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وری  مسیرهای از حاصل اولیه فلزات کلی، حالت در
 
 می همراه ها ناخالصی برخی با مختلف فرا

 که همانطور  .روند می شمار به فلزات در ناخالصی اصلی منابع سوخت و فالکس کانه، .باشند
 تصفیه گیرد، می قرار ها ناخالصی حضور  تاثیر تحت فلزات مکانیکی و شیمیای  ی فیزیکی، خواص
 یا یک معرض در است ممکن فلز یک .بود خواهد ضروری  موثر استعمال و مصرف برای فلزات
 بیان به .گیرد قرار ها ناخالصی نیز و فلز شیمیای  ی خواص و مشخصات به بسته تصفیه روش چند
 عنوان به نقره و طال نظیر گرانبها فلزات بازیافت و خالص کامال فلزی  تولید تصفیه از هدف کلی،

   .باشد می فرعی محصوالت
پذیری  هدایت محلول اکسیژن  ولی کند نمی تغییر اکسیژن  کم مقادیر با مس چگالی مثال، برای 

 زیرکونیم در هافنیم جزئی مقادر حضور  همچنین، .دهد می کاهش زیادی تاحد را مس الک تریکی
 راک تورهای در سوخت کپسول یا محفظه ماده عنوان به که زمانی زیرکونیم کاربرد در را مشکالتی

 هر در بارن  0.15) زیرکونیم نوترون کم جذب مقطع .کند می ایجاد شود، می استفاده ای هسته
ن (اتم

 
 جذب مقطع که همانطور  .کند می تبدیل سوخت مخازن  برای ارزشمندی ماده به را ا
  از کمتر به باید ،(اتم هر در بارن  115) باالست بسیار هافنیم رخدادی، هم خواهر عنصر نوترون
 .گردد محدود ای هسته کاربردهای برای زیرکونیم در میلیون هر در قسمت 200

 



بطور که غیره و آلومینیوم قلع، نیکل، روی، سرب، مس، نظیر مرسوم فلزات 

 خواص اختالف مبنای بر مختلف روشهای بوسیله شوند می تولید ای فله

 فلزات تصفیه خالل در .شوند می تصفیه ناخالصی و فلز شیمیایی و فیزیکی

 حذف زیرکونیم، و تیتانیوم توریم، اورانیوم، نظیر فعال و پذیر واکنش کامال

 فرآوری در .باشد می سودمند بسیار کار آغاز در کانه با مرتبط های ناخالصی

 تفکیک های روش بوسیله کانه تجزیه مرحله از حاصل ترکیب واکنشی، فلزات

 تبادل ،(اورانیوم) شیمیایی دهی رسوب ،(تیتانیوم) انتخابی تقطیر نظیر شیمیایی

 (زیرکونیم توریم، اورانیوم،) حالل استخراج و (زیرکونیم اورانیوم،) یونی

 خصوص در بعدی فصل در تفصیل به تفکیک روشهای این .شود می تصفیه

 در اصلی جنبه دو بنابراین، .شد خواهند بررسی و بحث هیدرومتالورژی
 .اولیه فلزات تصفیه و ترکیبات تصفیه یعنی دارد وجود واکنشی فلزات تصفیه

 



محیط از ناخالصی جذب به ذاتی تمایل فاز این .است ناپایدار خالص فاز ترمودینامیکی، لحاظ به 
زاد انرژی  زیرا دارد اطراف

 
 نزدیک با بنابراین، .کند می پیدا کاهش ناخالصی جذب با خالص فاز ا

 جذب مستعد بیشتر تر خالص فاز زیرا شود می تر مشکل تصفیه فرایند خالص، وضعیت به شدن
گاهی .باشد می ناخالصی

 
 مطلوب شرایط ایجاد برای زیادی اهمیت سینتیک و ترمودینامیک از ا

 کمتر شیمیای  ی پتانسیل در موجود های ناخالصی حذف و تفکیک .دارد تصفیه روشهای تمام در
 که گیرد می قرار خال یا سرباره با تماس در ناخالص فلز تصفیه، درخالل .باشد می دشوارتر
 به مربوط فعالیت شناخت رو، این از .کند می جذب تر پایین شیمیای  ی پتانسیل در را ناخالصی

 .بود خواهد سودمند خاص روش با تصفیه برای ترمودینامیکی شرایط ایجاد در ناخالصی و فلز
نجا

 
 %100 فلز به رسیدن یابد، می کاهش ناخالصی غلظت کاهش با شیمیای  ی پتانسیل که ازا

 یک عنوان به باید ناخالصی تعدادی با فلزی  ترمودینامیکی، زبان به .است دشوار بمراتب خالص
گاهی مستلزم که شود گرفته نظر در جزئی چند محلول

 
 .بود خواهد برهمکنش ضرایب از کامل ا

 



می قرار استفاده مورد تصفیه فرایندهای در ناخالصی و فلز شیمیای  ی و فیزیکی خواص اختالف 
 فوالد، تصفیه در اکسیژن  به مختلف فلزات ترکیبی میل میزان زیاد اختالف مثال، برای .گیرد
 بطور  متفاوت فازهای در مختلف عناصر توزیع دوم، .شود می گرفته بکار سرب شمش و مس

 .نمود تفکیک سهولت به توان می را فازها این و کرده تغییر ای گسترده



کرد تقسیم مهم و اصلی دسته چهار به توان می را تصفیه روشهای تمام: 

1.می حذف سرباره و شده اکسید نجیب کمتر فلز فرایندها، این در :سرباره-فلز فرایند 
تشی تصفیه به فرایند این .شود

 
 سیلیکون، کربن، تفکیک و حذف .باشد می معروف ا

 سرب، مس .دارد جای دسته این در فوالدسازی  خالل در خام چدن از فسفر و منگنز
 تفکیک در کلرزنی همچنین، .شود می حذف گوگرد با خام فلز تصفیه با قلع و بیسموت

 و مس نقره، و قلع از سرب بیسموت، از سرب و مس روی، سرب، از روی جداسازی  و
 .باشد می سودمند طال از روی

 



2. این در مهم های مثال ای ناحیه تصفیه و گداز :فلز-فلز فرایند 

 بکار فلزات برخی باالی تخلیص برای ای ناحیه تصفیه .است دسته
   .رود می

3. تجزیه خال، عملیات تقطیر، دسته، این در :گاز-فلز فرایند 

 .باشند می مهم های مثال یدید تجزیه و نامتناسب واکنش کربونیل،

 فلزات تصفیه برای یدید تجزیه و نامتناسب واکنش تکنیکهای

 .شود می گرفته بکار واکنشی

.4 مرسوم فلزات الکتریکی تصفیه شامل گروه این :متفرقه گروه 

 و آبی های الکترولیت از استفاده با غیره و قلع سرب، مس، نظیر

 استفاده با غیره و زیرکونیم منیزیوم، آلومینیوم، نظیر واکنشی فلزات

 سرباره الکتریکی انتقال روش و شده ذوب نمک های الکترولیت از
 .باشد می حد از بیش تصفیه برای ای



فلز هر برای تصفیه برای منفردی فرایند هیچ که است مهم نکته این 

 انتخاب بنابراین، .نیست کافی و مناسب ناخالصی نوع هر تفکیک یا

 روش به اغلب و ناخالصی ماهیت فلز، خواص به تصفیه روش

 فوق، روشهای بر عالوه .دارد بستگی استخراج برای استفاده مورد

 و الکترونی پرتو ذوب و خال قوس ذوب یعنی مجدد ذوب تکنیک

 واکنش فلزات تقویت و تصفیه برای ای سرباره الکتریکی تصفیه
 .شوند می گرفته بکار پذیر

 



آتشی تصفیه اساس و مبنا اکسیزن به مختلف فلزات ترکیبی میل درجه یا میزان 
   بعالوه، .دهد می تشکیل را

اکسیدهای و فلزی فاز در محلول عناصر فعالیت خصوص در اطالعاتی داشتن 

 یا هوا دمش با فلز آتشی، تصفیه خالل در .باشد می سودمند سرباره در محلول

 .شود می اکسید شود، تصفیه باید فلزیکه اکسید مقداری افزایش با یا اکسیژن

 یا هوا با ناخالص سرب و آهن کانه یا اکسیژن یا هوا با خام چدن مثال، برای

 شده اشباع کربن با بلند کوره از حاصل خام چدن .شود می اکسید سرب اکسید
 .باشد می گوگرد کمی مقدار و فسفر منگنز، سیلیکون، حاوی بعالوه و



بعدی انحالل و اکسیداسیون بوسیله ناخالصی عناصر سایر گوگرد، استثنا به 

 مهمی نقش سرباره .شوند می تفکیک فوالدسازی خالل در سرباره در اکسیدها

 در گازی فاز های واکنش بوسیله گوگرد مقداری .کند می ایفا فوالد تصفیه در

 زیرا دهد می رخ بلند کوره در اصلی جداسازی ولی شود می حذف فوالدسازی

 فرایند عمدتا فوالدسازی بنابراین، .دارد نیاز کننده احیا محیط به زدایی گوگرد

 فسفر و سیلیکون منگنز، کربن، وزنی درصد 10 تقریبا حاوی خام چدن تبدیل
   .باشد می ناخالصی عناصر مقداری از وزنی درصد یک حاوی فوالد به

 



روش به هم و نظر مورد فلز به هم آتشی تصفیه در رفته بکار روشهای 
 در اکسیژن یا هوا با ها ناخالصی اکسیداسیون .دارد بستگی اکسیداسیون

 اگزوترمیک واکنشی بویژه خام آهن در باال های ناخالصی و کلی حالت
 برای .شود می انجام بیشتر سوخت بدون تصفیه موارد، برخی در .است
 شود، می دمیده مذاب خام آهن طریق از هوا که بسمر، مبدل در مثال،

 از داغ فلز دمای افزایش و حرارتی اتالف ایجاد برای شده متصاعد گرمای
 ذوب برای که باشد، می کافی سانتیگراد درجه 1600 حدود به 1300
 روی بر دی ال کنورتر یک در اکسیژن که زمانی .است الزم فوالد کردن

 به آهن کانه مقداری یا سرد قراضه مناسبی مقدار شود، می دمیده مذاب آهن
 در .شود می ریخته درجه 1600 فوالدسازی حرارت درجه حفظ منظور

 اتالف زیرا یابد می افزایش درجه 1700 تا حمام دمای صورت، این غیر
 .است کمتر بسیار ازت غیاب در خروجی گازهای طریق از حرارتی

 بر عالوه .شود می سرباره وارد و شده اکسید فسفر و منگنز سیلیسیوم،
 تصفیه برای است ممکن پاتیل و آتشدان الکتریک قوس های کوره کنورتر،

 و جوشدار مس خام، آهن آتشی تصفیه زیر، های قسمت در .رود بکار
 .گیرد می قرار بررسی و بحث مورد سرب شمش



وزنی درصد 10 حدود حاوی خام چدن تبدیل فوالدسازی که شد گفته قبال 
 ناخالصی مقدار با فوالد به غیر و گوگرد فسفر، منگنز، سیلیکون، کربن،

 گوگرد، استثنا به .باشد می وزنی درصد یک حدود تا یعنی شده کنترل های
 .شود می تسهیل کنندگی اکسید شرایط در ها ناخالصی سایر حذف

 سایر که حالی در کند می تولید گازی محصوالت فقط کربن اکسیداسیون
 تصفیه فرایندهای تمام در .کنند می تولید جامد محصوالت ها ناخالصی

 باید اکسیژن سرب، شمش و جوشدار مس تصفیه یا فوالدسازی نظیر آتشی
 آهن .شود حل محلول های ناخالصی با واکنش منظور به فلز حمام در ابتدا

  دمای در FeO خالص مذاب با تعادل حالت در اکسیژن وزنی 0.23 مذاب
 در کند می حل ساز سرباره اکسیدهای غیاب در سانتیگراد درجه 1600
 کاهش فوالد در اکسیژن انحالل ساز، سرباره اکسیدهای حضور در که حالی
   .کند می پیدا



