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GİRİŞ
Bu çalışmada vanadyum, niyobyum ve tantalyum elementleri incelenecektir. Bu
elementler; özellikleri sebebiyle benzer sektörlerde kullanılıp, birbirlerinin ikamesidir.
Dünya madencilik ticaretinde aynı başlık altında istatistiki işleme tabi tutulmaktadır.
Vanadyum (V), atom numarası 23, atom ağırlığı 50,942 g/mol, yoğunluğu 5,966 olan
yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5B
grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur.
Niyobyum (Nb), atom numarası 41, atom ağırlığı 92,90 g/mol, yoğunluğu 8,57 olan
parlak beyaz renkte, sünek ve yumuşak metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5B
grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur.
Tantalyum (Ta), atom numarası 73, atom ağırlığı 180,948 g/mol, yoğunluğu 16,6 olan gri
renkli, ağır ve sert olmasına karşın sünek ve dövülebilir bir metaldir. Periyodik tabloda 5B
grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur.
Niyobyum ve tantalyum jeolojik olarak oluşum süreçleri ve oluştukları yataklar açısından
aynı veya benzer durumlar göstermektedir. Ayrıca yine bu iki elementin minerallerinden
metal elde edilmesi yöntemlerinin de bir kısmı beraber gerçekleşmektedir. Bu gibi
sebeplerden dolayı, niyobyum ve tantalyum aynı başlık altında incelenmiştir.
Ticaret mevzusunda ise; adı geçen minerallerin Dünya ticaretindeki bilgilerine “Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP)” numaraları temel alınarak bakıldığında “2615 Niyobyum,
Tantalyum, Vanadyum veya Zirkonyum Cevherleri ve Bunların Zenginleştirilmiş
Cevherleri” faslında bu dört element aynı başlık altında toplanmaktadır. Alt fasılda ise;
“261590 Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum Cevherleri ve Bunların Zenginleştirilmiş
Cevherleri” şeklinde derlendiği görülmektedir. Niyobyum, tantalyum ve vanadyumun hepsi
bir arada derlendiğinden dolayı; bu minerallerin güvenilir ticaret rakamları Dünya ve
ülkemiz için ayrı ayrı elde edilememiştir. Bu zorluk nedenliye her üç elementin ihracat ve
ithalatını içeren bölüm tek başlık altında ele alınmıştır.

1

Bu elementlerin benzer özellikler sergilemeleri, birbirlerinin ikameleri olmaları, benzer
süreçlerle üretilmeleri, aynı GTİP numarası altında ticari işlem görmeleri gibi sebeplerden
dolayı değerlendirme faslı da ortak başlık altında yapılmıştır.
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A. NİOBYUM VE TANTALYUM
A.1. Niyobyum ve Tantalyumun Tanımları ve Özellikleri
Niyobyum ve tantalyum, fiziki ve kimyevi
özellikleri çok benzeyen geçiş metalleridir.
Neredeyse

her

zaman

tabiatta

birlikte

bulunurlar. Niyobyumun adı mitolojideki
Niobe'den1 alınmıştır. Niyobyum ilk olarak
1801'de Kuzey Amerika’da ki Columbia'dan
dolayı kolombiyum (Resim 12) adını veren
İngiliz kimyager Charles Hatchett tarafından
keşfedilmiştir. Kolombiyum ismi, niyobyum
isminin resmi olarak kabul edildiği 1949 yılına

Resim 1. Kolombiyum

kadar dönüşümlü olarak kullanılmıştır.
Niyobyum, yüksek erime noktasına, nispeten düşük
yoğunluğa ve süper iletken özelliklere sahip parlak, gri,
sünek bir metaldir. Günümüzde kullanımını belirleyen
nitelikler; özellikle sertlik, iletkenlik ve korozyona karşı
dirençtir.
Tantalyum1 ilk olarak 1802'de İsveçli bilim adamı
Anders

Ekeberg

tarafından

keşfedildi.

Ancak

niyobyumdan ayrılması zor olduğundan, ayrı bir element
olduğu 1864 yılında anlaşılmış ve kabul edilmiştir.
Tantalyum 1903'e kadar saf metal olarak üretilememiştir
Resim 2. Tantalyum

(Resim 23).

Tantalyum, koyu mavi-gri, yoğun, sünek, çok sert ve kolay imal edilebilen bir metaldir.
Isı ve elektriğe karşı iletkendir ve asitlerin korozyona karşı direnci ile bilinmektedir.

Niobe, Frigya’nın en batı ucunda, günümüzde İzmir-Manisa arasındaki Spil Dağı ve Yamanlar Dağı
çevresinde, dağ ile aynı adı taşıyan, ancak günümüze çok az kalıntısı bulunan Sipylus kenti merkezli olarak
hüküm sürmüş yerel bey Tantalus'un ve eşi Dione'nin kızıdır.
2
[https://www. thoughtco.com/ niobium-or-columbium-facts-606566] sitesinden alınmıştır.
3
[https://w ww.crystalclassics.Co.uk/product/cc19160/] sitesinden alınmıştır.
1

3

Niyobyumun ve tantalyumun birincil kullanımlarını belirleyen nitelikler; özellikle sertlik,
iletkenlik ve korozyona karşı direnç oluşturmaktadır.

A.2. Niyobyum ve Tantalyum Mineralleri
Niyobyum ve tantalyum doğal olarak yalnız başlarına oluşmaz, ancak çeşitli oksit ve
hidroksit minerallerinin yanı sıra birkaç nadir silikat ve bir boratta temel bileşen şeklinde
bulunmaktadır. Ekonomik açıdan önemli mineral türlerinin hepsi oksitlerden oluşmaktadır.
Piroklor, niyobyum için; tantalit, tantal için ana cevher mineralidir. 1950'lerde piroklor
bakımından zengin birikintilerin keşfine kadar, niyobyum ve tantalyum kolombit-tantalit
taşıyan pegmatitlerin bir yan ürünü olarak üretilmiştir (Resim 34).
Ekonomik önem taşıyan niyobyum ve tantalyum mineralleri niyobit-tantalit grubu ile
piroklor-mikrolit grubudur. Niyobit-tantalit grubunda demir, mangan ve niyobyum ile
tantalyum oksit izomorf olup, grubun
genel formülü [(Fe, Mn) (Nb, Ta2O6)]
şeklindedir.

Eğer

mineralde

Nb2O5

içeriği, Ta2O5 içeriğinden fazla ise bu
mineral niyobit (kolombit), tersi durumda
ise tantalit diye adlandırılmaktadır. Aynı
özellik, genel formülü [Ca2 (Nb, Ta)2O6
(OH,F)] olan mikrolit-piroklor grubu için
de geçerlidir. Eğer mineralde Ta2O5
içeriği fazla ise mikrolit, Nb2O5 içeriği

Resim 3. Piroklor cevheri (Niobec Madeni,
Quebec, Kanada)

fazla ise piroklar diye adlandırılmaktadır.

Piroklor mineral grubu geniş bir bileşim aralığına sahiptir. Ancak büyük ölçüde
niyobyuma sahip ve genellikle tantalyumla birlikte mineralleşmiştir (yaklaşık 200: 1
oranında). Ek olarak, piroklor önemli miktarda baryum, az miktarda nadir toprak elementleri
(NTE) ve uranyum içerebilmektedir. Uranyum içerebildiğinden piroklor radyoaktif olma
eğilimindedir ve kristal yapısı radyasyondan zarar görmüş olabilir. Piroklor tipik olarak

4

[https://www.mining geologygroup.com/niobium-in-a-nutshell/] sitesinden alınmıştır.

4

alkalin magmatik kayaçlarda, özellikle karbonatitlerde birincil mineral olarak bulunmaktadır
(Örneğin, Brezilya'daki Araxa karbonatitinde, Resim 45).

Resim 4. Araxa Madeni (Minas Gerais, Brezilya)
Loparit, iksiyolit, tapiyolit ve perovskit grubu gibi diğer oksitli mineraller, daha az yaygın
olan niyobyum ve tantalyum kaynaklarıdır. Rusya'daki Kola Yarımadası'ndaki Lovozero
intrusivinden gelen loparit konsantresi bir niyobyum kaynağını oluşturmaktadır. Ancak
piroklor ile ekonomik olarak kıyaslanamaz.
Kalsiyum ve niyobyumca baskın perovskit grubu mineral latrappit, Kanada'daki Quebec
Oka karbonatiti kompleksinin ana cevher mineralidir.
Mikrolit, piroklor mineral grubunun tantal zengini son üyesidir ve genellikle
pegmatitlerde kolombit-tantalit ile birlikte bulunur.
Titanyum içeren mineral strüverit, Güneydoğu Asya'daki kalay madenciliği atıklarından
geri kazanılan düşük tenörlü bir tantalyum kaynağıdır.

