های  

 و غیره تشکیل شده است. 𝐴𝑙𝐶𝑙3 ،𝑇𝑖𝐶𝑙4از 



 
 

از انجا که همه منابع کلمبیوم دارای مقادیر کمی از تانتالیم بوده و ترکیبات شیمیایی آن ها در طبیعت 

مشابه است کلمبیوم و تانتایم پنتا کلرید در کلریده کردن فرو کلمبیوم به همراه ناخالصی های کلرید 

 شوند.د ، آلومینیوم تری کلرید تیتانیوم تشکیل میآهن، پنتا تنگستن و هگزاکلری

 : کریستالیزاسیون محلول های آبی9.1.4

.𝐶𝑎𝐶𝑂3 )و دولومیت ))  𝑀𝑔𝐶𝑜3 )اکر چه منگزیت) 𝑀𝑔𝐶𝑜3  غنی از منیزیم هستند. عنصر

درصد منیزیم در شکل کلریدی مانند کارنالیت ،  0.13اصلی برای تولید منیزیم از آب دریا شامل 

 دیگر های محلول از برخی با بیستوفیت و کارنالیت کریستالیزاسیون برآب عالوهبیستوفیت است. 

 (.دوستی آب)کنند-می برقرار اتصال

فرآیند الکترولیتی برای تولید منیزیم نیاز به حذف کل آب قبل از الکترولیز دارد. کارنالیت و 

شوند. اکسید منیزییم باقیمانده باید به تجزیه می HClو  MgOبیستوفیت )حتی در دماهای پایین(  به 

 دهد. حداقل برسد زیرا با آند گرافیتی واکنش نشان می

دهد. از این رو آماده الکترولیتی راندمان بازده کل فرآیند را کاهش می تجمع اکسید منیزیم در سلول

سازی بدون آب و با کمترین مقدار اکسید منیزیم باقیمانده مرحله بسیار مهمی در تولید منیزیم در 

 روش الکترولیتی است.

 : دهیدارته کردن کارنالیت:9.1.4.1

اتمسفر و  دمای  1کریتالیزاسیون درفشار گرمایش سریع منجر به به ذوب کارنالیت در محلول 

110 −  کریستالیزه آب های مولکول همه چه اگر آهسته گرمایش سرعت در شود.می ℃120

 .بروند بین از شدن ذوب بدون میتوانند شده



 
 

ساعت برای جاری  2درجه برای  600از دهیدراته کردن در یک کوره دوار در دمای اولین مرحله 

 شود.% اکسید منیزیم انجام می 2-1% آب و  4-2شدن کارنالیت با 

درجه شامل ذوب کارنالیت در کوره مقاومتی با  800-750دهیدراته کردن در دمای مرحله ی دوم  

همزن در دمای  2الکترود های فوالدی و در طول شارژ کارنالیت است. کارنالیت ذوب شده به داخل 

 شوند. درجه که به روش مقاومتی گرم می 750-800

اکسید منیزیم باشد برای  0.9-0.5و  𝑀𝑔𝐶𝑙2 %50مذاب و کارنالیت دی هیدراته شده شامل 

 شود.الکترولیز ارسال می

روش دهیراته کردن در چند سال اخیر تغییر پیدا کرده و اصالح شده است. برای مثال در اولین مرحله  

درجه  130منیزیم ساکن کارنالیت را به یک بستر سیال مجهز به خشک کن وصل کرده که دما را در 

 200نگه اری کرده تا محلول کریستالیزاسیون حذف گردد. دما در این خشک کن تا 

-از آن حذف می HCLدرصد آب از کارنالیت و مقداری  95. با گرم شدن ندریجی حدود رسدمی

%  اکسید منیزیم از اولیم مرحله در خشک کن است  2-1% آب و  6-3شود. نتایج محصوالت شامل 

درجه( جهت ذوب شدن در محفظه دوم یا کلر  750-700محفظه ) 3که به یک کلریده کننده شامل 

𝑀𝑔𝑂لول الکترولیت مطابق با واکنش بازیافت شده در س + 𝐶 + 𝐶𝑙2 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 +

𝐶𝑂/𝐶𝑂2  .کلریده میشوند 

محصوالت کلریده برای مدت کافی در محفظه سوم نگه داری و مقدار اکسید منیزیم و سایر مواد 

ی % اکسید منیزیم به کارخانه الکترولیت 0.6-02ذوب شده در باال شامل  𝑀𝑔𝐶𝑙2نامحلول در زیر و 

 شوند.جهت الکترولیز منتقل می

 



 
 

