| EXON STEEL

فلورین
 2مهمتریــن کانــی فلوئــور در طبیعــت میباشــد کــه مــی تــوان فلوئــورcafکانــی فلوریــن یــا فلوئوریــت بــه فرمــول شــیمیایی
را از آن بدســت آورد.ایــن کانــی بــه رنــگ هــای زرد  ،ســبز  ،صورتــی ,آبــی  ،بنفــش  ،بــی رنــگ و گاهــی ســیاه بــوده و در
سیســتم کوبیــک متبلــور مــی شــود .بــه صــورت نیمــه شــفاف بــوده و دارای جــای شیشــه ای اســت  .وزن مخصــوص ایــن
کانــی  ۳/۱۸و ســختی آن  ۴مــی باشــد

کاربرد متالوژی
فلوریــن بــه دلیــل خاصیــت کمــک ذوب بــودن،در صنایــ ع متالــوژی کاربردهــای فــراوان دارد.ازجملــه کاربردهــای آن
ن بــه صنایــع فوالدســازی،ریختهگری چــدن و تولیــد آلیاژهــای آهــن اشــاره کــرد
میتــوا 

کاربرد در صنایع سرامیک
در صنعــت ســرامیک،فلورین در تولیــد شیش ـههای ســفید و لعــاب بــه کار م ـیرود.در ایــن مواد،فلوریــن هــم بــه عنــوان
کمـک ذوب و هــم بــه عنــوان مــات کننــده عمــل میکند.کاربــرد فلوریــن در ایــن صنعــت بایــد بــا احتیــاط باشــد،چون بــه
ت و ایجــاد ســوراخهای
ی کــه بــا ســایر اجــزای لعــاب صــورت میدهد،باعــث فســاد ایــن ترکیبــا 
دلیــل وا کنشهــای دیگــر 
ســوزنی در لعــاب میشــود

معرفی محصول:
یشــود یــک
فلوریــت ( )Fluoriteیــا فلوراســپار ( )Fluorsparیــا دی فلوریــد کلســیم ( ،)CaF2کــه فلوریــن نیــز نامیــده م 
ً
کانــی نســبتا کمیــاب بــوده و مهمتریــن منبــع عنصــر فلئــور در طبیعــت اســت .بــه دلیــل کاربردهــای مهــم و گســترده ایــن
مــاده معدنــی در صنایــع مختلــف ،اتحادیــه اروپــا ایــن مــاده را از مــواد اســتراتژیک معرفــی میکنــد .ایــن مــاده بســته بــه نــوع
کاربــرد بــه گریدهــای مختلــف تقســیم بنــدی میشــود.

گرید متالورژی:

ً
دارای عیــار  ۶۵تــا  %۸۵کــه معمــوال بــا دانــه بنــدی  ۶۰-۱۰میلیمتــر بــوده و در صنایــع ذوب آهــن و تولیــد فــوالد و کمــک
ذوب کورههــای شــمش ســرب نیــز اســتخراج فلــز آلومینیــم از محلــول الکترولیــت درون ســلول الکترولیــز کاربــرد دارد.

گرید سرامیک:
دارای عیــار  ۸۵تــا  %۹۵و ســایز دانهبنــدی پــودری جهــت مصــرف در صنعــت سرامیکســازی و لعابدهــی ســرامیک
کاربــرد دارد.

گرید اسید:
از عیــار  %۹۷بــه بــاال و ســایز دانهبنــدی پــودری بــوده کــه بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد هیدروفلوریــک اســید بــا فرمــول
شــیمیایی  HFمــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

گرید اپتیکال:
از این گرید جهت ساخت لنز برای کاربردهای نوری در ابزارهایی نظیر لیزر استفاده میشود.

این شرکت قادر به تامین فلورین مورد نظر شما دراقصی نقاط دنیا با دانه بندی مورد نیاز میباشد
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