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Áltálában ismert eljárás fémkloridoknak fémmé
való redukciója oly módon, hogy az illető kloridot
magas hőmérsékleten valamilyen nagyobb klóraffinitású fémmel redukálják. A redukáló fém a re
dukálandó klorid klórját átveszi és azzal vegyületet
képez.
Amennyiben a redukció végtermékét képező fém
(pl. a periodikus rendszer IV. csoportjának féméi)
a levegőt alkotó gázokat könnyen felveszi, akkor
az eljárást vákuumban, vagy védőgáz atmoszférá
ban folytatják le.
A fent ismertetett eljárás hátránya, hogy
a) a redukáló fémet a szokásos kohászati úton
állítják elő, amely azonban az általános ipari kö
vetelményeknél rendszerint kisebb tisztaságú,
b) az előállított fémet a redukciónál újra meg
kell olvasztani és
c) a keletkezett kloridok, melyek rendszerint erő
sen vízfelvevők, nehezen kezelhetők.
A találmány fenti hátrányok elkerülését céloz
za és lényege oly eljárás, melynél a redukáló fém
előállítása elektrolízis útján, ugyanabban a zárt
rendszerben történik, mint a fémredukció. A rend
szeren belül előállított redukáló fém előnye, hogy
1. az előállított fémet a rendszer redukciós ré
szében már felhasználjuk, mielőtt az a levegővel
érintkezhetne,
2. az azonnali felhasználás az olvadt fém lehűté
sét és újra való megolvasztását feleslegessé teszi,
3. a keletkező klorid nedvesség felvételi lehető
sége a minimumra csökken, továbbá
4. nagyobb termelési egységeknél a rendszer
egyszeri feltöltése után, fémütánpótlásra elvileg
szükség nincs. Gyakorlatilag azonban a redukált
fém eltávolításakor a redukáló fém és a klorid-ömledék egy része a redukált fémhez, tapad, úgyhogy
az így eltávozó ömledék pótlása szükséges.
A találmány szerinti eljárás egyik kiviteli mód
jánál a redukáló fémet gáznyomással és/vagy az
elektrolit és a fém fajsúlykülönbségének felhasz
nálásával vezetjük át a redukáló térbe. Célszerűen
az átvezetést az elektrolizálóban keletkező klórgáz

nyomásával és/vagy semleges, illetve nemes gáz~
nyomásával végezzük.
A találmány szerinti eljárás másik kiviteli mód
jánál részben, vagy egészben a redukciónál felsza
baduló hőmennyiség szolgál a fémhálóid-elektrolit
folyékony fázisban tartására. E kiviteli mód jelen
tős kalóriamegíakarítást tesz lehetővé.
Á találmány szerinti eljárás előnyösen alkalmaz
ható fémtitán előállítására, melynél a titánt mag
néziummal, vagy kalciummal kloridjából redukál
juk és melyre jellemző, hogy a magnézium vagy
kalciumhaloidból elektrolízis útján nyert fémmag
néziumot, illetve fémkalciumot a redukálótérbe át
vezetjük, illetve átnyomjuk és titántetraklorid ha
tásának tesszük ki.
A találmány szerinti eljárás részleteit a mellékeli
rajzon példaképpen feltüntetett berendezések aláb
bi ismertetése nyomán még jobban kidomborod
nak.
A találmány ugyanis berendezésre is vonatko
zik a fent ismertetett eljárás kivitelére, melyet két
egymástól elkülönített ömledéktér és azokat egy
mással összekötő szerv jellemez, mely terek egyi
kében az elektrolízis és másikában a redukció fo
lyik le.
Az 1. ábrában szemléltetett kiviteli alaknál az
elektrolizáló tér elvileg egy ,,U" alakú cső egyik
és a redukáló tér annak másik szárában foglal he
lyet.'
A 2. ábrában feltüntetett kiviteli alaknál a két
tér közös edényben, egymás fölött van elrendezve.
Az —1—• „U" alakú csőben —4—-gyei jelzett
MgCl2-ömledék van (1. ábra). A cső jobboldali szá
rában —2—i anóda és — 3 — katóda foglal helyet.
Az elektrolízis hatására a magnéziumkloridbóí ki
váló fémmagnézium az ömledék tetején úszik. A
fémmagnéziumot az elektródáktól él választó szerv
nincsen feltüntetve. A nyíllal jelzett argon áram
mal a magnézium az — 1 — cső , baloldali szárába
nyomható át. A fajsúlykülönbség folytán a'fém
magnézium —5—tel jelölt helyzetet vesz fél és
itt lesz kitéve a felülről bevezetett TiCl4 hatásának.
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A redukció folytán fémtitán keletkezik.
ja, azzal jellemezve, hogy a redukáló fémet gáz
A 2. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál a —11— nyomással és/vagy az elektrolit és a fém fajsúly
elektrolizáló és —12—• redukáló tér közös —6— különbségének felhasználásával vezetjük át a re
edényben egymás fölött foglal helyet. Az alsó dukáló térbe.
—11—i elektrolizáló teret a felső —12— redukáló
3. A 2. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja,
tértől oly katódaként kapcsolt —8— fémtest vá azzal jellemezve, hogy az átvezetést az elektrolilasztja el, melynek a rajzban feltüntetett kiviteli zálóban keletkező klórgáz nyomásával és/vagy
példa szerint csonkakúpalakja van és melynek fel semleges, illetve nemesgáz nyomásával végezzük.
ső lapja az elkülönített —11— és —12— tér össze
4. Az előző igénypontok bármelyike szerinti el
kötő szervét alkotja.
járás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy rész
A —6— vastartályban bevezetett —7— grafit ben vagy egészben a redukciónál felszabaduló hő
elektróda foglal helyet, mely felett —9— gázgyűjtő mennyiség szolgál a fémhálóid-elektrolit folyé
harang van elhelyezve. Az elektrolízis hatására a kony fázisban tartására.