5

[https://www.mininggeologygroup.com/ niobium-in-a-nutshell/] sitesinden alınmıştır.

5

Niyobyum ve tantalyum içeren silikat mineralleri nispeten nadirdir ve çoğunlukla alkali
magmatik kayaçlarda bulunur.
Niyobyum ve tantalyum mineralleri bazıları ve bunların Nb2O5 ve Ta2O5 içerikleri
aşağıda verilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Niyobyum ve Tantalyum Oksit Minerallerinin Bazıları ve Bunların Nb2O5 ve
Ta2O5 İçerikleri veya Bileşim Aralığı

Tapiolit

Mineralin Mineral Grubu
Formülü
Nb2O5 (%)
İngilizcesi
Columbite
Kolombit-tantalit (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6
46.8-81.2
Tantalite
Kolombit-tantalit (Fe,Mn)(Ta,)2O6
0.3-26.8
Pyrochlore Piroklor
(Na,Ca,Ce)2(Nb,Ti,Ta)2(O,OH,F)7 34.3-86.8
Microlite
Piroklor
(Na,Ca)2(Ta,Nb,Ti)2(O,OH,F)7
Eser-3.4
Tapiolite
Tapiolit
(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
0-35

İksiyolit

Ixiolite

İksiyolit

(Ta,Fe,Sn,Nb,Mn)4O8

Vodginit

Wodginite

Vodginit

Loparit

Loparite

Lueshit

Lueshite

Latrappit

Latrappite

Mineral
Kolombit
Tantalit
Piroklor
Mikrolit

Ta2O5 (%)
5.3-31.2
56.5-86.2
Eser-4.3
73.7-86.0
86’ya kadar

8.3

68.96

(Ta,Sn,Mn,Nb,Fe,Ti)O2

1.35-7.1

67.5-70.1

Perovskit

(Ce,La,Na,Ca,Sr)(Ti,Nb)O3

9.7-15.1

0.8-1.0

Perovskit

NaNbO3

81.1

Eser

(Ca,Na)(Nb, Ti, Fe)O3

43.9

Yok

Öksenit

Perovskit
Ilmenorutile Rutil
Euxenite
Öksenit

(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ti,Ta)2O6

21-34

1-22

Strüverit

Strüverite

(Ti,Ta,Fe)O2

6.5-9.3

33.1-35.5

Ilmenorutil

Rutil

Fex(Nb,Ta)2x 4Ti1– x O2

33’e kadar 14’e kadar

Not: Schulz’dan alınmıştır.

A.3. Niyobyum ve Tantalyum Oluşumu ve Yatakları
Niyobyum ve tantalyum mineralleri, dünya çapında çeşitli magmatik kayaçlarda
görülmektedir. Ancak nadiren ekonomik olabilecek kadar büyük konsantrasyonlarda
bulunmaktadır. Birincil niyobyum ve tantal mineral yatakları üç ana tip magmatik kayaçta
oluşur:
1. Karbonatitler ve ilişkili alkalin kayaçlar (Nb baskın),
2. Alkalinden peralkalin granitlerine ve siyenitlere (Nb baskın) ve
3. Lityum-sezyum-tantal (LCT) grubu nadir metal granitleri ve
pegmatitleri (Ta baskın)
Ek olarak bazı ikincil konsantrasyonlar, birincil birikintilerin (lateritler) ayrışması ve
tortul süreçler tarafından oluşmaktadır. İkincil yataklar, daha az maliyetli ve birincil
yataklarından daha yüksek tenörlere sahip olabileceklerinden önemlidir.
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Niyobyum ve tantalyum yatakları tüm dünyada bulunmaktadır. Ancak büyük miktardaki
üretimler sadece birkaç ülke ile sınırlıdır. Bu yatakların tenörlerine bakıldığında; genellikle
niyobyum (yaklaşık %0,1 ila 3 oranında niyobyum pentoksit [Nb2O5]) tantalyumdan
(genellikle <%0,1 tantal pentoksit [Ta2O5]) daha yüksektir. Karbonatitler, alkalin granit ve
siyenitli yataklarla aynı özellik göstermelerine rağmen en yüksek niyobyum tenörlerine ve
miktarlarına sahiptirler. İlaveten bazı alkalin granit ve siyenitli yataklar, nadir metal granit
ve pegmatitli yataklara kıyasla, tantalyum tenörleri aynı olmasına karşın daha yüksek
miktarlarda niyobyuma sahiptir. Alkalin granit ve siyenit yataklarındaki niyobyumun
tantalyum oranları, piroklor ve kolombit gibi niyobyum açısından zengin minerallerin baskın
olması nedeniyle çok daha yüksektir (>10 ila 20) (Şekil 1)6.
A.3.1. Karbonatitler ve ilişkili kayaçlar
Karbonatitler tipik olarak baryum, flor, niyobyum, fosfor, nadir toprak elementleri,
stronsiyum, toryum, uranyum ve zirkonyumca zengindir. Bununla birlikte, tüm karbonatitler
yukarıdaki elementlerce benzer zenginlikler göstermez. Karbon-hidrotermal akışkanlarla
ilgili karbonatitler, tipik olarak NTE ve stronsiyum içerip niyobyum içermezken; alkalin
magmatik kayaçlarla ilişkili karbonatitler tipik olarak niyobyum, fosfor ve titanyum
açısından zengindir, ancak NTE'leri bulunmaz. Karbonatitlerde en yaygın niyobyum içeren
mineraller piroklor ve perovskit mineral gruplarının yanı sıra, titanit gibi niyobyum
açısından zengin silikatları içerir.
2009 ve 2012 arasında, niyobyum üretiminin yüzde 99'u küresel olarak sadece üç
madende gerçekleşmiştir: ikisi Brezilya'da ve biri Kanada'da bulunmaktadır. Brezilya
dünyanın önde gelen niyobyum tedarikçisidir (yaklaşık yüzde 90). Başlıca yatakları geç
kretase karbonatit komplekslerinde oluşmuştur. Bu kompleksler, arkeen yaşlı Sao Francisco
kratonunun güneybatı sınırı boyunca yer alan derin faylar boyunca bulunmaktadır. Araxa
yatağı en büyük kaynaktır; ortalama yüzde 2,48 Nb2O5 tenörüne sahip 460 milyon tondan
fazla cevher içermektedir. Araxa yatağını barındıran Barreiro karbonatit kompleksi, yaklaşık
4,5 kilometre çapında dairesel bir şekle sahiptir. Kompleksin orta kısmında dolomitik
karbonatitle kalın kütleler oluşturan foskorit7, münferit taneler veya manyetit ile ilişkili
damarlar halinde niyobyum içeren cevher minerali olan piroklorun en yüksek
Şekil 1, Schulz’dan alınmıştır. Şekilde yerleri gösterilen yataklar ve kaynaklarla ilgili diğer bilgiler, tablo
halinde ilgili yayının 10-13 sayfalarından incelenebilir. Tüm yataklar faal değil.
7
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Şekil 1. Dünyadaki Bazı Niyobyum ve Tantal Madenlerinin Yataklanma ve
Oluşumlarına Göre Konumlarını Gösteren Dünya Haritası
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konsantrasyonunu gösterir. Karbonatit kompleksinin merkezi kısmı üzerindeki yoğun
ayrışma, piroklorca zengin ve Araxa'daki kalıntı cevheri içeren 230 metreye kalınlıkta bir
lateritik örtü ile kapanmıştır. Lateritik kalıntıdaki cevher açık ocak madenciliği ile
üretilmektedir.
Brezilya’daki diğer niyobyum yatağı Catalao'da bulunmakta ve alkalin-karbonatit
kompleksi ile birlikte gelişmiştir. Doğu ve batı olarak ikiye ayrılan cevher, batıda ağırlıklı
olarak dolomitik karbonatit ve doğuda glimmerit8 içerisinde bulunmaktadır. Her iki tortudaki
ana niyobyum taşıyan mineral piroklordur. Araxa'da olduğu gibi, Catalao'daki mevcut
madencilik, kompleksin merkezinin üzerindeki lateritik bölgede yapılmaktadır.
Brezilya dışındaki önde gelen niyobyum üreticisi Kanada'nın Quebec kentindeki Niobec
Madeni dünyada faaliyet gösteren tek yeraltı niyobyum madenidir. Niobec Madeni,
paleozoik kireçtaşı ve buzul yatakları ile kaplanmış, 650 milyon yıllık tarihli Saint-Honore
karbonatit kompleksine ev sahipliği yapmaktadır. Elipsoidal Saint-Honore karbonatit
kompleksi, feldispatik bir dış halka ve feldispatoidal alkalin kayaçları ve bir dizi karbonatit
merceklerden oluşan bir iç bölge ile çevrelenmiştir. Brezilya yataklarındaki gibi piroklor,
niyobyum taşıyan ana mineraldir. Ancak çok ince taneli olup (0,2 ila 0,8 milimetre) nadiren
görülebilir. Bazı mercekler 730 m'lik bir dikey derinliğe kadar uzanır ve ortalama %0,44 ve
0,51 arasında Nb2O5 tenöre sahiptir. Burasının civarındaki Crevier siyenit-karbonatit
kompleksi, güneydeki Oka karbonatit kompleksi ve Britanya Columbiya’sındaki Blue River
kompleksi de dahil olmak üzere Kanada'daki karbonatit kompleksleri günümüzde niyobyum
kaynakları açısından değerlendirilmektedir.
Dünyadaki diğer karbonatit komplekslerinin niyobyum mineraleşmesine ev sahipliği
yaptığı bilinmekte olup, ancak şu anda üretim yapılan yatak bulunmamaktadır. Özellikle İki
kompleksin büyük kaynaklar içerdiği bildirilmiştir. Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'daki
Tomtor kompleksinin önemli NTE kaynakları ile birlikte, Brezilya'daki Araxa
kompleksinden daha fazla niyobyum içerdiği iddia edilmektedir. Tomtor kompleksinde
niyobyum tenörü yüzde 12’den fazla olduğu açıklanmıştır. Diğer yatak olan Kuzeybatı
Brezilya'daki Morro dos Seis Lagos karbonatiti iyi bilinmemekle birlikte %2,85 Nb2O5
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tenöre ve 2,9 milyon ton rezerve sahip olduğu bildirilmektedir. Bunlardan başka; ABD
Nebraska'da yüzde 0,638 Nb2O5 tenörlü 102,6 milyon ton rezerv olduğu bildirilmiştir.