صورت به اکسیژن انحالل سانتیگراد، درجه 1600 دمای در [%O]=0.23. 
aFeO تعادل واکنش برای FeO(1)=Fe(1)+[O] که شود می بیان  
aFeO فعالیت FeO ازای به که است بدیهی 4.12 شکل از .است سرباره در 
  راس کننده متصل خط به نزدیک ترکیب برای آن فعالیت ،FeO مشخص درصد
FeO 2 ترکیب :اورتوسیلیکات بهCaO.SiO2 (2) ترجیحی جذب دلیل به 
 به P2O5 وSiO2، MnO .بود خواهد حداکثر SiO2  و CaO بین باالی

 و SiO2 ترکیب شده، تشکیل فسفر و منگنز سیلیس، اکسیداسیون اثر در ترتیب
P2O5 آسان حذف و تشکیل برای قلیایی فالکس و باشد می اسیدی اکسید 
 معکوس واکنش از جلوگیری قلیایی فالکس باالتر درصد .باشد می الزم سرباره

 پایداری بسیار اکسید سیلیس .کرد خواهد تضمین را فسفر حذف حالت در بویژه
 .نیست فلزی حمام در سیلیکون به تبدیل فرصت شود می تشکیل که زمانی است،

 اکسیژن و (ها ناخالصی یعنی) واکنش عناصر فعالیت موثر، تصفیه منظور به
 تنظیم حال، این با .باشد پایین باید محصول اکسیدهای فعالیت و باشد باال باید

 تصفیه طول در که است پذیر امکان ای گونه به داغ فلز در منگنز و سیلیکون
FeO و MnO حل به قادر شده تشکیل SiO2 با تایی سه سرباره تولید برای 
 .باشد FeO-MnO-SiO2 پایین ذوب



سرباره، این در P2O5 زیرا شد نخواهد تثبیت FeO-MnO یک 

 MgO یا و CaO افزایش با قوی قلیایی سرباره .نیست قوی قلیای

 قلیایی کامال سرباره حضور در .شود می تشکیل P2O5 جذب برای

CaO-FeO-P2O5، گوگرد .ندارد وجود فسفر برگشت خطر 

 بحث مبنای بر .است پذیر امکان ای سرباره چنین با تاحدودی زدایی

 می گرفته فوالدسازی فرایند انتخاب خصوص در مهم نتیجه دو باال،

 عنوان به سیلیکون همراه توان نمی را فسفر و گوگرد نخست، .شود

 و فسفر با همراه نباید سیلیکون حذف دوم، .کرد حذف ناخالصی

 سیلیکون، کربن، حذف زدایی، گوگرد .شود انجام گوگرد تاحدی

 بحث تفصیل به فوالدسازی خصوص در 7 فصل در فسفر و منگنز
 .است شده



زیاد مقادیر حاوی اسمیت-پیرس کنورتر از حاصل جوشدار مس 
  :گوگرد ،0.6-0.005 :نیکل ،0.04-0.01 :آهن نظیر هایی ناخالصی

  :آرسنیک ،0.05-0.01 :روی ،0.5-0.2 اکسیژن ،0.01-0.05
 نیز و (وزنی درصد برحسب همه) 0.1-0.01 :آنتیموان ،0.01-0.1
 شده تولید مس .باشد می نقره و طال تلوریم، سلنیم، سرب، کم مقادیر

 درصد 0.4 تا 0.2 حاوی پیوسته تبدیل و ای مرحله تک ذوب از
 در محلول اکسیژن و گوگرد .است گوگرد درصد یک تا و اکسیژن

 ذکر .دهند می تشکیل انجماد فرایند خالل در را SO2 های حباب مس
  و شده حل گوگرد وزنی درصد 0.01 که است اهمیت حائز نکته این

 در SO2 مکعب سانتیمتر 2 محلول اکسیژن وزنی درصد 0.01
 از .کند می تولید مس مترمکعب هر در سانتیگراد درجه1083 دمای

  .شود تصفیه تجاری مصارف برای باید مس رو، این



 آتشی تصفیه .الکترولیتی تصفیه روش و آتشی تصفیه روش 

 دیگر، سوی از .کند نمی بازیابی-حذف را گرانبها فلزات و بیسموت

 بلکه کند می تولید باال خلوص با مس تنها نه الکترولیتی فرایند

 به طال و نقره آمیز موفقیت بازیافت با را فرایند اقتصادی صرفه

 باالی سرمایه بنابراین، .بخشد می بهبود فرعی محصوالت عنوان

 و شود می بازیافت که گرانبهایی فلزات با کامال الکترولیتی واحد

 محصوالتی حصول منظور به .گردد می جبران محصوالت کیفیت

 تصفیه از قبل نخست جوشدار مس زیاد نسبت باال، کیفیت با

 می آتشی تصفیه تصفیه، هزینه کاهش اصلی هدف با الکترولیتی
 .شود



درجه 1200 تا 1150 دمای در جوشدار مس آتشی تصفیه 

 (متر 14 تا 9 طول و متر 5 تا 3 قطر به) دوار کوره در سانتیگراد

 5 عرض متر، 15 تا 12 طول) ای شعله یا انعکاسی کوره در یا

 تا 300 حدود نرمال تولید ظرفیت با (متر 1 ارتفاع یا عمق و متر

 و بوده سیلیس یا مگنزیت آجر کوره آستر .شود می انجام تن 400

 مذاب مس .شود می گرم ذغال گرد یا طبیعی گاز نفتی، سوخت با

 نصب های لوله طریق از هوا سپس و شده تزریق کوره درون به

 حباب سطح روی ها ناخالصی .شود می دمیده مذاب مس در شده

 سرعت یا نرخ .آیند می باال حمام سطح به و شده اکسید هوا های

 اثر قانون طبق بر و دارد بستگی ناخالصی غلظت به اکسیداسیون
 :شود می اکسید مس نخست جرم،

 



 اکسید مس تشکیل شده فورا در سرتاسر مس مذاب پخش می شود و
دارای میل ترکیبی باالتر با اکسیژن در مقایسه ( M)ناخالصی های 

 :با مس را اکسید می کند

 

 اکسیدهای فلزات ناخالصی بطور کلی سرباره را تشکیل می دهند و

حذف سرباره به دلیل کاهش . روی سطح حمام شناور می شوند
در . سبب تسهیل بیشتر فرایند تصفیه می شود MOپتانسیل شیمیایی 

نقطه تعادل، فشار تفکیک اکسیدهای ناخالصی و فشاراکسید مس 
 :برابر می باشند

 

 



وسیله به تنها نه ناخالصی فلز Cu2O در موجود اکسیدهای سایر بوسیله بلکه 

 :شود می اکسید مذاب مس

 

 

 

،دراینجا M1 فلز به نسبت اکسیژن با بیشتر ترکیبی میل M2 دارای فلز .دارد 

 دارای فلز با مقایسه در و شده اکسید سهولت به اکسیژن با بیشتر ترکیبی میل

  صورت به حذف ترتیب بنابراین، .شود می حذف اکسیژن با کمتر ترکیبی میل
Al، Si، Mn، Zn، Sn، Fe، Ni، As، Sb، Pb، Bi باشد می. 

 



دمای در مهم ناخالصی یک عنوان به جوشدار مس در موجود نیکل 

 آزاد انرژی که حدی تا آن فعالیت کاهش با سانتیگراد درجه 1250
 می حذف باشد، Cu2O تشکیل آزاد انرژی از کمتر NiO تشکیل

 ناپدید سرباره در و شده اکسید ترجیحی بطور مس اینکه، یا .شود
 از کمتر Cu2O تشکیل استاندارد آزاد انرژی زیرا شود می

 منظور به باید شرایط بنابراین، .باشد می NiO تشکیل آزاد انرژی

 :شود ایجاد واکنش منفی آزاد انرژی تغییرات حصول

 

 



وانتهوف (ایزوترم) دمای تک خطوط برطبق                مقدار به که 

 :دارد بستگی

 

 

شرایط تحت نیکل تعادلی فعالیت به پسماند نیکل حداقل رو، این از 

 نتیجه بی طال و نقره حذف در آتشی تصفیه .دارد بستگی کننده اکسید
 .دارند اکسیژن با ضعیفی ترکیبی میل فلزات این زیرا ماند می

مقدار ولی دهد می کاهش درصد0.002 حدود تا را گوگرد هوا دمش 

 اساسی واکنش .شود می حل مس در دمش خالل در اکسیژن محسوسی
 :داد نشان زیر صورت به توان می را هوا توسط گوگرد حذف

 



در ضمن، اکسیژن در مس برطبق واکنش زیر حل می شود: 

 

 رابطه تعادلی بین    و    محلول در مس به صورت زیر نشان داده

 :می شود

 

 

 

مقدار زیاد ثابت تعادل نشان می دهد که حتی زمانی که گوگرد 

 در               و             کاهش می یابد،% 0.002تا 



پایان در .دارد ادامه مس در اکسیژن انحالل با همراه گوگرد برآورد 

 ولی است %0.001 حدود پسماند گوگرد زدایی، گوگرد مرحله

 .رسد می وزنی درصد 0.6 حدود به مس مذاب اکسیژن درصد
 خالل در جامد Cu2O صورت به اکسیژن میزان این تمام تقریبا

 انحالل کاهش دلیل به اکسید آخال وزنی %6 تا تشکیل برای انجماد

 مس رو، این از .کرد خواهد رسوب جامد مس در اکسیژن پذیری

 احیا یا اکسیژن بی کاهنده هیدروکربن یا گاز کردن وارد با مذاب

 پس اکسیژن حذف برای پولینگ .(تر یا سبز چوب یا متان) شود می

 اکسیدهای صورت، این غیر در .شود می انجام گیری سرباره از
  .پیوندند می مذاب مس به و شده احیا ناخالصی



دمش یابد، کاهش %0.15 به مس حمام اکسیژن میزان که زمانی 

 با انعکاسی کوره در احیا فرایند .شود می متوقف هیدروکربن

 می انجام مذاب مس سطح روی تر چوب های قطب شناورسازی

 مس از اکسیژن مقدار بیشترین حذف با مس اکسید رسوب .شود

 :شود می حداقل زیر های واکنش برطبق مذاب

 



هیدروزن حاصل از هیدروکربن تا اندازه محدودی در مس قابل است  .

در نهایت، میزان گوگرد، اکسیژن و هیدروژن مس تصفیه شده به 

 و  0.15، 0.002روش آتشی تقریبا  

           مس تصفیه آتشی براص تصفیه . درصد وزنی می باشد

الکترولیتی به منظور به دست آوردن خلوص بهتر و بازیافت نقره و 
 .  طال در آند ریخته می شود



تقریبا حاوی سرب شمش  

 

 

(وزنی درصد برحسب همگی) ناخالصی عنوان به        و 

 فلزات بازیافت و سرب تصفیه عملیات مجموعه یک درمعرض

 شمش مس، حذف برای .گیرد می قرار عناصر سایر و قیمت گران

 درجه 350 تا 330 دمای در پاتیل یک در گوگرد با سرب
 در و بوده تر سبک که حاصل Cu2O .شود می همزده سانتیگراد

 و Cu2S، PbS حاوی تفاله صورت به است، ناپذیر حل سرب

 .آید می سطح به مکانیکی بطور شده محبوس مذاب سرب
 



سرباره از قبل حرارت درجه سرب، اتالف کردن حداقل منظور به 

 غلظت آنجاکه از .یابد می افزایش سانتیگراد درجه 370 تا گیری
 سرب در و شده تشکیل PbS نخست است، بیشتر بسیار سرب

 حل کار دمای در سرب در PbS باالی پذیری انحالل دلیل به مذاب

 سرب با مقایسه در گوگرد با باالتر ترکیبی میل با مس .شود می
 :دهد می تشکیل را Cu2S زیر واکنش برطبق

 

 ،در نقطه تعادل 

 



از این رو، مس پسماند در شمش را می توان به صورت زیر بیان کرد: 

 

 

تش  ی ب  ر مبن  ای اکسیداس  یون ب  ا ه  وا و لیت  ارژ 
 
ناخالص  ی ه  ای  ی نظی  ر . درج  ه س  انتیگراد انج  ام م  ی ش  ود 350در ک  وره انعکاس  ی در دم  ای ( PbO)مرحل  ه بع  دی تص  فیه ا