 : دهیدارته کردن بیستوفیت:9.1.4.2

مولکول آب کریستالیزاسیون را تشکیل  12و  1،2،4،6،8منیزیم کلرید های کریستالی های آبی با 

 میدهند. هر کدام در یک دمای مشخص پایدار و تغییر در آن به صورت زیر است :

 

شوند و از این رو سرعت در حرارت دادن، بلور های کلرید منیزیم آبدار در دمای نسبتا کم تجزیه می 

تواند منجر به ذوب یا فوم شکلی شود. عالوه بر این ممکن است نمونه های حرارت دیده گرمایش می

کلرید را  200 تمام آب کریستالیزاسیون از کلرید منیزیم آبدار حدف نشود زیرا در دمای باالتر از

 دهد:درجه واکنش های زیر رخ می 550-300دهند. در محدوده دماییی تشکیل می

 

 که در آن ها ثابت تعادل به صورت زیر است :

 

 درجه واکنش اکسید منیزیم به صورت زیر است : 555که در دمای باالتر از 

 

 شود:بر این اساس ثابت تعادل به صورت زیر اصالح می



 
 

 

تواند تمام اب کریستالیزاسیون  را واکنش های فوق مشخص است که گرمایش ساده در هوا نمیاز 

حذف کند. به منظور جلوگیری از تجزیه و تبدیل به بخار ، نسبت فشار جزیی  𝑀𝑔𝐶𝑙2بدون تجزیه 

HCl  به بخار آب باید از ثابت تعادل بیشتر باشد و𝑘1   و𝑘2 نش های به ترتیب ثابت های تعادل واک

 در دمای مشخص هستند که : 9.20و  9.18

𝑃𝐻𝐶𝑙

𝑃𝐻2𝑂
>  𝑘1    ,   

𝑃𝐻𝐶𝑙
2

𝑃𝐻2𝑂
> 𝐾2 

 مرحله اتفاق می افتد. 2دهد که دهیراته کردن بیستوفیت در حقایق فوق نشان می

بیستوفیت به آرامی توسط جریان گاز هایی گرم در یک کوره دوار گرم شده تا مقدار در مرحله اول  

 شود انجام باال بسیار دقت باید عملیات این مولکول برسد. 2- 1.5به  𝑀𝑔𝐶𝑙2آب کریستالیزاسیون 

 با واکنش در 2_〖MgCl〗 شدن ذوب. شود¬می ذوب درجه 106 دمای در بیستوفیت زیرا

 کاهش با شارژ مواد ذوب نقطه. شود-می عملیات تضعیف به منجر کوره دیواره روی بر محصوالت

 افزایش گاز دوم های جریان توسط حرارت درجه رو این از یابد¬می افزایش آن آب مقدار

 .یابد¬می

به سیستم و یا  HClد رفاز گاز در طی حرارت دادن مرحله ی دوم یا با .رد گاز  HClفشار جزیی 

-تولید آن در کوره از گاز های آندی از سلول الکترولیتی و کربنی مطابق با واکنش زیر افزایش می

 یابد:

 



 
 

بدون آب  𝑀𝑔𝐶𝑙2نیز باید در کوره دوار یا در کوره قوس در دمای باال از نقطه ی ذوب مرحله دوم 

درصد  0.5درصد اکسید نیزیم و  1به گونه ای شامل مقادیر کمتر از  𝑀𝑔𝐶𝑙2تا جاری شدن ذوب 

 آب باشد.

در سال های اخیر، اگر چه کوره های دوار با دستگاه تبخیر و خشک کن با بستر سیال جایگزین شده 

ماند. در مرحله ی اند ، اصول اولیه دهیدارته همانطور که در باال بحث شد به صورت یکسان باقی می

شود تا تبخیر گردد و آیند هیدراته کردن منیزیم به محلول منیزیم کلرید گرما اعمال میاول فر

درصد آب باقی بماند. در مرحله ی دوم خشک کردن که در بستر  50-45بیستوفیت خالص شامل 

.𝑀𝑔𝐶𝑙2خشک کن شامل سیال ، بیستوفیت با همان رطوبتش حذف تا  2𝐻2𝑂  بدست آید. مرحله

درصد  1بدون آب شامل  𝑀𝑔𝐶𝑙2برای تولید  HCLدرجه در حضور  330دن در نهایی خشک کر

به منظور جلوگیری هیدرولیز و کاهش منیزیم اکسید باقیمانده  HCLشود. از منیزیم اکسید انجام می

 شود.استفاده می

 

 : تصفیه کلرید ها9.2

کنستانتره کردن و فروآلیاژ ها همانطور که کلریک عامل فعال است، کلریده کردن مواد معدنی ، 

شود. از این رو محصوالت حاصل باید قبل از تولید فلز خالص باعث افزایش تعداد کلرید ها می

 شوند. 

