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GİRİŞ

Nadir toprak elementleri periyodik cetvelin
6.periyodunun
III.grubu'nun
geçiş
elementleri olan on beş elementten
oluşmuştur.Bu elementler periyodik cetvelde
görüldüğü gibi mor ve açık sarı renkli
kısımlarda gösterilen bölümdür
Lantan'dan lütesyuma kadar olan bu
elementler ''Lantanitler'' olarak adlandırılırlar
( Tablo 1 ). Nadir toprak elementleri son
derece benzer kimyasal özelliklere sahip
olduklarından özel bir grup oluştururlar.
İtriyumun atom numarası 39 olmasına
rağmen +3 değerlikli Holmiyum elementine
benzer olduğundan nadir toprak elementleri
grubunda yer almaktadır.
Nadir toprak elementleri de kendi aralarında
üç alt gruba ayrılırlar. Serinin Lantandan
Neodime kadar olan dört elemente ''hafif''
nadir
toprak
grubu,
Prometyumdan
Erbiyuma kadar olan sekiz elemente ''ortaç''
nadir toprak grubu, Tulyumdan İtriyuma
kadar olan dört elemente ''ağır'' nadir toprak
grubu denir. Bu gruplandırmalar atom
yarıçaplarına göre yapılmıştır.
Tüm nadir toprak elementleri yüksek
yoğunluk,yüksek ergime noktası,yüksek
iletkenlik ve yüksek ısı geçirgenlikleriyle
tanınırlar.
ÖZET

Nadir toprak elementleri ve itriyumun
büyük ölçüde kullanıldığı sektörler çelik
yapımı, petrol kraking katalizörleri ve cam
parlatma olmaya devam etmektedir.
Geçtiğimiz on yıl içerisinde talebin azaldığı
sektörlerin yerini almaya aday sektörler ise
mıknatıslar,
otomobil
katalizörleri,
seramikler ve süper iletkenlerdir. Tüm
önemli nadir toprak üreticisi ülkelerin
üretim kapasitelerindeki artıĢların yüksek
saflıktaki nadir toprak oksitlerinde kısa
dönemde
büyük
artıĢları
olmasını
frenlemesi beklemektedir. Seramik ve
süper iletken endüstrisindeki itriyum
talebinde olabilecek ani bir artıĢ ayırma
kapasitesinde bir azalmaya, buna karĢılık
ayrılmıĢ nadir toprakların fiyatında artıĢa
yol açacaktır.

ŞEKİL 1- Periyodik tablo
SONUÇLAR

-Dünya genelinde nadir torak yataklarının
%91'in
karbonatitler,%8'ini
plaser
yataklar,%1'ini
ise
diğer
yataklar
oluşturmuştur.
Bunun
sonucunda
karbonatitlerin önemide artmaktadır.
-Yüzyılımızın son çeyreğinde nadir toprak
grubu elementler büyük ümit vaad
ediyordu. ''Geleceğin ürünleri'', ''yüksek
teknoloji çağının mineralleri'' vb. diye
anılıyorlardı. Ancak bu ümit henüz tam
anlamıyla gerçekleşmemiştir. Çok az nadir
toprak yatağı geliştirilmiştir. Bunun temel
nedeni bu elementlerin nadirliği değil,
kullanımları ve üretim maliyetleridir.
-Talebin yüksek saflıkta, ayrılmış nadir
topraklara kayması piyasaya hakim olan
Molycorp ve Rhône-Poulenc şirketlerinin
hakimiyetini azaltmakta olup, Çin de
üretimini
hızla
artırmaktadır.
Aynı
zamanda nadir toprak tüketim alanlarında
da çeşitlilik giderek artmaktadır.
-Önümüzdeki on yıl içerisinde nadir toprak
tüketim alanlarında önemli gelişmeler
olacaktır.
Ancak,
özellikle
yeni
sanayileşmekte olan ülkelerin ayrıntılı
mineral ithal ve tüketim istatistikleri
mevcut olmadığından piyasanın geleceği
hakkında bir şey söylemek oldukça
zordur.
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