نتیموان و قلع که میل ترکیبی قوی تری به اکسیژن در مقایسه با سرب دارند اکسیدهای  ی تشکیل می دهند که در سرب حل نم ی ش 
 
رسنیک، ا

 
ای ن اکس یدها . وندروی، ا

مفوتریک هستند، نسبت به 
 
نتیمونات و استانات را بر طبق واکنش های زیر تشکیل می دهند PbOکه ا

 
رسنات، ا

 
 :اسیدی بوده و نمک های زینکات، ا



شوند می گیری  سرباره و شده شناور  مذاب سرب سطح روی بر هستند، تر سبک که ترکیبات این مخلوط. 
رسنیک، حذف .شود می تسریع مذاب شمش میان از هوا دمش با اکسیداسیون

 
نتیموان ا

 
 نرم سرب به قلع و ا

 به ولی شوند نمی اکسید طال و نقره .شود می نامیده سازی  نرم فرایند این نتیجه در و شده منجر داک تیل یا تر
ن به محلول نقره و طال حاوی مذاب سرب قطرات مقداری  که شده ملحق سرباره

 
 بنابراین، .شود می وارد ا

تشی تصفیه اشکال یا نقص مهمترین گرانبها فلزات اتالف
 
 .شود می شمار به سرب ا

ریخته         و            حاوی سودا نمک مذاب کننده اکسید مخلوط طریق از سرب شمش اینکه، یا 
 سدیم پلمبیت و شده اکسید نخست سرب عملیات، دراین .است معروف هاریس فرایند به فرایند این .شود می
 :شود می تشکیل سانتیگراد درجه 700 دمای در قلیای  ی مذاب با

 



 نتیموان میل ترکیبی باالتری به اکسیژن دارند، بوسیله پلمبیت سدیم اکسید
 
رسنیک و ا

 
همانطور که قلع، ا

  :  شودشده و در نهایت نمک های اکسی تشکیل می 

 

 :واکنش های کلی را می توان با معادالت شیمیایی زیر نشان داد

 

 در بتدریج PbO ها، ناخالصی تمام شدن اکسید از پس .کند می عمل ناخالصی به اولیه اکسیدان از اکسیژن  حامل عنوان به PbO فرایند، این در

  افزایش با NaNO3-NaOHقلیایی مذاب کار دمای .شود می جمع نارنجی به مایل زرد محصول یک عنوان به مذاب
NaCl یابد می کاهش                       دمای تا .   

 آرسنیک وزنی درصد 18 حدود شدن جمع با مذاب این .گردد می تر ضخیم بیشتر ناخالصی جذب با قلیایی مذاب

 و ناخالصی عناصر بازیافت برای شیمیایی عملیات مخزن از آنتیموان، وزنی درصد 30 یا قلع وزنی درصد 20 یا
 .شود می تخلیه مجدد مصرف برای شیمیایی مواد

 



درجه 450 دمای در روی با شده تصفیه نیمه سرب ،(طال و نقره) گرانبها فلزات حذف منظور  به 
 می جدا سانتیگراد درجه 390 دمای در کلرزنی با شده حل اضافی روی .شود می تصفیه سانتیگراد

لیاژ افزودن با بیسموت .شود
 
 زدای  ی، نقره .شود می جدا جامد فلزی  بین صورت به Ca-Mg ا

 .شد خواهد بحث (جزئی ذوب) تفریقی گداز عنوان تحت زدای  ی بیسموت و طالزدای  ی

هن
 
 می تفکیک قلع مذاب سطح روی شناور  تفاله از گیری  سرباره و بخار یا هوا دمش با خام قلع ا

     :شود می بازیافت قلع مذاب در استانوس کلرید افزودن یا کلر گاز تزریق با سرب .شود

 



بررسی و بحث قسمت این در تفریقی گداز دسته، این در اصلی فرآیند دو از 

 مطرح (تصفیه) تخلیص فرا فرآیند عنوان تحت ای ناحیه تصفیه .شد خواهد
 .شد خواهد

10.2.2.1  (ذوب جزیی)گداز تفریقی 

 نامیده تفریقی گداز انتخابی، ذوب بوسیله خام ماده از ناخالص فلز حذف و تفکیک
 اختالف مایع، ناپذیری امتزاج :است عامل سه بر مبتنی تصفیه روش این .شودمی

 -فلز های سیستم .آلیاژی سیستم در دهنده تشکیل عناصر چگالی و ذوب نقاط

 شده حل جسم و حالل عناصر بین مایع مالحظه قابل ناپذیری امتزاج که ناخالصی

 تفریقی گداز روش به دهند، می نشان چگالی و ذوب نقاط تر بزرگ اختالف با را
 .شوند می تصفیه

 



بستگی ناخالصی -فلز سیستم اجزای فاز نمودار به تفکیک درجه و کارایی 

 قابل بطور (شده حل جسم) ناخالصی پذیری انحالل ها، سیستم برخی در .دارد

 پیدا کاهش (حالل) فلز ذوب نقطه سمت به حرارت درجه کاهش با ای مالحظه

 10.1 شکل در مشخصه ویژگیهای این با انتخابی های سیستم تعدادی .کند می

 تفکیک -تصفیه فرآیند در خام مذاب در پذیری انحالل تغییرات .شد داده نشان

 حالت در حدودی تا سرب و روی مثال، برای .گیرد می قرار استفاده مورد

 نقطه باالی دمای در ایی کوره در خام روی که زمانی .پذیرند امتزاج مایع
 و روی از غنی یکی مایع الیه دو شود، می داشته نگه (c 6/419) روی ذوب

 انتهای در و بوده تر سنگین آخری الیه .شوند می تشکیل سرب از غنی دیگری

 بارگیری جداگانه بطور توان می را مایع این دو هر و شود می نشین ته کوره

  حاوی سرب و روی در سرب وزنی درصد 85/0 تفکیک این نظری حد .کرد

 آل ایده تصفیه نوع این در کامل ناپذیری امتزاج .است روی وزنی درصد 3/1

 زیرا کرد تفکیک سرب از تفریقی گداز روش به توان می را مس و آهن .است
  .دارند مذاب سرب در محدودی پذیری انحالل عنصر دو هر



پایین ذوب نقطه با قلع بازیافت برای تفریقی گداز مشابه بطور 

 در کردن گرم بوسیله باال ذوب نقطه با آهن روی شده داده پوشش

 درجه 400 حدود) قلع ذوب نقطه باالی تا دار قلع فوالدی ورقه

 هایی سیستم در .شود می گرفته بکار قلع تفکیک برای (سانتیگراد
 شده حل ماده کردن، خنک حال در ،Sn-Fe, Sn-As نظیر

 حد از گذاشتن با عنصر دو فلزی بین ترکیبات صورت به اضافی

 شامل تفریقی گداز روش دیگر جنبه .شود می تفکیک پذیری انحالل

 با باال ذوب نقطه دارای ترکیب تشکیل با ناخالصی عنصر تفکیک

 به ترکیب این .شود می اضافه مذاب خام فلز به که باشد می فلز
  .میشود تفکیک جامد شکل

 



 نمودار فازی برخی سیستم های امتزاج ناپذیر انتخاب شده  10.1شکل 



درصد 2 تا 1 با شده نرم سرب .کند می پیدا انتقال سرب شمس در نقره و طال تمام مختلط، گالن-اسفالریت کنستانتره نیز و گالن ذوب خالل در 
   نظیر طال، و نقره با فلزی  بین ترکیبات تعدادی روی .میشود زده بهم 45 دمای در روی وزنی

این ترکیبات که سبک تر از هس تند، ب ر . تشکیل می دهد( باالتر از نقطه ذوب سرب)درجه سانتیگراد  475و  664، 725، 636، 665با نقاط ذوب مربوطه 

نجا به صورت روباره نقره
 
ین د پ ارکس مبتن ی ب ر . روی جمع می شوند -طال -روی سطح مذاب تغلیظ می شوند و از ا

 
این روش بازیافت فلزات گرانبه ا مع روف ب ه فرا

 .این اصل است که نقره و طال در روی نسبت به سرب راحت تر حل شده و انحالل پذیری متقابل سرب و روی پایین است

نج ا ک ه انح الل پ ذیری . ترکیبات بین فلزی سبک تر شناور روی سطح سرب مذاب سرباره گیری شده بطور مج زا ب رای بازیاف ت فل زات گرانبه ا تص فیه م ی ش وند
 
از ا

از ای ن رو، ی ک محص ول کم پلکس ش امل نق ره، . روی در سرب محدود است، روی مازاد نیز بر روی سطح به صورت محلول اشباع سرب در روی شناور می شود

نتیموان و قلع نه تنها مصرف روی را افزایش م ی دهن د بلک ه ش ناوری روب اره . طال، سرب و روی بر روی سطح حمام جمع می شود
 
رستیک، ا

 
ناخالص های  ی مانند ا

شکار سرب پایه ای متوقف می شود. را نیز کند می کنند
 
 .بنابراین، حذف و تفکیک ا



جداسازی اهمیت بر مساله این Sn، Sb, As کند می تاکید زدایی نقره از قبل.  

 زدایی، نقره از پس .شود می تصفیه سرب و روی طال، نقره، بازیافت برای

 که سرب، در محلول مازاد روی) روی وزنی درصد 8/0 تا 6/0 حاوی سرب

 390 تا 350 دمای در کلر با (شود می اضافه استوکیومتری الزامات طبق بر
 .(بترتون فرآیند ) شود می تصفیه روی تفکیک برای سانتیگراد درجه

الکتریکی تصفیه روش به موثر بطور توان می را سرب در موجود بیسموت 

 بترتون-کرول فرآیند با توان می را بیسموت غلظت حال، این با .کرد تفکیک
 350 در              آلیاژ با شده زدایی روی سرب فرآیند، این در .داد کاهش

  می تصفیه فلزی بین ترکیب صورت به بیسموت حذف برای سانتیگراد درجه

   . شود

 



        (507 ذوب نقطه)،        ( 928) روی شناور (715 )           و 

 کاهش وزنی درصد 0.05 تا را بیسموت تنهایی به کلسیم .مذاب سرب سطح

 .دهد می کاهش وزنی درصد 008/0 تا منیزیوم با مشترک بطور ولی دهد می

 فلزی بین ترکیب تشکیل با را بیسموت درصد آنتیموان مقداری بعدی افزایش

 در          آلیاژ .دهد می کاهش وزنی درصد 006/0 تا 004/0        نوع از

 چهارم سه نخست، مرحله در .شود می زده هم مرحله دو در مذاب سرب

 پس تعادلی آلیاژ .شود می زده بهم دقیقه 30 بمدت حمام در شده محاسبه میزان

 برای اول تفاله .شود می اضافه است، بیسموت از غنی که اول تفاله تفکیک از

 .گردد می بر سازی غنی فرآیند به دوم تفاله و شده تصفیه بیسموت بازیافت



کم مقادیر نیز و مازاذ آنتیموان کلسیم، منیزیوم، زدایی، بیسموت از پس 

 می تفکیک سدیم نیترات کم مقدار کمک به قلیایی کلرید گداخت با روی

 مبنای بر مختلف فرآیندهای با سرب شمش تصفیه که آنجا از .شوند

 حمام شود، می انجام مراحل تعدادی در ترکیب تشکیل و اکسیداسیون

 گیر وقت تنها نه کار این .شود گرم دوبار و خنک بار چندین باید مذاب

 می کاهش را کل راندمان و داده افزایش را سوخت مصرف بلکه است

 فرآیندهای از تصفیه و پاالیش مراکز برخی مشکالت این دلیل به .دهد

     طال و نقره ،(سازی نرم) آنتیموان و آرستیک قلع، تفکیک برای پیوسته

 گیری تفاله مس که حالی در کنند می استفاده (طالزدایی و زدایی نقره )

 .شود می حذف کامال بیسموت و شده

 

 



،تصفیه روش مهم مثالهای نامتناسب فرآیند و یدید تجزیه کربنیل، فرآیند خالء، در تصفیه تقطیر 