A.3.2. Alkalinden peralkalin granit ve siyenitler
"Alkalin" terimi, feldspatoidler ve/veya alkali bakımından zengin piroksenler ve
amfiboller ile genellikle az veya hiç kuvars içermeyen bazı sodyum veya potasyum açısından
zengin mineraller içeren çok çeşitli magmatik kayaçları tanımlamaktadır. Peralkalin
kayaçlar, alkalin kayaçların bir alt kümesidir ve moleküler miktarda Al2O3’den daha fazla
Na20+K2O'ya sahip olmaları şeklinde tanımlanmaktadır (agpaitik indeks >1). Alkali
kayaçlar, ultramafikten felsik ve silisce yetersiz (feldspatoid taşıyan) ile silisce aşırı doymuş
(kuvars taşıyan) arasında değişmektedir. En yaygın olarak kıtasal yarık bölgeleri (örneğin,
Doğu Afrika yarık bölgesi) ve okyanus adaları (örneğin, Azor Adaları, Hawai ve Reunion)
gibi plaka içi ortamlarda bulunurlar, ancak büyük tektonik deformasyondan sonra oluşan
bazı orojenik kuşaklarda da bulunabilmektedirler. Alkali kayaçların özellikle de peralkalin
kayaçların önemli bir özelliği; alkalilerde olağandışı ve yerel olarak zirkonyum, niyobyum,
titanyum, uranyum, itriyum ve NTE'ler gibi yüksek alan mukavemetli elementler (HFSE)9
açısından aşırı derecede zenginleşmiş olmalarıdır. Sonuç olarak, alkalin magmatik kayaçlar,
niyobyum dahil olmak üzere yüksek HFSE içeriğine sahip mineral yatakları içerebilmekte,
ancak yüksek tantal içeriğine daha az rastlanılmaktadır.
Alkalin magmalar derinde, kimyasal süreci devam eden bir mantoda düşük dereceli kısmi
erime ürünüdür. Sonuç olarak, alkalin magmalar diğer birçok magma tipine göre HFSE'ler
de dahil olmak üzere farklı elementlerce zenginleşmiştir. Bu farklı elementler, alkalin
magmalar soğudukça ve kristalleştikçe daha da zengin hale gelmiş; granitik ve siyenitik
eriyiklerde yoğunlaşıp sonunda kristalize kayaçlarda dissemine cevher mineralleri
oluşturmuşlardır. Buna ek olarak, HFSE'ler nispeten yoğun mineraller oluşturduklarından,
kristal yerleşimi yoluyla katmanlar halinde birikebilmekte ve akımlar veya yeni magma
enjeksiyonlarıyla taşınabilmekte ve karışabilmektedir. Ayrıca birçok alkalin magmatik
komplekste hidrotermal alterasyon görülmektedir. HFSE ve NTE'lerin taşınmasında
sıvıların rolü hala bir tartışma konusu olmakla birlikte, yeni bir takım bulgular bu
elementlerin flor, klor ve/veya karbondioksitçe zengin sıvılarla taşınmış olduğu
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anlaşılmaktadır. Mineralize peralkalin granitlerindeki tipik cevher mineralleri, genellikle
niyobyum açısından zengin piroklor ve kolombittir.
Alkali intrusive kompleksler günümüzde niyobyum ve tantal üretiminin ana kaynağı
değildir. Ancak bu yapılarda çalışmalar devam etmektedir (Örneğin, Kanada'daki Strange
Lake ve Suudi Arabistan'daki Ghurayyah). Alkali magmatik komplekslerin örnekleri
arasında Brezilya'daki Pitinga kompleksi, Kanada'daki Strange Lake ve Thor Lake
kompleksleri, Güney Grönland'daki Ilimaussaq ve Motzfeldt kompleksleri, Rusya'daki çok
büyük Lovozero kompleksi ve Güney Afrika'daki Pilanesberg kompleksi bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Alaska'daki Bokan Dağı ve Arkansas'daki Magnet Koyu
da dahil olmak üzere alkali intrusive kompleksler tanımlanmıştır, ancak niyobyum ve tantal
içerikleri belirlenmemiştir.
Rusya'nın Kola Yarımadası'ndaki devoniyen yaşlı Lovozero alkalin kompleksi ve
bitişiğindeki Khibina kompleksi, dünyadaki en büyük peralkalin magmatik intrusivlerini
oluşturur ve yaklaşık 2 bin km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Khibina kompleksi, dünyanın en
büyük fosfat kaynaklarından birine (yüzde 17,5 fosfor pentoksit (P2O5) ortalama 2,7 milyar
ton) sahip bulunmaktadır. Lovozero kompleksi zirkonyum, niyobyum, NTE'ler, itriyum,
stronsiyum, baryum ve fosforu barındırır ve bunlarda yudialit10, loparit ve apatit olarak
ortaya çıkar.
650 km2'lik bir alana sahip Lovozero kompleksi, üç ana intrusive fazdan oluşur. Toplam
hacminin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan en eski faz (faz 1), çeşitli mineralojiye sahip
nefelinli siyenitlerden oluşmakta, ancak loparit veya yudialit içermemektedir. Toplam
hacminin yaklaşık yüzde 77'sini oluşturan bir sonraki aşama (faz II), çeşitli mineralojiye ve
lokal loparit veya yudialite sahip katmanlı nefelinli siyenitlerden oluşmaktadır. Loparit, bazı
katmanlarda hacimce yüzde 25'e kadar konsantre halde bulunmaktadır. Son 50 yılda aralıklı
olarak loparit konsantresinden yıllık %8 Nb2O5 ve %0.7 Ta2O5 tenörde yaklaşık 30 bin ton
cevhar üretildiği bildirilmiştir. Aynı zamanda yudialit kompleksi olarak da bilinen üçüncü
faz (faz III), toplam hacmin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturur ve hemen hemen monomineralik
yudialit (yüzde 50 ila 85) yataklar ve mercekler ihtiva eden kompleksin üst kısmı özellikle
nefelinli siyenitlerden oluşmaktadır.
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Güneybatı Grönland'daki mezoproterozoyik yaşlı Ilimaussaq alkalin kompleksi, dünyada
üzerinde en çok çalışılan alkalin komplekslerindendir. 1350 ile 1140 milyon yılları arasında
aktif bir kıtasal yarık olan Gardar magmatik bölgesinde 10 alkalin intrusivden birisidir.
Ilimaussaq alkalin kompleksi, kayaç tipi peralkalin nefelinli siyenit ve ayrıca 27 mineralden
oluşan yerel tipik bir oluşumdur. Berilyum, lityum, niyobyum, uranyum ve toryum, itriyum
ve zirkonyum dahil olmak üzere NTE'lerin büyük konsantrasyonlarına sahip bu yapı, 9’u
buraya özgün 200 civarında mineralden oluşmaktadır. Kompleks 136 km2'lik bir alanı
kaplamakta ve açıkta bulunan dikey kalınlığı 1.700 m olup toplam derinliği bilinmemektedir.
Potansiyel olarak çıkarılabilir niyobyum, NTE'ler, itriyum ve zirkonyum içeren ana nadir
metal yatağı, yudialit açısından zengin kristal çökeltme ile oluştuğu düşünülen 29 ayrı
tabakada bulunmaktadır. Kümülatif olarak, bu kayaçların yaklaşık yüzde 1,1 zirkonyum
dioksit (ZrO2), yüzde 0,09 itriyum oksit (Y2O3), yüzde 0,56 nadir toprak oksit ve yüzde 0,11
Nb2O5 içeren bir kaynak tahmin edilmektedir. Gardar magmatik bölgesindeki alkali
intrusivlerinden bir diğeri olan Motzfeldt intrusivi, devam eden çalışmalarla niyobyum,
tantal, NTE taşıyan piroklor mineralleşmesi içeren hidrotermal olarak altere siyenit bölgelere
sahiptir.