کلرید محلول در آب ممکن است توسط کریستالیزاسیون مجدد یا جایگزینی تصفیه شود. تبادل یونی 

قرار بگیرد. کلرید های غیر فرار ممکن است یا روش استخراج از حالل نیز ممکن است مورد استفاده 

به عنوان یک کسر جداگانه جمع آوری شده و کلرید های فرار به وسیله تقطیر به دلیل تفاوت رد 

 نقطه جوش از یکدیگر جدا شوند.



 
 

تتراکلرید زیرکونیوم ، محصول کلریئه اکسید زیرکونیوم که به وسیله کلسینه کردن زیرکونیوم 

 استخراجاز حالل از محلول قلیایی زیرکون نیازی به تصفیه ندارد.  هیدورکسید بعد از

تواند به صورت مستقیم و با استفاده از منیزیم کاهش یابد. محصوالت کلریده زیرکونیم تتراکلرید می

درصد اکسید تیتانیوم( شامل  90اکسید تیتانیوم( و سنتز رتیل ) بیش از  %96از رتیل طبیعی )

𝑆𝑖𝑂2, 𝐹𝑒2𝑂3, 𝐴𝑙2𝑂3   و غیره می تواند با حذف𝐹𝑒𝐶𝑙3, 𝑆𝑖𝐶𝑙4, 𝐴𝑙𝐶𝑙3  .خالص سازی شود

از آنجا که کلر و سایر هالوژن ها بسیار واکنش پذیر هستند اکسید ها ناخالص موجود در سنگ های 

شوند. به این دلیل است که پیتچبلنت) نوعی اورانیوم( و معدنی به همراه تکسید فلزات کلریده می

تانتالیت)ترکیبی پیچیده از توریم و  -ازیت)فسفات( پیچیده از توریم و نادر زمین، زیرکون، کلمبیتن

 شوند.تانتالیم( و .. کلریده می

 تصفیه تتراکلرید تیتانیوم: :9.2.1

) نقطه  𝐹𝑒𝐶𝑙3محصوالت ناپایدار بعد از کلریده کردن رتیل ابتدا باید تحت حرارت قرار بگیرند. 

شود. مهم ترین درجه نگهداری و سپس فیلتر می 200درجه( در یک کندانسور در دمای  319جوش =

 است.  𝑉𝑜𝐶𝑙3و  𝐴𝑙𝐶𝑙3  ،𝐹𝑒𝐶𝑙3ناخالص های موجود در این مرحله عبارتند از 

ه وسیله هواگیری روند، تیتانیوم تتراکلرید بدو نوع اول به وسیله تیتانیوم تتراکلرید در سرما از بین می

یابد. به این کاهش می 𝑉𝐶𝑙3به  𝐻2𝑆فرار به وسیله  𝑉𝑜𝐶𝑙3تصفیه شده و پس از آن فیلتر می گردد. 

خالص شده و سپس کلرید های فعال و اکسی کلرید ها به علت تفاوت در نقطهی  𝑇𝑖𝐶𝑙3ترتیب 

 درجه است. 136.4ه داشته و برابر شوند. تیتانیوم تتراکلرید نقطه جوش میانجوش در تقطیر جدا می



 
 

شوند. در ابتدا حذف می HCL  ،𝐶𝑜𝐶𝑙2  ،𝑃𝐻4 ،4CCl ،4SiClنقطه ی جوش کمتر برای مواد مانند  

مانند. در مرحله ی دوم تیتانیوم تتراکلرید به به صورت دوغاب باقی می 2مواد سنگین تر در مرحله ی 

 شود. خالص سازی نهایی تتراکلرید به یکمنتقل مییک کندانسور جهت تبدیل به کلرید مایع 

شود.  خالص سازی نهایی تیتانیوم تتراکلرید در حدود کندانسور جهت تبدیل به کلرید مایع منتقل می

و باید در ظروف فوالدی و بدون آب در حضور آرگون برای جلوگیری از هیدرولیز یا  99.98%

نشان داده  3TiClمراحل مختلف تصفیه  2.9 شود. شکل  انحالل اکسیژن اتمسفر و نیتروژن نگهداری

 شده است.

 

 : تصفیه کلمبیوم پنتا کلرید:9.2.2

کلرید کلمبیوم و تانتالیم با ترکیب شیمیایی مشابه تا حدی به وسیله تقطیر می توانند جدا شوند. 