 برای یدید تجزیه و نامتناسب واکنش روشهای .باشند می گاز-فلز انتقال های واکنش مبنای بر

 روش و شد بررسی 9 فصل در نخست روش .شوند می گرفته بکار باال خلوص با فلزات تهیه

 .شد خواهد بحث تصفیه فوق روشهای عنوان تحت فصل این در دوم

10.2.3.1 ناخالصی فلز جوش نقاط اختالف تقطیر، فرآیند در -تقطیر (i) پایه فلز و (M) در 

 استفاده مورد ها نمک تصفیه و تفکیک در نیز تقطیر تکنیک .رود می بکار تصفیه و تفکیک

 اشاره 9.2.1 بخش در            شده بحث تصفیه به توان می زمینه، این در .گیرد می قرار

 (9.2 شکل) کرد

 

 



یعنی) است جو فشار با برابر آن جوش نقطه در فلز توسط شده اعمال بخار فشار  
 حرارت درجه افزایش با ولی است پایین بسیار جامد حالت در  .(جوش نقطه در

 .دارد وجود جوش نقطه تا ذوب نقطه از معناداری افزایش و یابد می افزایش
 پایین ذوب با فلزات برخی حالت در فازی استحاله حرارت درجه دو بین اختالف

 این ولی .است سانتیگراد درجه 550 و 440 بین منیزیوم و روی کادمیم، نظیر
 مورد در مثال شود نمی مشاهده پایین ذوب فلزات تمام در کلی بطور اختالف دامنه
 درجه 157) ایندیم ،(سانتیگراد درجه 29) پایین بسیار ذوب نقطه با گالیم

 تا 2000 حدود مرتبه از اختالف این ،(سانتیگراد درجه 232) قلع و (سانتیگراد
 327) سرب ،(سانتیگراد درجه 271) بیسموت برای و سانتیگراد درجه 2500
 و 1410 ،1356 ترتیب به ،(سانتیگراد درجه 660) آلومینیوم و (سانتیگراد درجه

 مقادیر تحلیل با است ممکن تغییرات این دلیل .است سانتیگراد درجه 1790
 مایع به جامد از و گازی به مایع حالت از تغییر برای فلزات تبدیل نهان گرمای

 برطبق تبخیر نهان گرمای به i فلز انواع تبخیر حرارت درجه .شود شناسایی
  :دارد رابطه کالپیرون-کلوسیوس معادله

 
 



باید .است ثابت مقداری  و تبخیر نهان گرمای  ،  دمای در  های گونه بخار فشار  که 
 نهان گرمای مثال، برای .یابد می افزایش تناوبی جدول گروه عدد با  که داشت توجه
 فلزات تبخیر نهان گرمای از بیشتر بسیار (تنگستن مولیبدن، کروم،) انتقالی فلزات تبخیر
 می (کلسیم استرونسیم، باریم، مانند) خاکی قلیایی فلزات و (پتاسیم سدیم، لیتیم،) قلیایی
 تبدیل یا استحاله حالت همانند ذوب نهان گرمان با ذوب نقطه تغییرات حال، این با .باشد
   .نیست سیستماتیک گاز-مایع

از شده اعمال فشار در مهمی نقش جوش نقطه و ذوب نقطه بین حرارت درجه محدوده 
 با مستقیما مساله این .کند می ایفا ذوب نقطه باالی درجه 100 دمای در فلز سوی

 یا عنصر شده، انتخاب دمای در رو، این از .دارد ارتباط مذاب از فلز تبخیر سرعت
 با .شوند می تفکیک کامال تقطیر بوسیله کنند می اعمال باالتری بخار فشار که عناصری

 تبخیر سرعت زیرا کرد فرض بدیهی کلی بطور توان نمی را موضوع این حال، این
 مذاب درM پایه فلز وi ناخالصی عناصر بین برهمکنش ماهیت اثر در است ممکن
 آن مولی کسر با متناسب آل ایده محلول در  گونه یک جزئی فشار .یابد کاهش یا بهبود

xiبنابراین، .(رائول قانون برطبق ) است Pi کرد بیان زیر صورت به توان می را:  
 



جزئی فشار   که i در پس، .است نظر مورد دمای در خالص 

 فشارi، xi=0.01 وزنی درصد یک حاوی M-i از محلولی

 حالت در .است   از کمتر برابر 100 مذاب باالی ناخالصی بخار

 :شود می اصالح زیر صورت به 10.28 معادله انحراف،

 



که ai جزء فعالیت i به و        آل ایده محلول در یعنی این .است محلول در 

     صورت به که     فعالیت ضریب جمله آل، ایده حالت از انحراف توجیه منظور

 منفی یا مثبت انحراف حالت در   یا      است ممکن  .میشود معرفی             

 :شود می اصالح زیر صورت به 10.29 معادله رو، این از .باشد

 



یا         مثبت انحراف که هایی سیستم در که است بدیهی معادله این از 
 یا بیشتر i جزء بخار فشار دهند، می نشان آل ایده حالت از          منفی
 توجه باید .است رائول قانون برطبق شده بینی پیش بخار فشار از کمتر
 تر قوی و تر ضعیف (M-i) نامشابه های اتم بین جاذبه نیروهای که داشت

 احراف حالت در (i-i یا M-M) مشابه های اتم بین جاذبه نیروهای از
 از مثبت انحراف که Pb-Zn سیستم در مثال، برای .است منفی و مثبت
 برطبق Zn و Pb جزء دو هر بخار فشار دهد، می نشان را آل ایده حالت
 در که روی رو، این از .است شده بینی پیش مقدار از بیشتر رائول قانون
 از براحتی (سانتیگراد درجه 907 جوش دمای) خورد می جوش کمتر دمای
 آهن از آنتیموان و آرسنیک تفکیک مقابل، در .شود می تفکیک سرب
 تر قوی جاذبه دلیل به Fe-Sb و Fe-As های سیستم زیرا است مشکل

 تمایل و داده نشان منفی انحراف Sb و Feو As وFe نامشابه اتمهای بین
 مذاب در را Sb و As بخار فشار که دارند فلزی بین ترکیبات تشکیل به

 .دهند می کاهش



1000 از کمتر جوش نقطه که است فلزاتی به محدود تقطیر کمک به تصفیه حال، این با 
 نقطه) جیوه نرمال، جو فشار شرایط در .دارند عملیاتی مشکالت دلیل به سانتیگراد درجه
 تصفیه تقطیر روش کمک به (907) روی و (892) سدیم ،(765) کادمیم ،(357 جوش

 درجه 1000 حدود در           مرتبه از بخار فشار که دیگر فلزات تعدادی .شوند می
 تلوریم مثل فلزاتی مثال، برای .شوند می تصفیه خالء در تقطیر روش به دارند، سانتیگراد

 1487) کلسیم ،(سانتیگراد درجه 1105) منیزیم ،(سانتیگراد درجه 990 جوش نقطه)
 (سانتیگراد درجه 1740) سرب و (سانتیگراد درجه 1635) آنتیموان ،(سانتیگراد درجه

 اعمال سانتیگراد درجه 953 و 877 ،803 ،608 ،509 دمای در را        بخار فشار که
 می تقطیر                 مرتبه از خال تحت سانتیگراد درجه 1000 دمای در کنند، می

 کمتر مولی کسرهای حضور دلیل به تقطیر بوسیله تفکیک باالی درجه حال، این با .شوند
 فلزات بین همزمان های برهمکنش متغیر ماهیت با توام مذاب در ناخالصی تعدادی

 دارای فلز بیشتر یا دو نتیجه، در .نیست پذیر امکان ها ناخالصی و پایه فلز و ناخالصی
 شرایط، این تحت .شوند تبخیر است ممکن کار حرارت درجه در محسوس بخار فشار

 قسمت ترین داغ در کمتر فراریت با عنصر .شود می تسهیل انتخابی میعان بوسیله تفکیک
 .شود می چگالیده سردتر قسمت در بیشتر فراریت با عنصر که درحالی کندانسور



های نمونه تبخیر سرعت i که همانطور تعادل، شرایط تحت مذاب فلز سطح از 

 زیر صورت به گازها جنبشی نظریه طبق بر آمد، دست به النگمویر توسط

 :شود می بیان

 

 ثابت، حرارت درجه در .است i مولکولی وزن Mi و گاز ثابت R مذاب، در i های نمونه بخار فشار Pi که

 های مولکول و مذاب سطح کننده ترک های مولکول تعداد بین تعادل که است حداکثر زمانی تبخیر سرعت

 سطح به کننده برخورد های مولکول تمام که کند می فرض 10.31 معادله .شود حاصل سطح روی چگالیده

 مرحله مذاب فلز سطح از دور بخارها انتقال تبخیر، فرایندهای اکثر در کلی، حالت در .شوند می نیز چگالیده
 :داریم ،10.31 معادله در 10.29 معادله از Pi مقدار دادن قرار با .تبخیر سرعت نه است نرخ کننده کنترل



10.32 معادله است، برابر تعادل حالت در میعان و تبخیر سرعت آنجاکه از 

 اگر .دهد می نشان را گازی فاز به مذاب از ها مولکول-ها اتم انتقال نرخ نیز
 درجه در حالل عنوان به M پایه فلز و شده حل ماده عنوان به i های نمونه

 بیان زیر صورت به توان می را تبخیر نسبی نرخ شوند، بخار خاصی حرارت

 :کرد

 



فعالیت و استاندارد شرایط تحت بخار فشار تبخیر، نرخ بیانگر   و       که 
 که است بدیهی ،10.33 معادله از .باشد می شده انتخاب دمای در M فلز

 بدون i شده حل ماده (جداسازی یعنی) تبخیر میزان افزایش با       نسبت

 تصفیه اساس حالت این .کند می پیدا افزایش M حالل ماده زیاد اتالف

 مناسب حرارت درجه انتخاب بنابراین، .دهد می تشکیل را تقطیر بوسیله

 دارای های ناخالصی از بسیاری جداسازی منظور به زیادی اهمیت تقطیر

 تقطیر فرایند این .دارد حالل فلز میزان بیشترین حفظ و باال نسبتا فراریت

 اجزاء و کرد تبخیر توان می را فلز تمام اینکه، یا .دارد نام جزء به جزء

 تفکیک مناسب حرارت درجه در گازی فاز از جزء به جزء میعان بوسیله

 واکنشی و نادر فلزات هالیدهای تفکیک در موفقیت با روش این .شوند می
 .شد گرفته بکار زیرکونیوم و تیتانیوم نظیر



تقطیر بوسیله توان می را بخار فشار مالحظه قابل اختالف با ناخالصی-فلز های سیستم 
 به باید کوچک اختالف دارای های سیستم .کرد تفکیک خوب بازدهی با ای مرحله تک

 طي در فرآیند از حاصل بخار سازي غني) شوند تصفیه rectification خاص روش
 .(بخار از حاصل شده متراكم مایع از متقابل جریان یك با متقابل اثر و تماس توسط تقطیر
 3 تا 2 حدود حاوی بلند کوره از حاصل (سانتیگراد درجه 907 جوش نقطه) خام روی

 وزنی درصد 0.5 تا 0.3 و (سانتیگراد درجه 1740 جوش نقطه) سرب وزنی درصد
  تا 30 شامل ای مرحله چند تقطیر ستون در (سانتیگراد درجه 765 جوش نقطه) کادمیم

 .شود می تصفیه سانتیگراد درجه 1200 تا 800 حرارت درجه محدوده در سینی 40
 سرب تفکیک زمینه، این در .شود تکرار کافی خلوص حصول منظور به باید تقطیر فرایند

 فشار کار، حرارت درجه در چون .دهد می ارائه خوبی مثال ناخالص روی از کادمیم و
 روی است، روی بخار فشار از کمتر بسیار و بیشتر بسیار ترتیب به سرب و کادمیم بخار

 .کرد تخلیه را آن توان می که ماند می باقی مذاب حالت در سرب و شده تقطیر کادمیم و
 این با .ماند می باقی گازی حالت در کادمیم و شده چگالیده شدن سرد محض به روی بخار
  .دهد می نتیجه بازده افت با بیشتر نسبتا خلوص با محصولی تکراری تقطیر حال،