A.3.3. Nadir metal granitler ve lityum-sezyum-tantal-tip pegmatitler
Ekonomik açıdan önemli olan tüm tantal mineralleşmesi nadir metal granitler ve lityumsezyum-tantal tipi pegmatitlerle bağlantılıdır. Nadir metal granitler genellikle yüksek
derecede kimyasal ayrışma gösteren ve yukarı doğru farklılaşmış granitik girişlerle felsik
magma evriminin son aşamalarını temsil eden peraluminli11, muskovit ve albit bakımından
zengin granitlerdir. Ana magmalar önceden var olan kabuk (crustal) kayaçların, özellikle
aluminli sedimanların kısmi erimesi ile oluşmuş ve genellikle orojenik kuşakların geç
aşamalarında veya sonrasında majör tektonik deformasyon ve bölgesel metamorfizmanın sığ
seviyelerinde meydana gelmiştir. Geç evre hidrotermal sıvıların dolaşımında gelişen
karmaşık damar sistemlerinde yaygın hidrotermal alterasyon gösterebilmekte ve yayılmış
tantal ve niyobyum mineralleşmesinin yanı sıra kalay ve tungsten içerebilmektedir. Tipik
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mineralleşme, mikrolit, kolombit-tantalit, tantal bakımından zengin kasiterit ve lepidolitten12
oluşur.
LCT tipi pegmatitler genellikle son derece iri fakat değişken tane büyüklüğüne sahip ve
lityum, rubidyum, sezyum, berilyum, tantal ve niyobyumca zengin olarak tanımlanan küçük
çaplı granitik intrusivlerdir (Ta>Nb). Bunlar, genellikle nadir metal granitlerden türemiş
olup, yüksek oranda parçalanmış ve uçucu açıdan zengin granitik magmaların ürünüdür.
Genellikle ana granit girişlerinin tepe kısmını çevreleyen zonlarda görülmekte olup
mineralleşmiş ve fraksiyonlara ayrılmış pegmatitlerin en uzak tarafında bulunmaktadırlar.
Çoğu LCT tipi pegmatit eşmerkezli fakat düzensiz olarak bölgelere ayrılmış olup ve bunlar
tipik olarak ince bir sınır bölgesi, duvar bölgesi, ara bölge, albit bölgesi ve çekirdek bölgeden
oluşmaktadır. Tantal mineralleşmesi çoğunlukla ara ve albit bölgelerinde yoğunlaşmış ve
genellikle kolombit-tantalit, iksiyolit, mikrolit ve vodginitten meydana gelmiştir. İlave
mineralleşme: berilyum (berilyum alüminyum silikat), sezyum (kireçtaşı, sezyum zeolit),
lityum (spodumen, lityum piroksen olarak; petalit, lityum alüminyum silikat ve lepidolit
olarak), kalay (kasiterit) şeklinde olup, yanı sıra bir dizi değerli taş görülebilmektedir. LCT
tipi pegmatitler ayrıca albit, muskovit, potasyum feldispat ve ultra saf kuvars madeni olarak
işletebilir. Ana nadir metal granitleri gibi LCT tipi pegmatitler de küresel olarak yaygın bir
şekilde dağılmaktadır ve yaşları arkeenden mezozoiğe kadar değişmektedir. Ancak özellikle
kıtasal çarpışma ve süper kıtada toplanma dönemlerinde konsantre oldukları tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, bugüne kadar en büyük LCT-pegmatit-barındıran mineral yatakları arkeen
yaşlıdır (Örneğin Avustralya'daki Greenbushes ve Wodgina yatakları ve Kanada'daki Tanco
yatakları).
Son yıllarda, Batı Avustralya’daki pegmatitler, özellikle Greenbushes ve Wodgina
Madenleri olmak üzere dünyadaki tantal üretiminin kaynağı olmuştur. Devasa boyutlu
Greenbushes pegmatitinden (>3 km uzunlukta), 1888'den beri kalay ve tantal, yakın
zamanlarda da kaolin ve lityum üretilmiştir. Pegmatit, geç arkeen yaşındadır ve deformasyon
ile eşzamanlı olarak bir kabuk fay bölgesi boyunca sokulmuş gibi görünmektedir. Diğer pek
çok pegmatit bölgesinin aksine, Greenbushes pegmatiti için yakındaki bir ana granit plutonu
için hiçbir bulgu bulunmamaktadır. Dört ana bileşim bölgesi tanımlanmıştır; bununla
birlikte; en iyi gelişmiş bölgeler (yani lityumca zengin) merkez yerine, pegmatitin üstünde
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ve altında meydana gelmiştir. İlk oluşan tantal mineralleri esas olarak vodginit ve iksiyolittir;
daha sonra oluşan tantal mineralleri (tantalit ve tapiyolit) kırıklarda meydana gelirken,
mikrolit daha sonra hidrotermal mineralleşmeyle ilişkili olarak oluşmuştur. Ana cevher
bölgeleri genellikle pegmatit içindeki albit bakımından zengin bölgelerin turmalince daha
zengin kısımlarında görülmektedir. 1888'den beri Greenbushes’da üretilen cevherin çoğu,
kırıklı pegmatit ve alüvyon kaynaklarını içerecek şekilde açık ocak madenciliğiyle üretilmiş;
ancak son zamanlarda yeraltı madenciliği ile daha sert olan cevher üretilmeye başlanmıştır.
Wodgina pegmatit bölgesi, Batı Avustralya’nın kuzey kesiminde bulunan 27'den fazla
pegmatit bölgesinden biridir. Wodgina ana damarı ve Mount Cassiterite tantalyumca
mineralleşmiş pegmatitleri içerir. Wodgina ana damarı, toplam uzunluğu yaklaşık 1 km ve
kalınlığı 5 ila 40 m arasında değişen, kuzey-güney eğilimli, doğuya doğru daldırma daykıdır
(20 ila 50 derece). Madenciliğin büyük kısmı kuzeyde daha kalın tarafta yapılmaktadır. 1902
yılında keşfedilen Wodgina pegmatitinde, son 100 yılda aralıklı olarak beril, tantal ve kalay
üretilmiştir. Ana tantal minerali manganez açısından zengin tantalit olup; bazen manganez
açısından zengin kolombit ve vodginit ile birlikte, esas olarak marjinal klivelanditle13
beraber bulunur. Wodgina'nın hemen güneyinde yer alan Mount Cassiterite pegmatitinde,
vodginit ana tantal mineraldir. Her iki pegmatitten tantalyum açık ocak madenciliği ile
üretilmektedir. Batı Avustralya'da, çalışılmakta olan Cattlin Dağı pegmatitinin yanı sıra
geliştirilmekte olan Bald Hill ve Mount Deans yatakları da dahil olmak üzere tantal içeren
pegmatitler bulunmaktadır.