،  5CbCl%  67.2   ،5TaCl 6%درجه شامل  550مخلوط کلرید با کلریده کردن فروکلمبیوک در 

3FeCl 26.4%  4وwOcL  درجه با استفاده از  228و  315، 239، 254به ترتیب با نقطه جوش های

و کسر  4WoCl6.2%و  5cbcl %  0.6و  5TaCl 0.01و  5Cl0C %99.9تقطیر، کلمبیوم غنی از 

 شود.حاصل می 5TaCl 0.06%، و  3FeCl 98.7%حجمی آهن شامل 

و  5CbCl ،5TaClو شامل مخلوط  درجه  ناپایدار  120محصوالت کلرید در کندانسور  در دمای  

3FeCl  3و بخاراتAlCl   4وTiCl درجه  350شوند . این مخلوط با استفاده از هیدروژن در جدا می

یک کاهش یافته و به عنوان  2FeCl به  3FeClیابد. درجه کاهش می 350یابد. در دمای کاهش می

یابد در کاهش می  3CbClبا هیدروژن به جامد  5CbClدرجه  500جامد حذف میشود. در دمای 

 یابد.به وسیله بخار گاز ها کاهش نمی 5TaClحالیکه 



 
 

 : تصفیه تتراکلرید وانادیم:9.2.3

 4VClممکن است در صورت فقدان کلر در کنار  VClو  3VClدر طول کلریده کردن ، فرو وانادیم ، 

 درجه به وسیله محدود کردن نرخ جریان 1000با این حال درجه حرارت زیر دمای . شوندتشکیل می

شود. یک روش مشابه بر اساس تقطیر جزیی به دلیل نقطه جوش متفاوت گاز کلر در کوره کنترل می

 شود.خالص استفاده می 3UCLکلرید ها برای بدست آوردن گاز 

 



 
 

 فلز: : تولید9.3

فلزات فعال در حالت خالص می توانند توسط روش متاترمیک توسط یک عامل کاهش دهنده 

کاهش یابند یا با استفاده از الکترولیز مخلوط نمک های فلوئورید یا کلرید تولید شوند. کاهش 

و غیره به وسیله فلز  3VCl ،2BeF  ،4UF ،4Thf،7TaF2K تیتانیوم تتراکلرید، زیرکونیوم تتراکلرید، 

-شود. اگر چه منیزیم ، بریلیوم، توریم و زیرکونیوم میایی ماندد منیزیم، کلسیم و سدیم انجام میه

و  2CaCl  ،kcl-NaCl  ،2BeClحل شده در مذاب  2MgClتواند با استفاده از الکترولیز نمک های 

6zrF2k  حل شده در مذابKCl-NaCL  .بدست آید 

 روش کاهش متالوترمیک :9.3.1

کند. تغییر انرژی آزاد در تشکیل ترمودینامیکی به انتخاب عامل کاهش دهنده کمک میشرایط 

نشان داده شده است.  9.1هالوژن ها و اکسید های شامل فلزات فعال با دمای نشان داده شده در شکل 

داده های موجود در شکل مورد استفاده در انتخاب عامل کاهش دهنده بر اساس انرژی آزاد تشکیل 

 ده است . دهن

در استخراج فلزات فعال / واکنش پذیر کاهش هالوژن ها نسبت به اکسید ها با هدف تولید فلز بدون 

شوند. هوا باید از سیستم خارج شود زیرا اکسیژن و نیتروژن محلول جامد، اکسیژن ترجیح داده می

برای رسیدن به این  کند.اکسیدی و نیتریدی در فلزات تشکیل شده که آن فلز را سخت و شکننده می

 شود. هدف هوای موجود در سیستم خارج شده )خال( یا تحت اتمسفر آرگون یا هلیوم استفاده می

از هالید ها و کلرید ها و فلوئورید ها معموال نسبت به یدیدو برمید از لحاظ صرفه اقتصادی ترجیح 

مگیر بودن )جاذب رطوبت( ترجیح شوند. بین کلرید ها و فلوئورید ها دومی به دلیل ماهیت نداده می

 شود.داده می



 
 

پایداری فلز و سرباره بعد از کاهش کامال وابسته به مقدار حرارت کلی در واکنش کاهش است. 