MgCl2 sóömledékből klórgáz fejlődik, mely a —7—
5. Az előző igénypontok bármelyike szerinti el
anódáról felfelé irányuló mozgást végez és 'a —9— járás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az
harangban gyűl össze. E harang anyagának a kép elektrolízis folyamán keletkezett klór körfolyamat
ződő klór hatásának ellenállónak kell lennie. Azt ban tartására a klórt a redukálandó fémklorid
' találtuk, bogy e célra pl. grafit, szilimanit vagy oxidjának, célszerűen kiinduló ércének klórozásá
zsugorított korund jól megfelel. A —9— harang ra használjuk.
alatt összegyűlő Cl2 elvezetésére —10— nyílás szol
6. Az előző igénypontok bármelyike szerinti el
gál. Bár a rajzban sóömledékként MgCl2-t adtunk járás kiviteli módja fémtitán előállítására, melynél
meg, az a találmány szerint kalciumkloriddal is a titánt kloridjából magnéziummal, vagy kalcium
helyettesíthető. Az anóda ,és katóda közötti elekt mal redukáljuk, azzal jellemezve, hogy a fémháló
rolizáló áram hatására az elektrolízis termékeként idból elektrolízis útján nyert férrímagnéziumot,
fémmagnézium, vagy fémkalcium keletkezik, mely vagy fémkalciumot a redukáló térbe átvezetjük, il
az ömledék-f ürdő"tetején helyezkedik el. A kelet letve átnyomjuk és ott titántetraklorid hatásának
kező fém a —8— elektróda áttörésén, illetve át tesszük ki.
törésein át, pusztán a fajsúlykülönbség hatására,
7. Berendezés az előző igénypontok bármelyike
a —12— redukáló térbe jut. A fémömledék felüle szerinti eljárás kivitelére, jellemezve két egymás
tét semleges, vagy nemesgáztöltéssel védjük a tól elkülönített ömledéktérrel és azokat egymással
nedvességtől, illetve kémiailag aktív gázoktól.
összekötő szervvel, mely terek egyikében az elekt
A —6— edény felső részébe —13— bevezető cső rolízis és másikában a redukció folyik le.
nyúlik, mely a redukálandó TiCl4 hozzávezetésére
8. A 7. igénypont szerinti berendezés kiviteli
szolgál. A magnézium hatására a titántetraklorid- alakja, azzal jellemezve, hogy az elektrolizáló tér
ból fémtitán válik le, magnéziumklorid képződése ,,U"- alakú cső egyik és a redukáló tér annak má
közben.
sik szárában foglal helyet.
A fent ismertetett berendezésben lejátszódó re
9. A 7. igénypont szerinti berendezés kiviteli
dukció esetén tehát a keletkezett magnéziumklo- alakja, azzal jellemezve, hogy a két tér egymás
rid a rendszeren belül marad és az elektrolitikus mellett közös edényben foglal helyet és azokat kö
részben újra klórra és férnrnagnéziumra bomlik. A zéjük nyúló, egy, vagy több áttöréssel ellátott fal
keletkezett klór körfolyamatban tartására a klórt választja el.
a redukálandó fémklorid oxidjának, pl. a kiinduló
10.. A 7. igénypont szerinti berendezés kiviteli
ércnek klórozására használjuk, amikoris titántetraalakja,
azzal jellemezve, hogy a két tér közös
klorid keletkezik. Miután a fémmagnézium is kör
folyamatban marad és a titántetraklorid reduk edényben, egymás fölött foglal helyet, melyek kö
ciójára felhasználható, a berendezés egyszeri fel zül az alsó az elektrolizáló és a felső a redukáló tér,
töltése után, gyakorlatilag csak a redukált fém el melyet oly katódaként kapcsolt fémtest választ el
távolításakor veszendőbe menő kloridömledék pót egymástól, melynek egy, vagy több áttörése a két
egymástól elkülönített tér összekötő szerve.
lása szükséges.
11. A 10. igénypont szerinti berendezés kiviteli
Részleteiben a találmány az igénypontok kere
tén beiül sokféleképpen módosítható anélkül, hogy alakja, jellemezve az edény fenekén elrendezett,
annak tárgyától eltérnénk. így pl. az elektrolizáló célszerűen hűtött anódával, ennek körzetében fek
és redukáló tér egymás mellett is elrendezhető és vő, lefelé fordított klórálló, célszerűen korundkettőjüket egy vagy több áttöréssel ellátott fal vá vagy grafitharanggal és efölött elrendezett — az
• elektrolizáló és redukáló teret egymástól elválasz
lasztja el.
tó — nagyjában tárcsaalakú katódával, valamint
célszerűen a katóda középrészén kiképezett egy,
Szabadalmi igénypontok:
vagy több áttöréssel, illetve ezekhez kapcsolódó
1. Eljárás fémnek kloridjaiból való előállítására, csővel.
12. A l-l. igénypont szerinti berendezés kiviteli
a klórhoz nagyobb affinitású fémmel történő re
dukciója útján, azzal jellemezve, hogy a redukáló alakja, melyet az elektrolízis folyamán összegyűlő
fémnek elektrolízis útján való előállítása ugyan klórt a harang alól elvezető és a redukálandó fém
abban a rendszerben, pl. zárt rendszerben történik", klorid oxidját klórozó tartályba torkolló szerv,
valamint e tartályból a fémkloridot a redukáló
mint a fémredukció.
2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód- térbe vezető eszköz jellemez.
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