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اطالعات علمى

تمامى  از  گاز  مى باشد.اين  قوى  كننده ى 
عناصر الكترونگاتيوتر و واكنش پذيرتر است و 
با بيشتر عناصر ديگر از جمله گازهاى بى اثر، 
فلوئور  مى كند.  ايجاد  تركيب  رادون  و  زنون 
حتى در تاريكى و شرايط سرد با هيدروژن به 
صورت انفجارى واكنش مى كند. در فوران گاز 
فلوئور، شيشه، فلزات، آب ومواد ديگر به صورت 
شعله هاى درخشان مى سوزند. اين گاز هميشه 
به صورت تركيب وجود داشته و چنين تمايلى 
را با ساير عناصر مخصوصاً سيليسيوم دارد كه نه 
مى توان آن را در ظروف شيشه اى تهيه و يا در 
آنها نگهدارى كرد . فلوئور در محلول هاى آبى 
عموماً به شكل يون فلوريد- F ديده مى شود. 

حالت هاى ديگر آن كمپلكس هاى فلوئور، هستند . فلوريدها تركيباتى 
هستند كه در آنها فلوئور با بعضى از بقاياى مثبت بار شده، تركيب مى شود 

كه اغلب يوندار هستند.

كاربردها
فلوئور در توليد پالستيك هاى كم اصطكاك از قبيل تفلون و نيز در 

هالون ها مانند فريون كاربرد دارد. ساير كاربردهاى آن عبارت اند از:
 اسيد هيدروفلوريك (فرمول شيميايى HF ) كه براى حكاكى روى 

شيشه در المپ و محصوالت ديگر به كار مى رود.
 از فلوئور تك اتمى در توليد نيمه هادى استفاده مى گردد.

 فلوئور به همراه تركيباتش در توليد اورانيوم (ازهگزا فلورايد) و 
بيش از صد نوع ماده شيميايى فلوئوردار تجارى از جمله تعداد زيادى از 

پالستيك هاى مقاوم در برابر گرما، به كار مى رود.
 (Fluorochlorohydrocarbons) فلوئوروكلروهيدروكربن ها  

در تهويه و در سردسازى كاربرد وسيعى دارند. 
 استفاده از كلروفلوئوروكربنها(Chlorofluorocarbons) در 

اين موارد ممنوع شده چون آنها مشكوك به بزرگ كردن سوراخ اوزون 
مى باشند

  هگزافلوئوريد گوگرد (Sulfurhexafluoride) گازى بسيار راكد 
و غير سمى است. اين گروه از تركيبات گازهاى گلخانه اى قوى هستند.

 آلومينيات هگزافلوئوريد پتاسيم، – اصطالحاً Cryolite يا يخسنگ 
ناميده مى شود- در الكتروليز آلومينيوم مورد استفاده قرار مى گيرد.

•از فلوئوريد سديم به عنوان يك حشره كش به خصوص عليه سوسك ها 
استفاده مى شود.

 بعضى ديگر از فلوئوريدها براى جلوگيرى از پوسيدگى دندان به 
خمير دندان و(تا حدى بحث انگيز) به منابع آب شهرى افزوده مى شود.

بعضى از محققان امكان استفاده از گاز فلوئور خالص را به عنوان سوخت 
موشك بررسى كرده اند.

تركيبات
فلوئور اغلب مى تواند در تركيبات آلى جايگزين هيدروژن شود. با اين 
مكانيسم فلوئور مى تواند تركيبات بسيار زيادى داشته باشد. تركيبات 
فلوئور كه شامل گازهاى نادر هستند با فلوئوريدهاى كريپتون، 

رادون و زنون تاييد شده اند. 

هشدارها
با فلوئور و HF بايد با دقت زيادى رفتار شود و از هرگونه 
تماس آنها با پوست و چشم جداً پرهيز گردد. يون هاى فلوئوريد 
و فلوئور خالص هردو بسيار سمى هستند. فلوئور وقتى عنصر 
 20ppb آزاد است داراى بوى تندى است كه با غلظتى به كمى
قابل شناسائى مى باشد. بيشينه غلظت مجاز براى تماس 8 

ساعته روزانه با آن PPM 1 پيشنهاد مى شود.
با اين همه، روش هاى ايمن جابجايى اين عنصر امكان 

ترابرى فلوئور مايع را بصورت مقادير تنى امكان پذير مى كند.