شود. فلزی اعمال حرارت در دمای کاهش منجر به ذوب فلز و سرباره و جدایش آن ها از یکدیگر می

تواند به عنوان یک شمش جامد سرد گیرد و میقرار میکه سنگین تر از سرباره است در پایین مخزن 

شود. در صورت عدم وجود حرارت در طول کاهش اکسید ها با کلسیم یا منیزیم ، فلز به عنوان یک 

پودر در ترکیب سرباره بدست می آید. فلز و سرباره با همدیگر سنتز شده و قبل از کاهش تحت فشار 

 شوند(. با یکدیگر قرار میگیرند)متراکم می

شکل دقیق ذرات فلز کاهش یافته وابسته به این است که آیا فلز ذوب شده و زمان کافی برای همگن 

شدن وجود داشته است. اگر یک شار مانند کلسیم کلرید در سرباره اکسید کلسیم و نگهداری 

د یافته و محصوالت برای یک دوره پس از کاهش استفاده شود. اندازه دانه های فلز ممکن است بهبو

شوند. به به شکل کروی با اندازه قابل توجهی برسد. در غیاب این شار ذرات با بکدیگر آگلومره می

عبارت دیگر زمانیکه دمای کاهش مه برای ذوب و نه برای سنتز کافی باشد. اما فلز به صورت 

تتراکلرید به وسیله شود. برای مثال کاهش بخار های تیتانیوم کلرید و زیرکونیوم اسفنجی تشکیل نمی

شود. نقطه می 2MgClمنیزیم مایع منجر به تولید فلزات اسغنجی جامد تیتانیوم و زیرکونیوم و سرباره 

 به دستیابی منظور کند. بهجوش کم کلرید فلزات نادر و فعال در سنتز فلزات اسفنجی کمک می

. شوند¬می گرفته نظر در( دررو بی) آدیاباتیک شرایط معمول طور به ممکن، حرارت درجه باالترین

 .کند-می کمک شرایط بودن ادیابایتک/ به سیستم در حرارتی عایق و واکنش سرعت

گیرند. گرمای اضافی به کمک یک مخازن به همراه واکنش دهنده ها در زیر دمای کاهش قرار می

ضافی عامل کاهش شوند. تقویت کننده مشترک، ید یا گوگرد با مقدار اتقویت کننده وارد سیستم می

تواند منجر به تبخیر سریع واکنش کند. دمای بسیار باالی کاهش میدهنده در طول کاهش ترکیب می

شود. درجه دچار این مشکل می 800دهنده ها ، محصول و انفجار گردد. به عنوان مثال سدیم در 

سازنده مخازن واکنش بیش از حد بین مخزن و محصوالت یا کاهش دهنده ها جهت خوردگی مواد 



 
 

و غیره با کلسیم ، منیزیم و  6UF  ،4TiCl  ،2BeFحداقل برسد. در ادامه پاراگراف کاهش باید به 

 گیرد.سدیم به صورت مختصری مورد بحث قرار می

 کاهش اورانیوم تتراکلرید: :9.3.1.1

را به اورانیوم مایع به شکل شمش کاهش دهد. با این حال  4UFتواند منیزیم و کلسیم هر دو می

کلسیم نسبت به منیزیم به دلیل گرمای باالتر واکنش کاهش که برای جدایش فلز و سرباره استفاده 

شود. عالوه بر این در زمان استفاده از کلسیم فشار در مخزن نیاز نیست در شود ترجیح داده می_می

 یم در دمای کاهش به اعمال فشار نیاز است.حالیکه در استفاده از منیز

منیزیم به دلیل فراوانی در پوسته زمین ارزان تر و در دسترس تر است اما گرمای واکنش آن کم  

با  4UFاست. بنابراین گرمای خارجی جهت جدایش فلز از سرباده نیاز است. قبل از کاهش پودر 

شود که کتور از جنس فوالد زنگ نزن منتقل میخلوص باال با کلسیم کامال مخلوط شده و به یک را

محافظت می شود که این الیه به عنوان عایق حرارتی مناسب برای نگهداری مذاب اورانیوم  2CaFبا 

 کند. عمل می

درجه کوره را برای مدت  1000شود و گاز پیش گرم شده تا دمای _بعد از شارژ شدن کوره بسته می

میدارد. کاهش کلسیوترمیک توسط گاز آرگون به وسیله یک  درجه نگه 700ساعت در دمای  4

شود. واکنش سریع و از -احتراق الکتریکی و نوار منیزیمی که در باالی مواد شارژ قرار دارد انجام می

درجه(  1125طریق مبادله جرم انجام میشود گرمای ایجاد شده برای تولید اورانیوم مایع)دمای ذوب 

 :مطابق با واکنش زیر است

 

شوند. مخازن از کوره پیوندد و در زیر راکتور به صورت شمش سرد میاورانیوم مایع به همدیگر می

 (. این شمشA.7گردد)ضمیمه شوند. شمش اورانیوم از سرباره جدا میخارج شده و در هوا سرد می



 
 

کوره درصد شستشو داده شده و سپس خشک شوند. در نهایت در یک  40ها باید با اسید نیتریک 