سطح تامین با یا مذاب باالی گازی فاز کاهش با توان می را تبخیر سرعت 

 حل مواد جذب با تفکیک نرخ .داد افزایش فرار های نمونه میعان برای سردتر

 به صورتی در تبخیر نرخ .شود می کند مذاب سطح روی سطحی فعال شده

 .باشد سرباره الیه یک از پوشیده کامال سطح که کند می پیدا کاهش صفر

 بزرگ سطحی مساحت تامین با توان می را تبخیر منطقی و قبول قابل میزان

 تحت مذاب که زمانی .آورد دست به مناسب همزنی با توام مذاب حجم واحد در

 می قرار مختلف اعماق در هیدرواستاتیک فشار تغییر دلیل به مختلف فشار

 سودمند بزرگتر سطح مساحت آوردن دست به برای فلز نازک الیه حفظ گیرد،
 .بود خواهد مفید و



واکنش براساس فلز ذوب شامل که پیرومتالورژی روش از حاصل فلزات 
 کربن و هیدروژن ازت، اکسیژن، جذب مذاب، حالت در فلز-سرباره های

 می فلزی های ناخالصی سایر بر عالوه سوخت و فالکس کانه، اتمسفر، از
 تفکیک و محلول هیدروژن و نیتروژن اکسیژن، از ناشی مشکالت .باشد
 عنوان تحت ثانویه فوالدسازی به راجع 8 فصل در تفصیل به فوالد از آنها

 گرفته قرار بررسی و بحث مورد خالء تحت زدایی گاز و زدایی اکسیژن
 کربن مونوکسید صورت به کربن تفکیک خالء، تحت گاززدایی در .است

 شده بحث نیز فوالد در محلول اکسیژن و محلول کربن بین واکنش توسط
 شود، می تفکیک هوا دمش با جوشدار مس از شده حل گوگرد گرچه .است

 خالء تحت                        واکنش طبق بر گوگرد حذف برای شرایطی
 در که اکسیژن، بیشتر مقدار تفکیک مشکالت از حالت این .شود می ایجاد
 اجتناب تر چوبی تیرهای با پولینگ فرایند با شود، می حل هوا دمش خالل

 .کند می



،وانادیوم، تیتانیوم، مانند نادر و فعال فلزات توسط شده جذب کربن همچنین 
 .شود می تفکیک وکیوم پیرو عملیات بوسیله غیره و تانتالیوم

بندی دسته گروه دو به توان می را فعال یا واکنشی فلزات های ناخالصی 
 خواهر عناصر از حاصل فلزی های ناخالصی به نخست گروه .کرد

 ،Ta با Zr، Cb با Hf مثال طبیعی های مینرال در رخدادی هم (دوقلوی)
V با Ti جذب نشینی بین و فلزی های ناخالصی شامل دوم گروه .دارد تعلق 
 در تصفیه .باشد می استخراج فرایندهای طول در خام حالت در شده

 جریان نمودار در اولیه مرحله در ها ناخالصی نخست نوع خصوص
 رسوب یعنی) انتخابی شیمیایی واکنش نظیر روشهایی بوسیله استخراج

 استخراج و یونی تبادل روش جزء، به جزء تبلور-تقطیر ،(حامل نمک
 روشهای تصفیه بجای باید مراحل این واقع، در .شود می انجام حالل

 به مربوط فصل در روشها این .شود نامیده جداسازی و تفکیک
 با عمدتا تصفیه فرایندهای .گیرد می قرار بحث مورد هیدرومتالورژی

 .دارد ارتباط نهایی خلوص مرحله تا خام فلزات تصفیه
 



مازاد احیاء عوامل با هالیدها و اکسیدها متالوترمی احیای از حاصل فعال فلزات 
 احیاء خالل در شده جذب نشینی بین های ناخالصی و فرعی محصوالت پسماند،
 فلزات این تصفیه در اغلب باال حرارت درجه و باال خال های تکنیک .دارد ارتباط

 تبخیر روش به توان می را فرار کامال های ناخالصی .باشند می کارآمد ناخالص
 های مکانیزم با محلول اکسیژن و کربن تفکیک حال، این با .کرد تفکیک ساده

 تفکیک .شود می حاصل قربانی زدایی اکسیژن و کربن زدایی اکسیژن نظیر خاصی
 و میزان .گیرد می قرار ها ناخالصی انتخابی تبخیر تاثیر تحت فرار های ناخالصی

 فاز غلظت به فلز ناخالصی غلظت نسبت که (k) توزیع ضریب به تصفیه گستره
 واحد از کوچکتر باید k کارآمد، و موثر تصفیه منظور به .دارد بستگی است، بخار
 اتفاق پایه فلز مالحظه قابل اتالف با تصفیه باشد، واحد از تر کوچک k اگر .باشد
 نوبه به که داشته بستگی ناخالصی بخار فشار به روش این بوسیله تصفیه .افتد می

 و سطح به حجم از نفوذ میزان و مذاب در ناخالصی غلظت حرارت، درجه به خود
 ناخالصی بخار فشار موثر، تصفیه منظور به .دارد بستگی پایه فلز بخار فشار به نیز
 یا 10 از ضریبی اندازه به پایه فلز بخار فشار از باید و              از بیشتر باید

 بطورMn و Al، Mg، Ca، Fe، Si نظیر هایی ناخالصی .باشد بزرگتر بیشتر
 وانادیم، .گردد می تفکیک آنها بیشتر بخار فشار دلیل به خام دیرگداز فلزات از موثر

 وکیوم پیرو روش بوسیله آلومینوترمی احیای از حاصل مولیبدن و تانتالیوم کلومبیم،
 .شوند می تصفیه غیره وAl، Fe، Mn، O جداسازی برای



باید که فلزی فرعی اکسیدهای تبخیر طریق از تصفیه قربانی، تصفیه حالت در 

 خود با فلز اکسیژن واکنش اثر در فرعی اکسیدهای .دهد می رخ شود، تصفیه

 اکسیژن عنوان به کربن .شوند می تشکیل اکسیژن کم خیلی میزان با حتی فلز

 تشکیل با دیرگداز فلزات از اکسیژن بازمانده آخرین تفکیک برای زدا

 :است گرفته قرار استفاده مورد زیر واکنش برطبق کربن مونوکسید

 



به کربن میل بیانگر زدایی اکسیژن ثابت به معروف               حاصلضرب 

 بر                  پایین مقدار .باشد می معین فلز یک برای زدایی اکسیژن

 در موجود کاربید و اکسید غلظت با داشته داللت زدایی اکسیژن به باالتر تمایل

   .شود می محاسبه خالص فلز با تعادل

10.2.3.3 کربونیل فرایند  

 بسیار نفوذ دلیل به جامد خام فلز از تبخیر بوسیله ها ناخالصی تفکیک کلی، بطور

 با .نیست موثر مایع حالت در نفوذ نرخ یا میزان با مقایسه در جامد حالت در کند

 خام فلز کل جرم که شود می برطرف زمانی نفوذ کند نرخ محدودیت این حال، این

 استوار اصل این برپایه کربونیل موند فرایند کمک به خام نیکل تصفیه .گردد فرار
 .است



1 حدود حاوی {   پنتالندیت} سولفید کانه یک نیکل، استخراج خالل در 
       منظور به Fe و Co، Cu مقداری و نیکل وزنی درصد 3 تا

 می کامل تشویه نیکل اکسید حصول برای که شده فرآوری   حصول

 به سانتیگراد درجه 400 دمای در هیدروژن یا کربن با نیکل اکسید .شود

 به آهن وزنی درصد 20 تا 15 حاوی که شود می احیا ناخالص نیکل

 خام نیکل احیاء، محفظه از پس .باشد می مس و کبالت مقداری همراه

 یک فشار و سانتیگراد درجه 50 دمای در       بخار تشکیل برای

 اتمسفر 20 فشار و سانتیگراد درجه 50 دمای در مایع کربونیل یا اتمسفر

          مقداری فرایند، این در .گیرد می قرار کربن مونوکسید گاز با تماس در
 .شود می تشکیل نیز



نزدیک دمای در مونوکسیدکربن گاز و جامد آهن– نیکل بین واکنش سرعت  
 می پیدا افزایش حرارت درجه افزایش با ولی است کند سانتیگراد درجه 50
 حرارت درجه در شدن آغشته بیشتر شانس کربونیل محصول بنابراین، .کند

 واکنش تسهیل موجب فشار افزایش لوشاتلیه، اصل برطبق .دارد را باالتر
 هر تجزیه دمای ولی شود می جلو به رو جهت در 10.38 و 10.37 های
 خالل در مول 5 و 4 که همانطور .کند می پیدا افزایش نیز کربونیل دو

 دمای بردن باال در فشار افزایش شود، می مصرف ترتیب به   و     تشکیل
 به مجاز خام نیکل صنعتی، مقیاس در عمال .است موثرتر اخیر ماده تجزیه
 اتمسفر 20 و سانتیگراد درجه 50 دمای در کربن مونوکسید گاز با واکنش
 در آهن کربونیل به آغشته نیکل کربونیل .باشد می مایع       تولید برای

 برای سانتیگراد درجه 250 و 205 بین دمای در حرارتی تجزیه معرض
 فاز در           تمام تقریبا حفظ و خالص نیکل صورت به       تفکیک
 .گیرد می قرار گازی



از استفاده با فعال و واکنشی فلزات نیز و خام فلزات الکتریکی تصفیه 

 الکترولیزی بازیافت و استخراج همراه به آبدار و گداخته نمک های الکترولیت

 انتقال روش و شد خواهد بحث الکترومتالورژی به راجع 12 فصل در

 فراتصفیه به راجع بعدی قسمت در خالص بسیار فلزات تهیه برای الکترولیزی

 .شد خواهد بررسی و بحث

10.3 فراتصفیه 

 .باشند می نیاز مورد الکترونیک و بنیادی تحقیقات زمینه در باال خلوص با فلزات

 قسمت این در یدید تجزیه و الکترولیزی انتقال ای، ناحیه تصفیه نظیر مهم روشهای
 .گردید بررسی و بحث 9.4.1 قسمت در قبال نامتناسب فرایند .شد خواهد بحث



میانی مناسب فازهای و جامد های محلول انتخابی یا جزء به جزء تبلور اصل بر مبتنی تکنیک این 
 که فلزی در ناخالصی سطح رود، می بکار باال خلوص برای روش این که همانطور .باشد می

 میلی چند تا سرعت با نازکی نسبتا مذاب ناحیه عملیات، خالل در .باشد رقیق باید شود، می تصفیه
 ذوب نقطه که هایی ناخالصی .کند می حرکت توپر مفتول یا شمش طول امتداد در ساعت در متر
 دیگر، سوی از .رسند می شمش انتهای به و شده انباشته ناحیه این در آورند می پایین را پایه فلز

 جهتی در دیگر سمت به و شده متمرکز جامد و توپر شمش در فلز ذوب نقطه افزاینده ناخالصی
 قابل تفکیک برای عملیات خالل در عبور گونه این از تعدادی .کند می حرکت متحرک ناحیه مخالف

 سرعت و ناحیه عرض تفکیک، حداکثر حصول منظور به .است نیاز مورد ها ناخالصی مالحظه
 یک در جامد و مایع فازهای در ها ناخالصی نسبی انحالل به تصفیه میزان .شوند می تنظیم حرکت
 باشد می بهتر پذیری انحالل در بیشتر اختالف حالت در تصفیه امکان .دارد بستگی خاص دمای

 تفکیک، ضریب صورت به شده بیان اختالف .(گداز و انجماد خطوط بیشتر شدن دور یعنی)
 فاز نمودارهای از k توزیع ضریب .است مایع به جامد پذیری انحالل نسبت توزیع یا جدانشینی

 خطوط صورت به گداز و انجماد خطوط گرفتن نظر در با .(10.2 شکل) شود می برآورد تعادلی
 می میل یک سمت به k بنابراین، .شود می فرض ثابت حرارت درجه تغییرات به نسبت k مستقیم،