Afrika'da Etiyopya (Kenticha) ve Mozambik (Marropino) pegmatitlerinden 2000-2013
döneminde önemli miktarda tantal üretimi yapılmıştır. Afrika'daki diğer tantal ve ilgili
kaynaklar için keşif veya geliştirme
süreci devam etmektedir (Örneğin,
Mozambik'teki Morrua ve Mutala
pegmatitleri). Ayrıca Orta Afrika'da
(Kongo

Demokratik

Cumhuriyeti

(KDC), Nijerya, Ruanda ve Uganda)
kırıntılı pegmatitlerden ve pegmatit
kaynaklı ikincil plaser yataklarda
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kolombit-tantalit14 madenciliği (Resim 515) yapılmaktadır. Etiyopya'daki Kenticha
pegmatiti, 2 km'den fazla bir uzunluğa sahip kambriyen yaşlı bir intrusivdir. Pegmatit,
manganezce zengin tantalitin yanı sıra üst, orta ve çekirdek bölgelerinde konsantre iksiyolit
ile asimetrik iç doku ve mineralli zonlanma göstermektedir. Yatak günümüzde işletilmese
de; değerli lityum kaynakları içermektedir.
Tantal üretimi, pegmatit üzerinde çok yıpranmış bir regolitten yapılmaktadır. Ancak
birincil mineralleşmenin büyüklüğünü belirlemek için sert pegmatitte de sondaj yapılmıştır.
Kenticha'nın güneyinde, Mozambik'teki Alto Ligonha pegmatit bölgesi, 1926'dan beri
aralıklı olarak çıkarılan çok sayıda mineralli pegmatiti içermektedir. Tantal konsantresi,
Marropino Madeni'ndeki cevherden üretilmektedir, Morrua ve Mutala yatakları
ruhsatlandırılmış olup bitişik alanlarda aramalar devam etmektedir.
Mısır'da bulunan nadir metal granitleri, Abu Dabbab ve Nuweibi granitleri, arama ve
geliştirme faaliyetlerinin merkezini oluşturmaktadır. Bu yataklar, granit intrusivleri boyunca
dissemine ince taneli kolombit-tantalit minerallerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu intrusivler
kalay mineralleşmesi ve seramik sanayinde kullanılabilecek nitelikte feldispat içermektedir.
Çin'deki Yichun tantal-niyobyum-lityum yatağı, Çin’in tantal üretiminin yarısından
fazlasını oluşturmaktadır. Yatak, jura yaşlı Yanshan granit intrusivinin en fraksiyonlu ve en
genç fazını temsil eden küçük, tabaka benzeri nadir metal granitinde bulunmaktadır. Bu
yataktaki ana tantal mineralleri, kolombit-tantalit ve ikincil mikrolit ile birlikte tantalca
zengin kasiterittir. Pekin'in yaklaşık 640 km kuzeydoğusunda İç Moğolistan Özerk
Bölgesi'nin doğusunda yer alan 801 Madeni'nin büyük miktarda niyobyum, NTE, tantal ve
zirkonyum kaynaklarına sahip olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, kuzeybatı Çin'in Altay
bölgesinde ve Güneydoğu Çin'in Nanping bölgesindeki pegmatitlerden kolombit-tantalit
üretilmektedir.
Güney Amerika'da, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Volta Grande pegmatit
madeninde lityum, niyobyum ve tantal üretimi yapılmaktadır. Ana yatak, yaklaşık 1 km
uzunluğunda, albit-spodumen zonlu paleo-proterozoik yaşlı pegmatit gövdesinde yer
almaktadır. Kasiterit, mikrolit ve tantalit; niyobyum ve tantal içeren ana minerallerdir. Volta
14
15

Aynı zamanda “koltan” olarak da adlandırılmaktadır.
[https://static.malzemebilimi. net/ 2019/09/ koltan2-754x365.jpg] sitesinden alınmıştır.
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Grande bölgesindeki pegmatitlerin ayırt edici bir özelliği, lityum ve rubidyumca son derece
zengin olmalarıdır.
Kuzey Amerika'da 2000-2013 döneminde tantal üretilen tek pegmatit madeni, Kanada
Güneydoğu Manitoba, Bernic Gölü'ndeki Tanco yatağıdır. Kalay madeni olarak 1929'da
faaliyete geçen işletme, tantal üretimine 1969'da başlamıştır. Sezyum, rubidyum ve tantal ile
birlikte spodumenden lityum üretmek için madencilik çalışmaları 1984'te başlamıştır.
Tanco, metamorfize olmuş arkeen yaşlı volkanik kayaçları içeren nadir metal barındıran
Bernic Gölü pegmatit grubundandır. Tanco pegmatiti, yaklaşık 100 m kalınlıkta ve yaklaşık
1600 m boyunca izlenebilen sığ bir daldırma tabakası olarak meydana gelmiştir. Pegmatit,
her biri farklı bir mineraloji, doku ve konuma sahip olan dokuz bölgeden ve ayrıca altere
mafik ana kayaçtan oluşmuştur. Yatak çok karmaşık bir mineralojiye sahip olup, 14’ü tantal
içeren mineral olmak üzere 80'den fazla mineral mevcuttur. Vodginit başlıca cevher
mineralidir ve esas olarak kuvars çekirdeğinin altında kalan bir bölgede görülmektedir.
Ontario ve Manitoba'da tantal içeren çok sayıda başka pegmatit de bulunmaktadır.
ABD’de kolombit, geçmişte bazı pegmatitlerden zaman zaman üretilmiştir. Karmaşık
yapıya sahip lityum ve berilyum bulunan New Mexico'daki Harding pegmatiti, ikinci Genel
Savaş sırasında kısa bir süre için önemli bir tantal kaynağı olarak çalıştırılmış ve yaklaşık 3
ton mikrolit konsantresi üretilmiştir. 1959'dan beri ABD'de tantal üretimi yapılmamaktadır.
Jeolojik açıdan niyobyum ve tantal yataklarının kökeniyle ilgili hala cevaplanmamış
birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: (a) bazı karbonatitlerin niyobyumca,
bazılarının NTE'lerce neden zenginleştiği; (b) niyobyum ve tantal oluşumunda ve
konsantrasyonlarında sıvıların rolünün ne olduğu; (c) tantal yataklarına sahip en büyük
pegmatitlerin neden arkeen yaşlı olduğu ve (d) özellikle düşük tenörlü büyük kapasiteli
ekonomik olabilecek başka tantal yataklarının varlığı.

A.4. Niyobyum ve Tantalyum Rezervleri
Tespit edilmiş olan niyobyum ve tantal kaynakları hacimce büyüktür ve önümüzdeki
yüzyıllar (en az 500 yıl) boyunca talebi karşılamak için yeterli olduğu tahmin edilmektedir.
Niyobyum ve tantal kaynaklarına ait küresel rezervler ile ilgili veriler parça parça ve eksik
bilgi içermektedir. Tespit edilen, belirtilen ve çıkartılan kaynakların rezervleri için dünya
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çapında verilerin doğruluğu büyük ölçüde değişmektedir. Genel olarak en doğru veriler
yalnızca işletilen madenler veya son yıllarda bulunmuş yataklar için mevcuttur. Özellikle
Avustralya, Brezilya ve Kanada'daki verilerin daha güvenilir olduğu belirtilmektedir.
Mevcut tanımlanmış niyobyum kaynakları ağırlıklı olarak Brezilya'da (yaklaşık yüzde
95) ve Kanada'da (yaklaşık yüzde 3,5) bulunduğu bildirilmektedir. Görünür ve muhtemel
olarak Brezilya’da 452 milyon ton ve Kanada’da 32 milyon ton niyobyum rezerv ve kaynağı
olduğu; bu değerlerden de Brezilya’da yaklaşık 11 milyon ton ve Kanada’da da 180 bin ton
civarında niyobyum oksit bulunduğu hesaplanmıştır.
Bu iki ülkeden başka Angola, Avustralya, Çin, Grönland, Malavi, Rusya, Güney Afrika
ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de kaynaklar bulunmakla birlikte; kesin olarak rezerv
veya kaynak tespiti literatürde bulunmamaktadır. Bu ülkelerden ABD’de yaklaşık 150 bin
ton niyobyum kaynağına sahip olduğu tahmin edilmekte olup, bu kaynaklar öncelikle
karbonatitler ve alkali intrüsiv komplekslerle ve daha az düzeyde pegmatitlerle ilişkilidir.
Bu kaynakların tümü mevcut niyobyum piyasasına göre ekonomik olarak kabul
edilmektedir. Bu ülkelerin kaynaklarına ilişkin veriler 2001 Madencilik Özel İhtisas
Komisyonu Raporunda; Rusya 680 bin, Zaire 200 bin, Nijerya 64 bin, Avustralya 5 bin ton
olarak verilmiştir (Şekil 2).
Dünya tantalyum kaynakları niyobyum kaynaklarından daha geniş bir coğrafyaya
dağılmış bir şekildedir. Brezilya, küresel kaynakların en büyük payına sahip (yaklaşık yüzde
40) olup yaklaşık 130 bin ton olarak hesaplanmıştır. 2017 yılı verilerine göre; tespit edilen