 درجه است(. 1350گیرد)دمای ذوب اوارنیوم درجه قرار ی 200الکتریکی در دمای باالی 

 (.A.8یک روش مشابه کلسیوترمیک برای کاهش تترافلوئورید توریم وجود دارد)ضمیمه 

 : کاهش تتراکلرید تیتانیوم : 9.3.1.2

شوند)دمای -طبقواکنش زیر استفاده میسدیم و منیزیم هر دو برای کاهش بخار تیتانیوم تتراکلرید بر 

 درجه(: 136جوش 

 

شود زیرا سدیم محدوده اگر چه هر دو واکنش گرماده هستند اما منیزیم به سدیم ترجیح داده می

درجه( و نقطه ذوب باال باالتر از  877درجه( به علت نقطه پایین جوش پایینتر از سدیم ) 75دمای )

NaCl  بر این سرباره،  درجه دارد.عالوه 801حدودNaCl تواند به وسیله تقطیر در خال حذف می

شود و اشباع شده و منجر به تولید اکسید تیتانیوم اسفنجی شود. استفاده تجاری از کلسیم به عنوان 

 رایج نیست. 2CaCLکاهش دهنده به دلیل هزینه باالتر و محدوده دمای کاری محدود و حذف 

مل کاهش دهنده به دلیل کرول مورد توجه قرار گرفت. نقطه ذوب کم استفاده از منیزیم به عنوان عا

درجه دارد. محدوده دمای کاری آن 1120درجه و نقطه جوش باال حدود  711نسبتا کم حدود 

درجه است به عالوه مزایای دیگری شامل دسترس بودن به دلیل فراوانی در پوسته زمین  711-1120

م کلرید در تیتانیوم اسفنجی با استفاده از تقطیر در خال دارد. تولید ارزان قیمت و حذف منیزیم و منیزی

شود. تجاری آلومینیوم به وسیله کاهش تیتانیوم تتراکلرید با منیزیم به عنوان فرآیند کرول شناخته می

درجه  900-800گرماده است و بخار تیتانیوم تتراکلرید می تواند به راحتی در دمای  9.25واکنش



 
 

دهد ابتدا به . از آنجا که منیزیم به راحتی با اکسیژن موجود تشکیل منیزیم اکسید میکاهش یابد

-شود. شمش های تمیز با آب سرد شسته و خشک میوسیلههیدروکلریک اسیدد رقیق اصالح می

درصد باالتر از  10شوند. راکتور های کرول از فوالد زنگ نزن ساخته شده که شمش های منیزیم 

شود. پس از شود. راکتور تخلیه شده و با گاز آرگون پر میومتری به داخل آن شارژ میمقدار استیکی

درجه نگهداری  850آنکه محفظه کامال تمیز و از گاز آرگون پر شد منیزیم ذوب شده و در دمای 

شود. در ادامه پذیرش تیتانیوم تتراکلرید به درون راکتور با نرخ کافی در دمای مورد نظر حدود می

( A.9شود. بخار های تیتانیوم تتراکلرید با منیزیم )مطابق با ضمیمه درجه نگهداری می 850-1000

دهد. به منظور جل.گیری از آلودگی تیتانیوم تولیده شده باید محصوالت تولید شده تحت واکنش می

 گاز بی اثر خنک شوند.

که توسط حفاری یا تراش قسمت یل شده دذرات جامد کاهش یافنه تیتانیوم به یک جامد اسفنجی تب

های بزرگی از آن حذف شده است. این حذف کردن باید در اتمسفر خشک انجام شود زیرا تیتانیوم 

 جاذب رطوبت است.

سرباره مذاب منیزیم کلرید از طریق یک سورتخ یک بار در ابتدا و یک بار در انتهای در فرایند  

 24شود و به مدت خارج و در دمای اتاق سرد میشود. راکتور)مخزن( از کوره کاهش تخلیه می

ساعت تحت فشار متوسط از گاز خنثی، قبل از باز کردن در دمای اتاق در محیط خشک نگهداری 

شود. ترکیب تیتانیوم اسفنجی عبارت است از منیزیم کلرید باقیمانده و منیزیم اضافی که منجر به می

 شود. ر روی آن میمیلی متر ب 12-6ایجاد حفره های با ابعاد 

شود. منیزیم و منیزیم کلرید به دام افتاده در یک جت هلیوم برای جلوگیری از آتش گرفتن اعمال می

میلیمتر جیوه  10و  5درجه تقطیر شده )فشار بخار آن به ترتیب  900حفره ها توسط خال در دمای 

رقیق شده است.  HClبا است(. یک روش بهتر که ریسک آلودگی با هیدروژن را ندارد، شستشو 

هیدورژن و مقدار نیتروژن  0.1-0.05آهن،  0.1کلر،  0.15منیزیم،  0.5آنالیز تیتانیوم اسفنجی شامل 



 
 

)درصد وزنی( و مقدار تعادلی تیتانیوم است.  پس از حذف منیزیم  0.04کربن برابر  ،0.05بیشتر از 

وره قوس الکتریکی ذوب و به کلرید جامد اسفنجی ممکن است به شمش فشرده تبدیل یا در ک

 میله به باال فشار تحت فوالدی فلزی های قالب در توان¬می را پودر صورت شمش ریخته گری شود.