 تصفیه برای کمی احتمال حالت، این در .هستند هم نزدیک گداز و انجماد خطوط که زمانی کند
 .باشد یک از بیشتر یا کمتر ضریب این که یابد می افزایش زمانی تصفیه احتمال .دارد وجود





تعادلی توزیع ضریب با تصفیه میزان k0 ناخالصی غلظت نسبت صورت به 

 رابطه برطبق .شود می تعیین cl مایع در ناخالصی غلظت به cs جامد در

 :دارند رابطه زیر صورت به غلظت و توزیع ضریب پیفان،

 

 

 شده ذوب ناحیه طول x، l فاصله در شده حل جسم غلظت cs جامد، در محلول اولیه غلظت c0 که

 :است زیر صورت به k0 تعادلی مقدار به مربوط موثر توزیع ضریب k و



که f، dو Dدر شده تهی یا غنی شده حل الیه ضخامت انجماد، سرعت 
 منظور به .باشد می شده حل جسم نفوذ ضریب و مایع-جامد مشترک سطح

 ماهیت به بسته یک از کمتر یا یک از بیشتر خیلی یا باید k0 موثر، تصفیه
 و انجماد به نزدیک ناحیه در       دارای های ناخالصی .باشد ها ناخالصی
 با .شوند می متمرکز گداز به نزدیک ناحیه در         دارای های ناخالصی

 توان می غیرتعادلی جهتدار انجماد با توما مناسب جدانشینی ضرایب انتخاب
 قسمت دفع دلیل به ولی (10.3 شکل) آورد دست به موثر بسیار تصفیه

 ثمر بی و زائد عملیات یک صورت به انجماد و گداز هر از بعد ناخالص
 .دهد می رخ

،ایجاد با ای ناحیه تصفیه و جهتدار انجماد با جدانشینی حداکثر بنابراین 
 شدن منجمد حال در فلز در مالحظه قابل نفوذ از پیشگیری برای شرایطی
  .شود می حاصل

 



دارد بستگی زدن هم غیاب در همرفت به تاحدی و نفوذ به مایع یکنواختی. 
 فراهم ای ناحیه تصفیه در همرفت برای بهتری فرصت میله عمودی آرایش

 افقی صورت به میله دارای سیستم یک در همرفتی ناحیه تصفیه .سازد می
 مختلف روشهای .شود می انجام گرما منبع یا ظرف حرکت و عمودی و

 از فلز جلوگیری منظور به .رود می بکار القا یا گازی شعله مثل کردن گرم
 اولین .شود می انجام خنثی گاز محیط یا خال تحت تصفیه اکسیداسیون،

 در استفاده مورد ژرمانیم تصفیه برای ای ناحیه تصفیه مهم کاربرد
 با فلزات زیاد خیلی تصفیه برای روش این ابتدا، در .بود ترانزیستورها

 پیشرفت با .کرد پیدا توسعه غیر و کادمیم روی، قلع، نظیر کم ذوب نقطه
 اورانیوم، نظیر دیرگداز و فعال فلزات تصفیه به روش این تکنیک، در

 یا قسمت یک به ناخالصی هر .کرد پیدا تعمیم تانتالیوم و زیرکونیم تیتانیوم،
   .کند می پیدا کاهش میلیون هر در کمتر





توسعه شناوری ناحیه روش بوته، با تماس از فلز آلودگی از جلوگیری برای 
 میله روش، این در .ساخت آسان را دیرگداز فلزات تصفیه روش این .یافت
 نگهدارنده بدون شده کنترل اتمسفر تحت ظرف در عمودی بطور فلزی
 از جلوگیری در مهمی نقش سطحی کشش .شود می داشته نگه جانبی

 و فلز روی سطحی الیه .دارد جامد قسمت دو بین مذاب ناحیه فروریزی
 می سودمند و موثر مذاب ناحیه حفظ در نیز الکترومغناطیس میدان اعمال
 یا الکترونی پرتو بمباران روش به سر دو در شمش از کوچکی قسمت .باشد
 شده گرم تنگستن حلقه از ها الکترون اخیر، مورد در .شود می ذوب القا

 بر شده اعمال پتانسیل روش به شده تسریع های الکترون .شوند می ساطع
 به تصفیه کارایی شرایط، این در .باشند می متمرکز نمونه موضعی ناحیه
 ناخالصی و ها آخال تفکیک .کند می پیدا بهبود ثانویه مختلف اثرات دلیل
 یا نشینی ته دلیل به اصلی فلز از مختلف چگالی با ساز سرباره خود های

 در (گردشی گاز یا خال) شده کنترل اتمسفر .دهد می رخ شناورسازی
 .باشد می مفید فرار های ناخالصی و محلول گازهای حذف و تفکیک



 باریک ناحیه یک در باال دمای ایجاد در القایی گرمایش محدودیت

 برطرف الکترونی پرتو بمباران روش با دیرگداز فلزات تصفیه برای

 ناحیه تصفیه روش به تانتالیوم و کلومبیم زیرکونیم، تیتانیوم، .شود می

 ناحیه شده اصالح زیرکونیم در .اند شده تصفیه الکترونی پرتو شناوری

  و 36 به میلیون در قسمت 150 و 140 از آهن و اکسیژن میزان ای،

 تیتانیوم، در .شد رسانده            کار فشار تحت میلیون در قسمت 20

 کاهش میلیون در قسمت 3.5 و 3 به 4.5 تا 10 از ازت و اکسیژن
  .یافت



جریان چگالی و باال دمای در سی دی پتانسیل معرض در نمونه یک که زمانی 

 این در .کنند می پیدا انتقال یکدیگر به نسبت آلیاژ اجزای گیرد، می قرار زیاد

 زیر صورت به توان می را نشینی بین شده حل جسم الکترونی حرکت شرایط،

 :کرد بیان

 



که Di، k، zi،ei وe ظرفیت، بولتزمن، ثابت نفوذ، ضریب بیانگر 
 جمله .باشد می الکترونی بار و اصطکاک ضریب

 انتقال جهت آن عالمت که است معروف  موثر ظرفیت به        
 عالمت .کند می تعیین الکتریکی میدان یک تاثیر تحت را اجزا الکترونی

 که دهد می نشان و است الکترون اصطکاک نیروی غلبه بیانگر منفی
 گروه فلزات مورد در پدیده این .باشد می آند سمت به الکترون انتقال
 سمت به الکترون انتقال بیانگر   مثبت عالمت ،همچنین.شد مشاهده چهار
 یا فالکس رقیق، محلول در .باشد می 5 گروه فلزات حالت همانند کاتد
  حرکت ،           غلظت با الکترون انتقال دلیل به      شده حل جسم شار

 ارتباط زیر رابطه با              الکترون میدان حرکت و    الکترون
 :دارد



 :داردجهت مخالف وجود در            بر انتقال الکترونی، نفوذ غلظت   عالوه 

 :با بنابراین شار خالص برابر است 

 

 

 

 در حالت پایدار، شار خالص برابر صفر است، 

 

 

 



انتقال و اطراف محیط از ناشی آلودگی حالت این در اصلی مشکالت 
 با مشکالت این .باشند می نمونه سردتر انتهای یا الکترود از ها ناخالصی

 تانتالیوم رابط یا آداپتر از استفاده با و ناپذیر نشت مناسب سیستم ایجاد
 در رابط .شوند می برطرف ناخالصی انتقال کردن حداقل برای باال خلوص
 باقی سردتر بسیار که شود می گرفته نظر در تر ضخیم معموال آند انتهای

 انتهای رابط .شود می نمونه به آند از ناخالصی جریان از مانع و ماند می
 روش .شود می نگهداری نمونه با یکسان دمای در و بوده تر نازک کاتد

 تانتالیوم کلمبیم، وانادیم، هافنیم، زیرکونیم، مانند فلز تعدادی الکترونی انتقال
 کربن، روش، این کمک به .شد انجام هلیم اتمسفر در موفقیت با توریم و

 از میلیون در قسمت 1 و 0.5 ،2 از کمتر به توریم در اکسیژن و ازت
 یک روش این حال، این با .است یافته کاهش 80 و 35 ،50 اولیه سطح
 تا نهایی تصفیه .باشد می انرژی مصرف نظر نقطه از ناکارا تصفیه روش

 که شود می حاصل صورتی در نشینی بین های ناخالصی کم بسیار سطوح
 .گیرد انجام الکترونی پرتو ذوب یا یدید تصفیه کمک به اولیه تصفیه



از معمول مثال یک بوئر و آرکل ون توسط یافته توسعه یدید تجزیه روش 

 تولید در روش این اخیرا، .باشد می بخار شیمیایی دهی رسوب وسیله به تصفیه

 پذیری برگشت بر مبتنی فرایند این .رود می بکار باال خلوص با نادر فلزات

 :باشد می یدین و فلز بین واکنش

 



و شده تجزیه باالتر دمای در که دهد می رخ تر پایین دمای در فلز یدید تشکیل 
 است واقعیت این بر مبتنی یدین انتخاب .شود می آزاد دوباره مصرف برای یدین

 .دارند کمتری پایداری برومیدها و کلرید فلوئورید، با مقایسه در معموال یدیدها که
 شده تسهیل باالتر فشار در (1045 واکنش) یدید تشکیل لوشاتلیه، اصل برطبق
  های واکنش از .شود می تسهیل کمتر فشار در (10.46 واکنش) تجزیه که درحالی
 یابد می افزایش مقداری خالص فلز تولید حجم که است بدیهی 10.46 و 10.45

 فلز تولید اگرچه .هستند بخار دو هر شده تولید یدین نیز و دهنده واکنش یدین زیرا
 به توان نمی را فشار این شود، می تسهیل کمتر فشار در یدید تجزیه روش به

 را ماده عملیاتی توان تنها نه یافته کاهش کامال فشار .داد کاهش کمی بسیار سطح
 از یدید تشکیل بر نامطلوبی تاثیر بلکه سازد می محدود راکتور خاص اندازه برای

 از فشار عمال، .گذارد می شود، می انجام راکتور همان در که یدین و ناخالص فلز
 حرارت دردرجه ها یدین تجزیه نیز و تشکیل در                            مرتبه
 ون یدید فرایند جنبشی و ترمودینامیکی های جنبه .است مناسب پیشنهادی رشته
 رسوب میزان گرفت نتیجه وی .شد بررسی و بحث شلتون توسط تفصیل به آرکل
 و محیط دمای در (فیالمنت از یدین نفوذ یعنی) بخار انتقال فرایند با زیرکونیم دهی
 ماده شیمیایی پذیری واکنش تغییرات تاثیر تحت میزان این .شود می کنترل رشته

 .گیرد می قرار راکتور هندسی شکل و خوراک



شکل مطابق سیلیس یا شیشه جنس از ای دسته نوع راکتور در فرایند این  
 گرمایش تامین با ملتهب رشته به مجهز فرایند این .شود می انجام 10.4

 وسیع مقیاس تولید برای نیز اینکونل جنس از راکتوری .باشد می الکتریکی
 از طوالنی رشته سر دو .است رفته بکار باال خلوص با زیرکونیم و تیتانیوم

 در را یدین جانبی بازوی یک .شود می داده عبور مناسب های درزپوش
 بین حلقوی فضای در خام فلز .دارد می نگه تخلیه شرایط تامین با کپسولی
 تخلیه، از پس .شود می جمع شده سوراخ مولیبدنی صفحه یا پرده و راکتور
 راکتور وارد کپسول کردن گرم با یدین .شود می درزبندی آ نقطه در سیستم

 فلز با یدین بخارات .شود می درزبندی ب نقطه در راکتور سپس و شود می
 می تجزیه داغ رشته به رسیدن از پس که فلز یدید تشکیل برای ناخالص

 بخار مجدد تشکیل برای خام فلز با شدن آزاد یدین .دهند می واکنش شود،
 .شود انجام عملیات کل تا شود می تکرار فرایند این .دهد می واکنش یدید
 حالت شرایط در باال دمای تا پایین دمای از فلز پیوسته انتقال فرایند، این در