Avustralya 5
Nijerya 64
Zaire 200

Brezilya
11.000

Rusya 680
ABD 150
Kanada 180

Şekil 2. Ülkelerin Niyobyum Rezervleri (bin ton)
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tantal kaynaklarının geri kalanı Avustralya (yaklaşık 65 bin t), Çin ve Güneydoğu Asya (GD)
(yaklaşık 33 bin t), Rusya ve Orta Doğu (yaklaşık 31 bin t), Orta Afrika (yaklaşık 28 bin t),
Afrika’daki diğer ülkeler (yaklaşık 21 bin t), Kuzey Amerika (yaklaşık 5 bin t) ve Avrupa’da
(yaklaşık 2 bin t) bulunduğu belirtilmektdir (Şekil 3).

Avrupa 2
Kuzey Amerika 5
Afrika (Diğer) 21
Brezilya 130
Orta Afrika 28

Rusya ve Orta
Doğu 31

Avustralya 65

Çin ve GD Asya 33

Şekil 3. Ülkelerin Tantalyum Rezervleri (bin ton)
Bilinen kaynaklara ek olarak; niyobyum ve tantalyum kaynaklarının dünyada başka
keşfedilmemiş yataklarda bulunabileceği bildirilmektedir. Bunlardan bazılarının daha uzak
coğrafya veya derin ortamlarda oluşma ihtimalleri bulunmaktadır. Dünya çapında bilinen
527 karbonatit kompleksinin çoğunun tam olarak araştırılmadığı ve keşfedilmemiş
mineralleşme içerebileceği düşünülmektedir. Bu kompleksler özellikle Güney Afrika, Asya,
Brezilya, Kanada ve Rusya'nın bazı bölgelerinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu alanlar
aynı zamanda araştırılmaya devam eden alkalin granit ve siyenit komplekslerine de ev
sahipliği yapmaktadır. Bir dizi karbonatit ve alkalin oluşumu ile yeni NTE kaynaklarını
araştırma faaliyetleri devam etmektedir.
A.5. Niyobyum ve Tantalyum Ürünleri ve Kullanım Alanları
Niyobyum ve Tantalyum çok değişik formlarda kullanılmakta ve ticareti yapılmakta olup,
bu ürünlerin başlıcaları aşağıda verilmiştir
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A.5.1. Niyobyum ve tantalyum ürünleri
Niyobyum pentaoksit (Nb2O5); %99 ve daha yüksek saflıkta üretilen reaktif olmayan
renksiz katıdır. Genellikle niyobyum klorit (NbCl5), Niyobyum karbür (NbC) ve lityum
Niobat (LiNbO3) gibi diğer niyobyum bileşiklerinin üretiminin başlangıç noktasıdır.
Niyobyum karbür (NbC); 1800°C civarında sıcaklık ve aşırı karbon ile çok ince taneli
niyobyum tozunun sinterlenmesiyle şekillenen çok sert (Mohs sertlik derecesi 8,5-9) ısıya
dayanıklı bir seramik bileşendir. Niyobyum karbür yaklaşık %87 niyobyum içeren sert,
kahverengi gri metalik tozdur.
Niyobyum metal ve Niyobyum tozu; en yaygın olarak elektron ısı eritimiyle ulaşılan aşırı
saflıkla niyobyum pentoksidin alümino-termik indirgenme yöntemiyle oluşturulmaktadır.
Ferro-niyobyum; %60-70 niyobyum içerir ve niyobyum pentoksit, demir oksit ve
alüminyum tozu karışımı indirgenerek üretilir. Daha fazla saflaştırma elektron ısı veya
vakumlu ark ocağında eritmeyle yapılmaktadır.
Potasyum Tantalyum Florit (K2TaF7); tantalyum metal tozunun kaynağıdır. Çözücü
yöntemlerle tantalyum içeren özütle potasyum floritin tepkimesiyle üretilmektedir.
Tantalyum Pentoksit (Ta2O5); tantalyum klorit (TaCl5), tantalyum karbür (TaC) ve lityum
tantalatın (LiTaO3) dahil olduğu diğer tantalyum bileşiklerinin kaynağıdır.
Tantalyum Karbür (TaC); son derde sert (Mohs sertlik dercesi 9-10) ısıya dayanıklı
seramik bileşiktir. Fırınlarda aşırı karbonla ince taneli tantalyum tozunun sinterlenmesiyle
şekillenmektedir. Ortaya çıkan tantalyum karbür ağırlıkça %90 ve daha fazlası tantalyumdan
oluşan sert, kahverengi metalik tozdur.
Tantalyum Metali ve Tantalyum Tozu; 800°C civarında sodyumla potasyum tantalyum
florit tuzlarının indirgenmesiyle elde edilmektedir. Tantalyum metali üretiminin diğer
yöntemi, tantalyum pentoksit ve potasyum tantalyum florit tuzlarının elektrolizinin karbo-
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termik indirgenmesini16 içermektedir. Ark ocağı veya elektron ısı yöntemi ile iki veya üç
kez ergitmeyle nihai üründe çok yüksek bir saflık derecesine ulaşılabilmektedir.

Lityum Niobat (LiNbO3) ve Lityum Tantalat (LiTaO3); renksiz, benzersiz optik ve
piezoelektrik17 özellikli kristal katılardır.

A.5.2. Niyobyum ve tantalyumun kullanım alanları
Niyobyum ve tantalyumun benzersiz özellikleri, bu elementlerin ürünleri ve uygulamaları
açısından geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Bu özellikler şunlardır:
 Süper iletkenlik,
 Korozyona karşı direnç,
 Çok yüksek ergime sıcaklıkları,
 Şekil hafızası özelliği18,
 Yüksek güç katsayısı19,
 Biyolojik uyumluluk20.
Niyobyumun en önemli kullanım alanı demir metalürjisidir. Dünya niyobyum üretiminin
yaklaşık yüzde 75'i, korozyon direncini, mukavemeti, tokluğu ve diğer özellikleri
geliştirmek için az miktarda başka metallerle birlikte çeşitli çelik alaşımların üretiminde
kullanılmaktadır. Niyobyum, yüksek mukavemetli düşük alaşımlı ve mikro alaşımlı çelikte
tane arıtıcı ve çökeltme sertleştiricisi olarak işlev görmektedir. Aynı zamanda mekanik ve
yüksek sıcaklık, mukavemeti ile tokluğu iyileştirir ve korozyon direncini artırır. Ferroniyobyum başlıca dört tür çelik üretiminde kullanılır: Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı
(HSLA) çelikleri, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelikler, süper alaşımlar.
Bu çelik türleri arasında HSLA çelikleri, ferro-niyobyumun en çok kullanıldığı üründür.
Bu çeliklerde niyobyum içeriği %0,35-0,1 arasında değişmektedir. HSLA çelikleri araç ve
gemi gövdeleri, demiryolu rayları ile petrol ve gaz boruları imalatında kullanılmaktadır.
Ayrıca jet motor parçaları, gaz türbinleri, roket alt montajları, turbo şarj sistemleri ile ısıya
İndirgeyici madde (ajan) olarak karbon içeren ekzotermik bir tepkimedir.
Bir malzemede mekanik gerilimle oluşan elektrik yükü birikimidir.
18
Bir alaşımın orijinal soğuk haldeki şeklini "hatırlama" kabiliyeti; ısıl işlemle deformasyon öncesi şekle
dönebilmesidir.
19
Bir katının elektrik yükünü depolama kabiliyetidir.
20
Vücuda yerleştirilen protezlerle dokuların herhangi bir hasara yol açmadan uyumlu olabilmesidir.
16
17
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dayanıklı ve yanma ekipmanı gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için kullanılan nikel, kobalt
ve demir bazlı süper alaşımlarda kayda değer miktarda niyobyum kullanılmaktadır.
Niyobyumla zirkon, titan ve kalay alaşımları yüksek korozyon direncinden dolayı
kimyasal süreç ekipmanları imalatında kullanılmaktadır.
Niyobyum nitrat ile niyobyum-titan ve niyobyum-kalay alaşımları, manyetik rezonans
görüntüleme (MRI) ve nükleer manyetik rezonans cihazlarında (NMRI) kullanılan süper
iletken mıknatısların yanı sıra, dünyanın en büyük süper iletkenini içeren Avrupa'daki Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı gibi parçacık hızlandırıcılarında da kullanılmaktadır.
Niyobyumun yeni bir kullanım alanı, palmiye yağının biyodizele dönüştürülmesinde
katalizör görevi gören niyobik asittir. Brezilya'da ve başka yerlerde artan biyoyakıt
üretimiyle niyobyum kullanım alanında önemli bir pazar olabileceği belirtilmektedir.
Niyobyum karbür en sert maddelerden biri olduğu için kesici alet ve teçhizatın yapımında
kullanılır.
Niyobyumun kullanım alanları; uzun yıllardır yüzde 85 üzeri ile ilk sırayı çelik üretimi
almakta olup, ardından yaklaşık oranlarıyla niyobyum kimyasalları (yüzde 5,2), vakumla
üretilen niyobyum21 (yüzde 2,7), diğer niyobyum alaşımları (yüzde 2,5) ve niyobyum metali
(yüzde 0,9) olarak sıralanmaktadır (Şekil 4, Şekil 522, Tablo 2).