 و کرد سنتز ساعت 16-15 برای درجه 1100-1000 در جیوه میلیمتر 10-4  خال در و کرد فشرده ها

 تیتانیوم. شود¬می استفاده بزرگ های میله سنتز برای و است کم تولید نرخ پودر متالورژی روش در

 از کمتر نیتروژن و 0.01 از کمتر هیدروژن و ، 0.05 از کمتر کربن درصد، 99.8 خلوص با شده تولید

 .است وزنی درصد 0.7 از کمتر سیلیسم و 0.2 از کمتر اکسیژن ، 0.05

فرآیند کرول به شیوه مشابه برای تولید زیرکونیوم اسفنجی از بخار زیرکونیوم تتراکلرید به وسیله 

، 2BeFشود. اگرچه تفاوت هایی بین کاهش ( انجام می.10Aکاهش با منیزیم مایع)ضمیمه 

5CbCl/5TAcL  ،3VCl  ،7CbF2K/7TaF2K  وجود دارد و ویژگی های برجسته آن ها در زیر ذکر

 آمده است. 10و  5ست. جزییات آن در مراجع شده ا

 : کاهش بریلیوم فلوئورید:9.3.1.3

میلیمتر با توجه به واکنش  3( با اندازه A.6ضمیمه  9.1.1.1فلوئورید بریلیوم شیشه جامد) درقسمت 

 یابد.منیزیم و در طی فرایند پیچیده ای کاهش می

 

پاتیل یا بوته شامل کلسیم کلرید در دمای مقادیر استکیومتری مخلوط واکنش دهنده ها به یک 

درجه  650شود. واکنش سریعا آغاز میشود زیرا گرمای اولیه مورد نیاز درجه وارد می 1000-1100

-ساعت نگه می 2( باال برده و برای مدت 1283است. واکنش گرماگیر دما را تا نقطه ذوب بریلیوم )

میلیمتر روی سطح جمع میشود. کلسیم کلرید به  12ا دارد. بریلیوم که سبک تر است با اندازه حدود

دهد. بوته حاول درجه کاهش می 1263عنوان یک فالکس دمای ذوب فلوئورید منیزیم را تا 



 
 

شوند. محصوالت بریلیوم سریعا بیرون اورده درجه سرد می 1100-1050واکنش در دمای  محصوالت

 شوند.ق سرد میگیرند و در دمای اتاو در یک مخزن آرگون قرار می

 کاهش کلرید کلمبیوم / تانتالیوم و وانادیوم: : 9.3.1.4

جهت تولید کلمبیوم و تانتالیوم بخارات کلمبیوم پنتا کلرید و تانتالیم پنتا کلرید در یک بوته یا یک 

داخل گیرند.  کلمبیوم پنتا کلرید از مخزن شیشه تقطیر شده و به پاتیل در تماس با منیزیم مایع قرار می

درصد ست.   10درجه تغذیه میشود و گرمای اضافی برای واکنش منیزیم حدودا  800راکتور با دمای 

محصوالت نهایی شامل کلمبیوم، منیزیم و منیزیم کلرید با آب، اسید رقیق و مجددا با آب جهت 

 شود. بازیابی کلمبیوم شسته می

منیزیم مایع استفاده میشود. وانادیم تتراکلرید با روش مشابه برای کاهش بخار تانتالیم پنتا کلرید  با 

یابد. منیزیم استفاده از منیزیم در یک راکتور فوالدی که توسط جریان گاز گرم میشوند کاهش می

 800-750پس از شستشو با پیکلس)اسید رقیق شده( شستشو و خشک شده و سپس در بوته تا دمای 

بدون  800و  750با نرخ کنترل شده در محدوده دمایی با منیزیم ذوب شده  3VClیابد افزایش می

ساعت در دمای  8دهد. بعد از کاهش، بوته سرد شده و برای گرمای اعمالی از بیرون واکنش می

 درجه تقطیر تا منیزیم و منیزیم کلرید آن حذف گردد. 920-950

 : کاهش پتاسیم هپتا فلوئور کلمبات / تانتالت:9.3.1.5

-( با سدیم در یک راکتور در بسته یا باز به صورت زیر انجام می7CbF2Kکامبات خشک)هپتافلوئور 

 شود:

 

 



 
 

الیه های متداول فلوراید و برش تازه مکعب های سدیم در راکتور در باز با سدیم کلرید پوشیده شده 

 است.