 .دهد می رخ نفوذ پایدار







رسوب برای مولیبدن یا تنگستن جنس از میکرو 2.5 کم قطر به فیالمنت 
 فلز اگر .گیرد می قرار استفاده مورد فلز یدید تجزیه از بعد فلز دهی

 تر ضخیم است ممکن رشته این رود، بکار رشته عنوان به شده فرآوری
 به فلز دهی رسوب .شود می گرم الکتریکی جریان بوسیله فیالمنت .باشد
 رو، این از .دهد می افزایش را فیالمنت ضخامت متصل بهم بلورهای شکل

 ضروری یدید بخار تجزیه نیاز مورد دمای حفظ منظور به جریان افزایش
 میله حداکثر قطر بر شدیدی محدودیت جریان افزایش الزام این .باشد می

 واحد بزرگترین .کند می اعمال شود، می حاصل روش این با که نهایی
 بنابراین، .کنند می تولید متر میلی 50 تا 25 قطر به هایی میله تنها تولید
 درجه .آن قطر نه یابد افزایش باید فیالمنت طول تولید، بیشتر نرخ برای

 و هافنیم زیرکونیم، تیتانیوم، مورد در رفته بکار فیالمنت و کپسول حرارت
 .شد ارائه 10.1 جدول در توریم



در بعدی آسان تجزیه و پایین دمای در فرار یدید تشکیل نظیر شرایطی 
 فشار و یدید تفکیک دمای با مقایسه در فلز باالتر ذوب نقطه باالتر، دمای
 آسان را روش این کمک به تصفیه یدید تجزیه دمای در فلز کم بسیار بخار
 دمای) باشد یدید تجزیه دمای از کمتر فلز ذوب نقطه اگر .سازد می

 احتمال .شد نخواهد انباشته فیالمنت روی متصل بهم بلوهای ،(فیالمنت
 لحاظ به .شود خورده مذاب فلز توسط فیالمنت که دارد وجود زیادی

 تسهیل یافته کاهش فشار در (خالص فلز تجزیه) یدید تجزیه ترمودینامیکی،
 وجود عملیاتی مشکالت دلیل به فشار کاهش بر محدودیتی ولی شود می

 بر که) فلز تبخیر میزان که شود می تنظیم فشاری با محدودیت این .دارد
 دمای در آن بخار فشار دلیل به (شود می تجزیه و تصفیه فیالمنت روی

 با میزان این .باشد می برابر تجزیه از بعد دهی رسوب میزان با فیالمنت
 اتالف دلیل به ولی کند می پیدا افزایش معین حد تا فیالمنت دمای افزایش

 نقظه رو، این از .کند می پیدا کاهش باال بسیار دمای در تبخیر اثر در فلز
 رسوب میزان .باشد فیالمنت حرارت درجه از بیشتر بسیار باید فلز ذوب
 فلز های ناخالصی فلز، ماهیت تاثیر تحت شده تصفیه فلز کیفیت و دهی

 در شده ریخته خام فلز و یدین میزان و خام فلز و حرارت درجه اولیه،
 با هافنیم و زیرکونیم تیتانیوم، .گیرد می قرار معین هندسی شکل با ظرفی

 بلورهای فرم به حاصل محصول .اند شده تصفیه روش این کمک به موفقیت
 .است منظم کامال شده بندی بسته صورت به فیالمنت به چسبیده بزرگ



،سیکل، یک در .است راکتور در شده بارگیری خام فلز %20 حدود سیکل هر بازده معموال 

 200 از کمتر تا چندگانه عملیات با و میلیون در قسمت 1000 به 5000 مقدار از ها ناخالصی

 پسماند گازهای از فلز آلودگی از ناشی اصلی مشکل .کند می پیدا کاهش میلیون در قسمت

 .باشد می یدین بوسیله فیالمنت به ظرف از فلزی های ناخالصی برخی انتقال دلیل به و ظرف

 .شد داده نشان 10.2 جدول در روش این در تصفیه اثربخشی

از حاصل تیتانیوم اسفنج از خالص خیلی تیتانیوم تولید برای بار اولین برای آرکل ون فرایند 

 شبکه بین خام فلز تیتانیوم، تصفیه خالل در .گرفت قرار استفاده مورد کرول احیای فرایند
 سرعت با TiI4 تشکیل برای سانتیگراد درجه 200 دمای در شده حفظ راکتور و مولیبدن

 تشکیل دلیل به فیالمنت روی دهی رسوب نرخ دیواره، باالتر دمای در .شود می متراکم حداکثر

 صفر به دهی رسوب نرخ سانتیگراد، درجه 400 دمای در .کند می پیدا کاهش تیتانیوم یدید دی

 550 (کپسول) جداره باالتر دمای در .باشد می   فقط حاوی     بجای سیستم زیرا رسد می

 نرخ از تر سریع فیالمنت روی دهی رسوب نتیجه در و      تجزیه نرخ سانتیگراد، درجه

 حال، این با .شود نمی توصیه ای شیشه راکتور در حرارت درجه این .باشد می   از حاصل

 جلوگیری سیلیکون و آهن با کرده رسوب تیتانیوم شدن آغشته از کپسول باالتر حرارت درجه

 نمی بخار فاز وارد رو این از و بوده ناپایدار باالتر دمای در فلزات این یدید زیرا کند می

 1400 تا 100 دمای محدوده در فیالمنت حفظ با جیوه متر میلی چند کم فشار در راکتور .شوند

  دمای در بزرگتر بلورهای .وشد می اندازی راه رسوب به نیازمندی به بسته سانتیگراد درجه

 سانتیگراد درجه 1100 دمای در تر کوچک بلورهای و سانتیگراد درجه 1400 تا 1300
   .کنند می رسوب



تیتانیوم تصفیه روش مطابق مشابه روشی از پیروی با نیز زیرکونیم اسفنج 

 درجه 400 تا 200 دمای در راکتور جداره حالت، این در .شود می تخلیص

 زیرکونیم رشته تجزیه برای که شود می حفظ      بخار تشکیل برای سانتیگراد

   خال در راکتور .رود می بکار سانتیگراد درجه 1300 دمای تا شده گرم

 در   بخار تشکیل با است، مشابه شیمیایی نظر از که عنصری هافنیم .کند می کار 

 درجه 1600 دمای در یدید تجزیه و سانتیگراد درجه 400 تا 300 دمای
   .شود می تصفیه سانتیگراد



در ابتدا توریم یا تنگستن رشته به مجهز راکتور کپسول توریم، تصفیه برای 

 می زدایی گاز               کاهشی فشار تحت سانتیگراد درجه 500 دمای

 در سپس و شده تشکیل درجه 270 تا 250 دمای در توریم یدید سپس، .شود

 گرم فیالمنت در یدین و خالص توریم صورت به تجزیه برای درجه 450 دمای

 یدید که همانطور .شود می فرار سانتیگراد درجه 1400 تا 1300 دمای تا شده

 حرارت درجه باشد، می پایدارتر زیرکونیم و تیتانیوم یدید با مقایسه در توریم

 500 دمای در طوالنی گرمایش طول در .باشد می نیاز آن تجزیه برای باالتر

 روی بر را توریم دهی رسوب نرخ (    ) توریم یدید تری تشکیل ،600 تا

 کندی به  به نسبت تبخیر کندتر نرخ دلیل به       زیرا سازد می کند فیالمنت
 .شود می تجزیه



تفکیک و حذف به قادر تصفیه روش هیچ که است اهمیت حائز نکته این ذکر 

 شود، می تصفیه که فلزی و ناخالصی ماهیت به بسته .نیست ها ناخالصی تمام

 برای .رود بکار متفاوت های ناخالصی تفکیک برای باید مختلف های تکنیک
 تشکیل به مستعد که بودهi،j، k، l ناخالصی حاوی M خام پایه فلز مثال،

 در و بوده M پایه فلز فلز از تر نجیب و فرارتر نسبتا پایدارتر، اکسیدهای

 M فلز به نسبتl وi، j بعالوه، .شوند می حل بیشتر شده انتخاب الکترولیت

 موجه مختلف روشهای توسط زیر تفکیک توالی حالت، این در .باشند می قلیاتر
 :بود خواهد تر منطقی و تر





ابتدا، .الف i خام فلز دادن قرار معرض در با باید M به 

 .شود تفکیک تفاله عنوان به ترجیحی اکسیداسیون

فرارتر ناخالصی بعدی، مرحله در .ب jمناسب دمای در تقطیر با 

 .شود می تفکیک

حاصل فلز .ج M تفکیک از بعد i وj تصفیه الکتریکی صورت به 

 انتهای در  است،M مادر فلز از تر نجیب k آنجاکه از .شود می

 در l ناخالصی، ویژگی به بنا .شود می جمع الکترولیت مخزن

 .شود می حل M با همراه کاتد روی شدن رسوب بدون الکترولیت

 



 مولیبدن، تنگستن، کلمبیم، تانتالیوم، نظیر فعال و دیرگداز فلزات

 می تولید اسفنج یا پودر دانه، صورت به ابتدا که زیرکونیم و تیتانیوم

 و تصفیه الکترونی پرتو ذوب یا خال قوس ذوب بوسیله معموال شوند

 یا ریخته الکترود صورت به نظر مورد فلز ابتدا .شوند می تقویت

 روش به الکترودها مناسب اندازه فلزی، پودر حالت در .شود می فورج

 .شود می ساخته جوشکاری و گیری قالب یا پرس

 



قوس یک الکتریکی، قوس ذوب کوره در            خال حصول از پس 
 شده سرد مسی بوته در موجود فلز حمام و فلز منفی الکترود بین الکتریکی

 الکترود .کند می برخورد کند، می عمل مثبت الکترود عنوان به که آب با
 نوک بین ثابت فاصله تا شود می آورده پایین بتدریج و شده ذوب فلز

 خال، ذوب شرایط در .شود حفظ بوته مذاب حوضچه سطح و الکترود
 از فرار های ناخالصی تفکیک (1 نظیر متالورژی عملیات چندین با تصفیه

 اکسیژن و کربن تفکیک (2 فشار و حرارت درجه به بسته حمام و الکترود
 تبخیر با فلز زدایی اکسیژن (3 گازی کربن مونوکسید تشکیل با محلول
 گاز تشکیل با اتمی صورت به محلول هیدروژن تفکیک (4 آن اکسید

       واکنش برطبق مولکولی هیدروژن

 مذاب در کوچک های آخال یکنواخت توزیع (5 و شود می تسهیل خال تحت که
 .شود می پشتیبانی و حمایت



 داشتن نگه با ظرف از ناخالصی برداشت و جذب خال، قوس ذوب روش در

 .شود می اجتناب آب با شده سرد مسی قالب در مذاب حوضچه

 ذوب روش توسعه به خال قوس ذوب روش به دیرگداز و فعال فلزات فرآوری

 الکترون سریع پرتو جنبشی انرژی روش، این در .گردید منجر الکترونی پرتو

 حاصل انباشته انرژی .شود می تبدیل حرارتی انرژی به فلز بر کننده برخورد

 فشار تحت عملیات .کند می ذوب معین مدت در را ماده که است کافی حدی به

 های ناخالصی خال، میزان این در .شود می انجام               از کمتر کاهشی

 سایر با توام بهتر خلوص با های شمش و شده تفکیک انتخابی بطور فرار

 خلوص بهبود در الکترونی پرتو ذوب .شوند می حاصل خال قوس ذوب مزایای

 کلمبیم، تانتالیوم، فرآوری در کاربرد بر عالوه تیتانیوم و تنگستن مولیبدن،

 .باشد می سودمند هافنیم و زیرکونیم

 



برای ابتدا که ای سرباره الکتریکی روش به تصفیه تکنیک اخیر، های سال در 
 کاربرد غیرآهنی فلزات برخی تقویت و تخلیص در یافت توسعه فوالد تصفیه

 و شود می فورج یا ریخته الکترود ساخت برای ابتدا نظر مورد فلز .کرد پیدا
 جریان عبور با سرباره .شود می داشته نگه مذاب سرباره در الکترود سر یک
 غوطه الکترود دمای بردن باال برای شده تولید گرمای .ماند می شده ذوب شدید
 نوک نتیجه، در .باشد می کافی آن ذوب نقطه باالی مقداری تا سرباره در ور

