NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ/OKSİTLERİ

Nadir toprak elementleri(NTE) periyodik tabloda atom numaraları 57-71 aralığında yer alan on beş
adet lantanit grubu kimyasal elemente ilave olarak bu elementlerle aynı özelliklere sahip ve doğada
da genellikle bu elementlerle birlikte bulunduğu için bu gruba dahil edilen skandiyum (21) ve itriyum
(39) olmak üzere on yedi adettir. Nadir toprak elementleri yoğunluklarına göre kendi içinde Hafif ve
Ağır NTE’ler olarak iki grupta ele alınmıştır. Skandiyum (Sc), Lantan(La), Seryum (Ce), Praseodmiyum
(Pr), Neodmiyum (Nd), Prometyum (Pm), Samaryum (Sm) ve Evropiyum (Eu) Hafif Nadir Toprak
Elementi (HNTE), İtriyum (Y), Gadolinyum (Gd), Terbiyum (Tb), Disprosiyum (Dy), Holmiyum (Ho),
Erbiyum (Er), Tulyum (Tm), İterbiyum (Yb) ve Lutesyum (Lu) ve ise Ağır Nadir Toprak Elementi
(ANTE) olarak sınıflandırılmıştır.
Nadir toprak elementleri (NTE) ya da nadir toprak oksitleri (NTO) nadir olarak adlandırılmalarına
rağmen yerkabuğunda değişik oranlarda çok geniş bir alana yayılmış olarak 160’dan fazla mineralin
içeriğinde bulunur. Bastnazit, Monazit ve Ksenotim NTE üretiminde öne çıkan üç mineraldir ve
günümüzde dünyadaki NTE üretiminin %95’i bu üç mineralden gerçekleştirilmektedir.
Son rakamlara göre dünyada 121 milyon ton NTE rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin yaklaşık 44
milyon tonu (%36) Çin Halk Cumhuriyeti’nde 22 milyon tonu (%18) Brezilya’da 22 milyon tonu (%18)
Vietnam’da ve yaklaşık 18 milyon tonu (%15) ise Rusya’da bulunmaktadır. Son yıllarda ortalama yıllık
125 bin ton üretim yapılmaktadır. Bu üretimin %80‘inden fazlası Çin Halk Cumhuriyeti’nde
üretilmektedir. Bu üretimin dağılımına bakıldığında; Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer almakta, onu
Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya izlemektedir. Diğer önde gelen üreticiler ise Rusya, Hindistan
ve Brezilya’dır. NTE tüketiminde yine Çin Halk Cumhuriyeti başı çekmekte onu Japonya, Amerika
Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa takip etmektedir. Projeksiyonlar dünyada nadir toprak
elementlerine talebin artacağını bunun paralelinde üretimde de artış olacağını göstermektedir.

Ülkemizde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aramalar sonucunda
Eskişehir-Beylikova, Malatya-Kuluncak Sivas ve Burdur’da NTE yatakları tespit edilmiştir. Ülkemizdeki
en önemli NTE rezervi Eskişehir-Beylikova’daki barit-fluorit ve bastnasit içeren NTE rezervidir. Baritfluorit ve bastnazit olarak yaklaşık 52 milyon ton olan rezervin ortalama NTE tenörü %3,14’tür.
Nadir Toprak Elementlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri







Demir grisi ya da gümüş renginde
Tipik olarak yumuşak ve kırılgan
Genellikle reaktif ve sıcaklıkla artan reaktivite
Yüksek elektrik iletkenliği
Yüksek erime ve kaynama noktaları
H2O ile reaksiyona girer ve H2 çıkar

Nadir Toprak Elementlerinin Kullanım Alanları
Çeşitli uygulama alanları ve kendine has özellikleri nedeniyle son yıllarda nadir toprak elementlerine
olan talepte bir artış olmuştur. Teknolojideki son gelişmelerle ile birlikte NTE’ler birçok alanda hayati
öneme sahip olmuştur.
Kimyasal benzerlikleri nedeniyle NTE’lerin birbirinden ayrılmaları oldukça zordur. Bu elementler
metal, alaşım veya alaşımlar halinde kullanılmaktadır. Oksit, metal ve değişik kimyasal bileşikler
olarak kullanıldıkları gibi yüksek sıcaklıkta duraylı olmaları nedeniyle kaliteli metal alaşımı üretiminde
de kullanılmaktadır. NTE’nin az miktar kullanımı, ürünün kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır.
Yüksek teknoloji ürünlerinde de kullanım miktarı az olmaktadır. Ancak birim performansa etkisi kritik
düzeydedir.
Katkı maddesi olarak NTE leri içeren malzemeler kararlı, yüksek sıcaklık ve korozyona dayanıklı hafif
malzemelerdir. Bu özellikleriyle NTE’ler bilgisayarlar, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, şarj
edilebilir piller, televizyonlar, hibrit araçlar, rüzgar türbinleri, sabit diskler, tıbbi görüntüleme cihazları,
radar sistemleri, katalitik çeviriciler, uçak motorları, nükleer, tıp, seramik ve cam sektörlerinde ve
petrol arıtmada ve dünyadaki yüksek teknoloji gerektiren hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.
Bu alanlarda ağırlıklı olarak mıknatıs, metal alaşım, parlatma, katalizör amaçlı kullanılırlar.
NTE, birçok elektronik, optik ve manyetik uygulamalarda vazgeçilmezdir. Nadir toprak mıknatısları
son derece güçlüdür; Bazıları yüksek sıcaklıklarda manyetik gücünü muhafaza ederler ve bu onları
ticari ve havacılık uygulamaları için ideal hale getirir. NTE lazerler ve çözünürlük teknolojileri için de
kullanılır. Bu teknolojiler, modern havacılık sistemleri için kritik öneme sahiptir.
Nadir toprak daimi mıknatıslar, sağlık ve tıbbi teknolojideki gelişimi kolaylaştırmıştır; MR'lar gibi tıbbi
görüntüleme cihazlarında kullanılan ve hastalıkların teşhisine olanak tanıyan güçlü bir manyetik alan
üretirler. Nadir toprak elementleri, robot yardımlı ameliyatlar gibi modern cerrahi makinelerde de
kullanılır. İtriyum, katı hal lazerlerinde ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda kullanılır. Modern
tıpta çok önemlidirler.
Neodimiyum, terbiyum ve disprosyum gibi manyetik elementler rüzgar türbini ve bilgisayar sabit diski
ile ilgili uygulamaların ana bileşenleridir. Buna ilaveten, itriyum, renkli televizyon, yakıt hücreleri ve
flüoresan lambaların üretiminde yaygın olarak kullanılan temel bir bileşendir. Seryum ve lantan
elementleri çoğunlukla katalitik konvertörlerde kullanılır. Europium kompakt flüoresan ampullerde,
televizyonlarda ve cep telefonu ekranlarında gereklidir.

Örneğin bir cep telefonunun kamerasında, hoparlöründe, bataryasında, elektronik devrelerinde,
ekranında ve titreşim sistemlerinde neodimiyum, lantanyum, praseodimiyum, terbiyum, disprosiyum,
gadolinyum, yitriyum, europiyum olmak üzere sekiz adet nadir toprak elementi kullanılmaktadır.
Gelişen teknoloji ile birlikte NTE talebinin her geçen gün artacağı öngörülmekte ve hatta hafif ve ağır
nadir toprak elementlerinin tamamının arz açısından kritik olduğu değerlendirilmektedir.