Yüksek saflıkta
ferro-niyobyum
2,7%
HSLA çeliği
için ferroniyobyum
88,7%

Diğer
11,3%

Niyobyum
alaşımları
2,5%

Niyobyum
metali…
Niyobyum
kimyasalları
5,2%

Şekil 4. Niyobyumundan Üretilen Ürünler (2010 yılı)
21
22

Vakum altında ark ocaklarında üretilen yüksek kaliteli ferro-niyobyum
[https://secure.kaiserresearch.com/s3/Education.asp?ReportID=7713 29#PageTop] sitesinden alınmıştır.
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Diğer 4%
Süper alaşımlar 3%

İnşaat 45%

Paslanmaz çelik 3%
Gemi inşa 6%

Boru hatları Otomotiv
16%
23%

Şekil 5. Niyobyumun Kullanıldığı Sektörler

Tablo 2. Niyobyumun Kullanım Alanları
Sanayi
Otomotiv
Seramik ve
yüzey
kaplama
Kimyasallar
İnşaat
Mühendislik

Elektronik

Kullanım Şekli

Niyobyum Ürünü

Araç gövdesi

HSLA ferro niyobyum (%60) Nb

Seramik kapsitörler, cam
kaplama ve kamera lensleri

Niyobyum oksit

Kimyasal proses ekipmanları ve
petrol ve gaz boru hatları
İnşaat çeliği ve büyük çelik
yapılar için ve katot koruma
sistemleri
Kesme aletleri, demiryolu
rayları, gemi gövdeleri
Kapasitörler, sensor ve
dokunmatik teknolojiler için
ekipmanlar, cadde ışıklandırma
sistemleri

Sağlık

MRI sistemlerindeki süper
manyetik bobinler

Metalürji

Jet motorları ve türbin bıçakları
için süper alaşımlar

Fizik

Tanecik fiziği araştırmaları

HSLA ferro niyobyum (%60) Nb,
Niyobyum metali
HSLA ferro niyobyum (%60) Nb,
Niyobyum metali
Niyobyum karbür
Niyobyum tozu, niyobyum oksit
ve lityum niobat
Niyobyum titan alaşımı,
niyobyum kalay alaşımı ve
niyobyum nitrat
Vakumla üretilen ferro niyobyum
ve vakumla üretilen nikel
niyobyum
Niyobyum titan alaşımı ve
niyobyum kalay alaşımı

Tantalyum tüketiminin yaklaşık yarısını (%48), toz ve tel olmak üzere elektronik
endüstrisi oluşturmaktadır. Enerjiyi depolama ve serbest bırakma kabiliyeti nedeniyle
elektronik kapasitörlerde tantalyum tozları kullanılmaktadır. Bu özelliği sebebiyle,
22

elektronik ürünler son derece küçük hale gelebilmektedir. Bugüne kadar, performans kaybı
olmadan elektronik cihazlarda tantalyuma ikame malzeme bulunamamıştır.
Ayrıca tantalyumun yüksek biyolojik uyumluluğu tıbbi uygulamalarda kullanılmasına
imkan sağlamaktadır. Özellikle implant olarak kullanılacak tıbbi malzeme ve cihazlarda
tercih edilmektedir.
Ek olarak tantalyum, havacılık ve uzay uygulamaları ile enerji üretiminde kullanılan
süper alaşımların imalatında, çatlamaya karşı mukavemet ve yüksek sıcaklık dayanımı
özellikleri vermek için kullanılmaktadır.
Korozyona karşı direnci tantalyumun kimya endüstrisinde, genellikle borulara, tanklara
ve gemilere astar boya katkısı olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır.
Niyobyum ve tantalyum oksit, mercek ve kameralar için cam malzemenin kırılma indisini
artırdığından kullanılmaktadır.
Lityum niobat ve lityum tantalat benzersiz optik, piezoelektrik ve piroelektrik23
özelliklere sahip kimyasal bileşiklerdir. Bunlar elektronik sanayinin öncelikli olarak aradığı
kimyasallar olması hasebiyle; kapasitörler, yüzey akustik dalga filtreleri, hareket sensörleri,
lazer anahtarları, dokunmatik ekran gibi alanlarda uygulamalar bulunmaktadır.
Tantalyum-rutenyum alaşımları, şekil hafızası özelliğinden dolayı bazı askeri
uygulamalarda yer almaktadır. Bu alaşımlar kıvrılabilir, sıkıştırılabilir veya şekli bozulabilir,
fakat 1120°C’da özgün şekillerini geri kazanabilme kabiliyetine sahiptir.
Niyobyum ve tantalyum karbürler, yüksek basınç ve sıcaklık uygulamalarında sıklıkla
kullanılan aşırı sert ve dayanıklı seramik maddelerdir. Tungsten karbür ilave edilmiş
niyobyum ve tantalyum karbürler, madencilik uygulamalarında ekskavatör kepçesinin
dişleri ve sondaj matkapları gibi yüksek hızda kesme ve delme işlemi yapan ekipmanlarda
yüksek verim sağlamaktadır. Bunlar ayrıca nükleer reaktör ve fırınlarda ısıya dayanıklı
kaplama olarak da kullanılmaktadır.

23

Isıtma veya soğutmayla materyalin geçici bir gerilim (voltaj) üretme kabiliyetidir.
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Kimyasal buhar birikim veya fiziksel buhar birikimi24 işlemleriyle; yüzeylere niyobyum
veya tantalyum karbür ince bir şekilde (film tabakası) kaplama yapılabilmektedir. Karbürle
kaplanma; dayanımı artırır, aşınma direncini iyileştirir ve kesici aletlerin ömürlerinin
artmasını sağlar.
Tantalyum nitrat etkili bir yarı iletken olduğundan; LED’ler, güneş hücreleri, transistör
ve dijital devreler gibi çok sayıda elektronik uygulamaları bulunmaktadır.
Dünya tantalyumun kullanım alanlarının oranları şöyledir: tantal tozu (yüzde 24), tantal
metal ürünleri (yüzde 22), tantal kimyasalları (yüzde 18), metalürjik nitelikli toz, işlenmemiş
metal (yüzde 17), tantal külçe (yüzde 12), ve tantal karbürler (yüzde 7) (Tablo 3, Şekil 6).
Tablo 3. Tantalyumun Kullanım Alanları
Sanayi
Otomotiv
Seramik ve
yüzey
kaplama
Kimyasallar
İnşaat
Mühendislik
Elektronik
Sağlık
Metalürji
Askeri
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Kullanım Şekli
ABS sistemleri, hava yastığı
aktivasyon sistemleri ve motor
yönetim modülleri