 NaCl در عرض چند دقیقه  ششود. واکنبه عنوان عاملی جهت متراکم کردن بخار سدیم استفاده می

شود، حلقه مشعل در اطراف راکتور نصب شده است.سپس مشعل کمی شدتش کم از باال شروع می

دقیقه در پایین راکتور انجام شود. دمای اولیه در حدود  20دهد واکنش در مدت شده و اجازه می

 آوری جمع مجدد استفاده جهت NaCl ساعت، چند از بعد شدن سرد از درجه است. بعد 420

 یک. شوند¬می حذف راکتور به پوب الکل کردن اضافه با پتاسیم و اضافی سدیم فلز. شود¬می

 .است تانتالت فلوئور هپتا پتاسیم کاهش برای مشابه روش

 : فرآیند الکترولیز نمک های تف جوشی شده:9.3.2

انرژی در مقایسه با استفاده از انرژی الکتریکی برای تولید فلزات نادر ممکن است در کاهش مصرف 

عامل کاهشی مانند کلسیم، منیزیم و سدیم کمک کند. عالوه بر این محصول تولید شده با عوامل 

شود. فرآیند الکتریکی تجاری برای تولید فلزات نادر بر اساس کاهش دهنده هیچ آلودگی وارد نمی

طی از نمک های بی اثر حمام نمک هستند. کلرید و فلوئورید فلزات نادر/ فعال حل شده در مخلو

شود. تولید فلزات نادر و فعال به وسیله فرآیند الکترولیز قلیایی و قلیایی خاکی همواره الکترولیز می

 در الکترومتالورژی آمده است. 12نمک در بخش 

 

 : تصفیه:9.4

 فرآیند جهت تصفیه فلزات بر اساس هالید ها بیان شده است : 2در ادامه 

 



 
 

 :Disproportionate: فرآیند 9.4.1

-گفته میشود. این موضوع می Disproportionate  واکنش شامل تعادل های مختلف را واکنش  

 تواند در تهیه فلزات بسیار موثرباشد. 

تواند به وسیه این فرآیند فلزات فعال مانند آلومینیوم ، بریلیوم، تیتانیوم/ زیرکونیوم و کلمبیوم می

ت در تعادل ها )ظرفیت ها( شکل گیری و تجزیه هالید ها در فلزات مشابه تصفیه شود. تا حدودی تفاو

توان به صورت آلومینیوم در دمای مختلف شده است. برای مثال مذاب آلومینیوم ناخالص را می

 مونوکلرید به وسیله عبو گاز آلومینیوم تتراکلرید بر طبق واکنش زیر بدست آورد:

 

 توان با سرد کردن در دمای پایین تر مطابق با واکتش زیر تولید کرد:سپس جامد یا مذاب آلومینیوم می

 

با  %99.99شود. آلومینیوم با خلوص مجددا جهت واکنش با آلومینیوم ناخالص بازیافت می 3AlClگاز 

استفاده  از این فرآیند می توان آلومینیوم خالص با غلظت های کم کلسیم، تیتانیوم، منگنز، منیزیم ، 

 شود. زیرا این ناخالصی ها نمیتواند در تولید تجاری آلومینیوم حذف گردد.مس تولید میروی و 

درجه در  1200بریلیوم فوق خالص در این فرآیند شامل تشکیل گاز کلرید بریلیوم و بخار سدیم در 

شود. محصوالت تولید شده در دمای مرحله اول رو بریلیوم ناخالص و بخار سدیم کلرید تولید می

 شود:درجه سرد شده و بریلیوم خالص مطابق با واکنش زیر تولید می 900دود ح

 



 
 

 

 سایر موارد به صورت زیر است :

 

 

 : فرآیند یدید:9.4.2

توانند از بین روند. در بین تمام هالید ها، یدی ها حداقل پایداری را دارند و از این رو به راحتی می

تیتانیوم، زیرکونیوم، هافنیوم و توریم که در دماهای پایین تشکیل شده یدید فلزات واکنش پذیر مانند 

بر این اساس در  van Arkleشود. فرآیند های و در دمای باال با از بین رفتن ید، فلز خالص ایجاد می

 در مورد تصفیه فوق العاده قرار خواهد گرفت. 10فصل 

 