 و شده تصفیه و ریخته فعال سرباره روی شده ذوب قطرات و شده ذوب الکترود
 الکترود آوردن پایین با فرایند این .شوند می منجمد آب با شده سرد قالب در

 قطرات سرباره،-الکترود نوک مشترک سطح در تصفیه .کند می پیدا ادامه
 الکتریکی تصفیه در .شود می انجام سرباره-فلز حوضچه و سرباره-ذوب

 می استفاده معموال کلسیم فلوراید سرباره نیکل، آلیاژهای و فوالد ای سرباره
 فلز از گوگرد تفکیک قلیایی سرباره کاربرد .شوند می استفاده نیز   و   .شود

 های آخال و شده حذف بزرگ غیرفلزی های آخال .سازد می آسان را الکترود
 .شوند می توزیع شده تصفیه های شمش در یکنواخت بطور ریزتر



1200 دمای در اسمیت-پیرس کنورتر در هوا دمش که زمانی 

 درصد یک حاوی جوشدار مس شود، می متوقف سانتیگراد درجه

 کنید تعیین را جوش در پسماند گوگرد مقدار .است اکسیژن وزنی

 آزاد انرژی تغییرات باشد؟ اتمسفر یک مذاب در  نسبی فشار اگر

 :شد داده زیر در مربوطه های واکنش

 

 



:حل  

 

 



، روابط فردی، دانشگاه اوتاه، سالت لیک 1980-1979ناگاموری ) 10.2مساله 

 (سیتی

 افزودن با و شده ذوب سانتیگراد درجه 800 دمای در و ،  حاوی خام سرب شمش

 با قلع فقط که دهد می نشان شده ارائه های داده .شود می اکسید لیتارژ سرباره

 واکنش محصوالت که این فرض با .شود می جدا گیری تفاله بوسیله موفقیت

 این در که کنید محاسبه را  میزان حداقل باشند، و  ، ، خالص جامد اکسیدهای

 با شوند؟ می حذف خام سرب از  و  چگونه .آید می دست به سازی نرم فرایند
 :که این به توجه

 

 



: وزن های اتمی  

 

: حل  

(.                  ) است     و     با فرش اینکه سرب خام پوشیده از  

برهمکنش بین  در سرب خام و سرباره لیتارژ به واکنش های زیر می 

:انجامد  

 

 



 :در واکنش های نرم سازی

 

 

 

 :قلع

 

 .هر دو جامدند    و       



 .سرب است% 99خام حاوی بیش از سرب       

 (خیلی کم است Pbدر  Snغلظت )



 با مقایسه در Sn وزنی درصد ،Sn شده حل ماده رقیق نهایت بی غلظت در

        الف 1.78 معادله برطبق و است ناچیز            وزنی درصد

 :نوشت توان می

 

.است             بنابراین، کمترین حد قابل حصول قلع در سرب   



 :مس

 

 

 اولیه خام سرب در مس درصد ازآنجاکه .باشد می xCu 0.263 زیاد مقدار مس درصد یعنی

 خواهد اکسید مس-سرب مایع از مس اکسیداسیون از قبل ترجیحا سرب است، مقدار این از کمتر

 .شد

 .شود می افزوده          تشکیل با سرب از بیسموت حذف برای کلسیم فوق، مسائل به توجه با

 تصفیه سرب آلیاژهای سطح از که شود می اضافه           تشکیل با مس حذف منظور به گوگرد

 .شود می گیری سرباره گوگرد از شده



 10.3مساله 

 800 دمای در روی با نقره کیلوگرم 8 حاوی روی بدون سرب شمش تن یک

 .شود می تصفیه          خالص جامد صورت به نقره بازیافت برای کلوین درجه

 تغییرات .کنید محاسبه را شمش این از نقره %97 تفکیک برای الزم روی مقدار
 :واکنش استاندارد آزاد انرژی



 :حل

 :کیلوگرم سرب 992کیلوگرم نقره و  8یک تن شمش سرب حاوی 

 تعداد مول نقره

 

:تعداد مول سرب  

:  شمش نقره نهایی در   

.شمش تصفیه شده است  



:در واکنش   

 

 میزان روی باقیمانده در شمش  

با فرض اینکه غلظت روی )                                     و روی مورد نیاز برای واکنش با نقره 

 (.کم است و نقره باقیمانده در شمش قابل چشم پوشی است

 کیلوگرم 6.41=              نقره از شمش  % 97کل روی مورد نیاز برای حذف 



 در طال و نقره تفکیک برای روی با سرب شمش که خام، سرب تصفیه خالل در

 ای مالحظه قابل مقدار حاوی شمش ،(پارکس فرایند) شود می تصفیه روی روباره

 برای سانتیگراد درجه 400 دمای در سرب شمش از کلر گاز بعدا، .باشد می روی

 .(باترتون فرایند) شود می خارج روی حذف

 

 کنید محاسبه فرض این با را کلر با شده تصفیه سرب در روی غلظت حداکثر .الف

 سرب کلرید درصد مول 2 و روی کلرید درصد مول 98 حاوی مذاب کلرید که

   :اینکه به توجه با .دهند می تشکیل را آل ایده محلول یک روی-سرب آلیاژ باالی

 



 .کنید بحث مناسب محاسبات کمک به چیست؟ کلر با تصفیه بر دما تاثیر .ب

 :(باترتون فرایند) کلرزنی واکنش با تصفیه آزاد انرژی تغیر :حل

 

 در واکنش باال 

:از آنجا که کلرید یک محلول ایده آل تشکیل می دهد  



به صورت زیر  aZnرا قرار داده سپس               به عنوان تقریب نخست برای شمش سرب، 

 :محاسبه می شود

 

:الف، روی باقیمانده در سرب تصفیه شده را محاسبه می کنیم 1.78از معادله   



 دمای سه در را      و             تصفیه، فرایند بر حرارت درجه تاثیر دادن نشان منظور به (ب

 انجام محاسبات باال، روش از تبعیت با .کنید محاسبه سانتیگراد درجه 500 و 400 ،350 مختلف
 :شود می ارائه زیر صورت به نتایج کلوین، درجه 673 دمای در شده

این بدان معناست که . با افزایش درجه حرارت کاهش پیدا می کند kاز جدول باال، بدیهی است که مقدار 

 واکنش کلرزنی 

همچنین جدول نشان . با کاهش درجه حرارت مناسب تر است یعنی تصفیه در دمای پایین تر موثرتر می باشد

به منظور حصول میزان تصفیه . می دهد که درصد روی باقیمانده با کاهش درجه حرارت کاهش پیدا می کند
 .درجه سانتیگراد می باشد 400تا  390منطقی و مناسب، دمای بهینه کلرزنی حدود 



 به           جزئی فشار در اکسیژن با ناخالصی عنوان به سیلیکون حاوی مایع مس

 سانتیگراد درجه 1200 دمای در را مذاب سیلیکون مقدار حداقل .رسد می تعادل

 :شود نمی اکسید شرایط این در مس که فرض این با کنید محاسبه

 :اینکه به توجه با

   :ذوب نقطه

   :اتمی وزن

 (سانتیگراد درجه 1200 در خالص مایع سیلیکون :استاندارد حالت)                

 

 



 :حل

 

 :بسیار کوچک است، رفتار هنری را می توان فرض کرد و از این رومی توان نوشت xSiچون 



     واکنش برطبق سانتیگراد درجه 427 دمای در اضافی جامد   با        آلیاژ روی، تفکیک منظور به

 

 مالحظه قابل متقابل پذیری انحالل بدون مجزا فازهای عنوان به جامد        و      اگر .شود می تصفیه

 آزاد انرژی .کنید محاسبه را اکسیدها این با موجود آلیاژ روی تعادلی غلظت باشند، داشته وجود ای

 و روی فعالیت ضرایب .باشد می             و         سانتیگراد درجه 427 در جامد      و       تشکیل

 :شوند می داده زیر صورت به مبنا حالت عنوان به خالص فلزات برای کادمیم

 

: وزن اتمی  



:حل  

به صورت زیر                                               تغییر انرژی آزاد واکنش 

:به دست می آید  

 

 



 :، داریم1در معادله  Znو  Cdبا جاگذاری مقادیر معین ضرایب فعالیت 

 

می توان صرفنظر کرد          و از        چون   بسیار کوچک است،   



      واکنش برطبق                بعدی تجزیه و فرارسازی بوسیله خام نیکل کربونیل، موند فرایند در

 

 در     و        حجم درصد محاسبه با چیست؟ واکنش این بر فشار و حرارت درجه تاثیر .شود می تصفیه

  و 50 ،20 کل فشار در سانتیگراد درجه 200 و 150 ،100 دمای در                       گازی مخلوط

 شود؟ می حاصل گاز دو هر از برابر حجمی کسر دمایی چه در .کنید بحث را ها جنبه این اتمسفر، 100

 .شود می داده                                        صورت به واکنش آزاد انرژی تغییر

 :حل

 

 

 



: با حل معادله به روش سعی و خطا، داریم  

: با فرض رفتار ایده آل گازها  

(حجمی)  

فشار نسبی و درصد ترکیب  kبا پیروی از روش فوق در درجه حرارت و فشار مختلف، مقادیر 

 :مخلوط گازی   محاسبه شده و در جدول زیر ارائه می شونددر                       و          حجمی 



 درجه 100 دمای در حتی معکوس جهت در است، اگزوترمیک تاحدی کربونیل واکنش که ازآنجا

 1935) سازد می مثبت را           که رود می پیش بزرگ آنتروپی سهم دلیل به سانتیگراد

  با                                       واکنش تعادل ثابت که است بدیهی فوق جدول از .(کالری

  به 0.0735 از توجهی قابل بطور سانتیگراد درجه 200 به 100 از دما متناظر افزایش

 می کاهش حرارت درجه افزایش با             تشکیل رو، این از .کند می پیدا کاهش 0.0000052
 .یابد

 تمام در حرارت درجه افزایش با گازی مخلوط در               درصد که دهد می نشان جدول این

 زیرا شد خواهد تسهیل فشار افزایش با             تشکیل لوشاتلیه، اصل برطبق .یابد می کاهش فشارها

 می پیدا شدیدی کاهش                 مول یک تشکیل حجم کربن مونوکسید گاز از مول 4 مصرف با

 دماها تمام در فشار افزایش با گازش مخلوط در کربونیل درصد که دهد می نشان جدول همچنین، .کند
 .کند می پیدا افزایش



فشار کل یک در           و         با فرض رفتار ایده آل، مخلوط گازی دارای کسر حجمی برابر  
 .اتمسفر، فشار جزئی هر دو گاز برابر می باشد، از این رو  

:2و  1از معادالت   



 مذاب، فلز محلول کالریمتری با               آلیاژهای اختالط گرمای تعیین منظور به: 10.8 مساله

 درجه 270 دمای در کالریمتر در خالص بسیار قلع در مربوطه استوکیومتری مکانیکی مخلوط و آلیاژ

   حاصل آلیاژ حالل آنالیز افزایش، بار 10 از بعد .شدند حل                خال تحت سانتیگراد

 

   کامل تقطیر برای نیاز مورد حجم کالریمتری، گیری اندازه در قلع حالل مجدد مصرف منظور به .بود 
 چیست؟ سانتیگراد درجه 600 دمای در شده ذوب تایی سه آلیاژ از (نظری لحاظ از)      و

: با توجه به اینکه  

:فشار بخار برحسب میلی متر جیوه قلع، کادمیم و روی به صورت تابعی از دما با روابط زیر داده شد  



 :حل
درجه  873درجه سانتیگراد با جاگذاری دمای  600فشار بخار قلع، کادمیم و روی خالص در دمای 

 :کلوین در روابط داده شده تعیین می شود

 

 

(:روی-کادمیم-قلع)از این رو، فشار جزئی قلع، کادمیم و روی در آلیاژ سه تایی   

برای تقطیر کامل کادمیم و روی از آلیاژ سه تایی ذوب شده در دمای   ، خال                  بنابراین   

 .درجه سانتیگراد کافی خواهد بود 600