Tantalyum Ürünü
Tantalyum tozu

Seramik kapsitörler, cam kaplama,
kamera lensleri ve X-ışını filmleri

Tantalyum oksit ve itruyum
tantalat

Kimyasal proses ekipmanları
Petrol platformları gibi büyük çelik
yapılar için ve katot koruma sistemleri
ve vidalar cıvatalar gibi ekipmanlar
için korozyon direnci
Kesme aletleri

Tantalyum metali

Kapasitörler, sensor ve dokunmatik
teknolojiler için ekipmanlar, hard disk
sürücüleri ve LED aydınlatma
Yürüme ve duymaya yardımcı
ekipman ve protez
Fırın parçaları, jet motorları ve roket
motoru memeleri için süper alaşımlar
Füze parçaları, ateşleme sistemleri,
gece görüş dürbünleri ve GPS
sistemleri

Lityum tantalat, tantalyum
tozu, tantalyum külçeleri,
tantalyum nitrit

Tantalyum metali
Tantalyum karbür

Tantalyum metali
Tantalyum metali, tantalyum
külçeleri
Tantalyum külçeleri ve
tantalyum oksit

Buhar birikimi: Yüksek saflıkta ve yüksek performanslı katı malzeme imalatında kullanılan bir işlemdir.
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Tantal
karpitler 7%

Tantal tozu
24%
Tantal metal
ürünleri 22%

Tantal külçe 12%

Metalürjik nitelikli toz,
işlenmemiş metal 17%

Tantal kimyasalları 18%

Şekil 6. Tantalyum Kullanım Alanları (2010 yılı)

A.6. Niyobyum ve Tantalyum Üretimi
Niyobyumun en önemli mineral kaynağı oksitli mineral olan piroklor olup, üretimin
yüzde 98’ini oluşturmaktadır. 2009 ve 2012 yılları arasında, niyobyum üretiminin yüzde
99'u küresel ölçekte sadece üç madende gerçekleşmiştir: ikisi Brezilya'da ve biri Kanada'da
bulunmaktadır. Brezilya 1997’de üretimin yüzde 88’ini gerçekleştirirken, 2009’da yüzde
93’ünü üretmiştir ve bu oran takip eden yıllarda yüzde 85 ile 95 arasında değişiklik
göstermektedir (Şekil 7).
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80%
75%
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Brezilya

Kanada

Diğer

Şekil 7. Yıllar İtibariyle Ülkeler Bazında Niyobyum Üretimi (%)
Kolombit, başka bir niyobyum minerali olup, kalay cüruflarıyla beraber yüzde 3 oranında
üretimin kaynağını teşkil etmektedir. Çoğunlukla granitik kayaçlarda veya granitlerle ilişkili
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pegmatitlerde yayılan bir yan mineral olarak görünmektedir. Çoğu durumda, pegmatitlerin
ayrışması ve plaser birikintilerinin oluşması ile kolombitin ekonomik mineral
konsantrasyonları ortaya çıkmaktadır.
Dünya niyobyum üretimi 1997’de 20 bin tondan 2000 yılında yaklaşık 25 bin ton
elementel niyobyuma çıkmıştır. 2008'de ise 100 bin tonu geçmiş olup, 2012’de zirve
yapmıştır. Bu durum; büyük ölçüde otomobil, inşaat, gemi ve rafineri ekipmanlarının
imalatında kullanılan mikro alaşımlı çelik tüketiminin artmasıyla bağlantılıdır. Bu çeliklere
yönelik olarak artan talep, o dönemde Brezilya, Çin ve Hindistan gibi dünya nüfusunun
büyük bir oranını barındıran ülkelerdeki büyük ölçekli endüstriyel gelişmeye
bağlanmaktadır. Bunlara ek olarak; cep telefonları, süper iletken mıknatıslar ve diğer yüksek
teknoloji ürünü cihazlara olan talebin artması ve bu sektörlerdeki atılım bu döneme denk
gelmiş ve niyobyum üretiminin artmasına sebep olmuştur. Bu yıllarda niyobyumun
ikameleri devreye girmiş ve talep düşmesi dolayısıyla üretim yarı yarıya azalmıştır.
2013’den günümüze sabit bir seyir izlediği gözlenmektedir (Tablo 4, Şekil 8).
Tablo 4. Ülkeler Bazında Dünya Niyobyum ve Tantalyum Üretimi (konsantre ton)
Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Burundi

117

44

67

159

229

74

106

53

32

74

75

Kongo DC

509

490

279

383

261

500

1.140

2.102

2.414

2.174

2.267

Etiyopya

183

206

400

207

200

11

46

59

63

65

70

21

8

8
42

23

13

19

18

18

Madagaskar
Mozambik

396

405

55

139

150

Nijerya

335

383

128

128

128

81

82

82

49

31

2734

Ruanda

922

952

560

829

900

2.466

2.303

1.652

1.270

1.725

1.706

13

11

13

11.600

11.600

11.600

9

59

Uganda
Kanada

10.361

9.766

10.100

10.800

10.900

12.421 13.000 11.600

Bolivya
Brezilya
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1

241.440 276.250 276.310 248.380 244.000 160.000 180.000 174.684 142.793 165.624 162.500

Çin

350

350

350

350

350

190

240

380

420

440

480

Malezya

216

176

84

110

262

190

255

86

77

61

274

940

140

240

300

250

38

74

84

Avustralya
Toplam

256.000 289.000 288.000 262.000 258.000 200.000 200.000 200.000 160.000 190.000 190.000

Nb içeriği

106.000 106.500 120.600 123.400 123.500

60.000 69.000 66.000

59.000

57.000

58.000

Ta içeriği
1.300
900
600
700
800
1.000 1.100 1.300
1.200
1.300
1.600
Not: Brown’dan (British Geology Survey) alınmıştır. Brezilya, Kanada, Avustralya haricindeki ülkelerin üretim
değerlerinin bir kısmı tahminidir. Toplam değerler yuvarlatılarak verilmiştir.
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Şekil 8. Yıllara Göre Dünya Niyobyum Üretimi (bin ton)
Niyobyum mineral konsantreleri üretimi yönünden de Brezilya ve Kanada ilk sıraları
paylaşmaktadır. Brezilya açık ara birinci üretici konumundadır. Niyobyum cevheri ve
konsantreleri üretilen madenler: Brezilya’da Araxa, Catalao, Volta Grande Madeni;
Kanada'da Niobec Madeni. Diğer yandan; Çin’de Yichun Madeni; Etiyopya’da Kenticha
Madeni; Rusya’da Lovozero Madeni; ayrıca Burundi, Nijerya, Ruanda ve Uganda gibi diğer
ülkeler de zaman zaman ve küçük çaplı da olsa üretim yapılmaktadır (Şekil 9).
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Şekil 9. Üretim Bölgeleri Bazında Niyobyum ve Tantalyum Üretim Yüzdeleri
Tantalyum üretimi konusuna gelince: Dünya mineral ekonomisi üzerine çalışan kurumlar
olan United State Geolojical Survey’in (USGS) “Mineral Commodity Summaries” ve
British Geology Survey’in (BGS) “World Mineral Production” yayınlarında bulunan tantal
üretim miktarları genel eğilim olarak birbirine uyumluluk göstermektedir. Fakat özellikle
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toplam rakamları karşılaştırıldığında farklılıklar mevcuttur. Her iki kurumla birlikte
Roskill’inde belirttiği gibi tantal sektörünün küçük bir yapısının olması, ithalatçı-ihracatçı
ülkelerin aralarında anlaşmaları, çatışma bölgesi minerali olması sebeplerinden dolayı veri
güvenirliliği konusundaki çekincelerini teyit etmektedir. Bu çalışmada tantalyumun
kullanıldığı sektörlerin durumuna paralel izahatta bulunan BGS’in verileri temel alınmıştır.
Tantalyum mineral ve konsantreleri üretilen madenler: Brezilya'da Volta Grande ve
Pitinga Madenleri ve Mozambik'teki Marropino Madeni; Avustralya'da Greenbushes ve
Wodgina Madenleri; Kanada’da Tanco Madeni, Çin’de Yichun Madeni, Etiyopya’da
Kenticha Madeni, Rusya’da Lovozero Madenidir. Ayrıca Kongo, Nijerya, Burundi, Ruanda
ve Uganda gibi ülkelerde de konsantre üretimi yapılmaktadır (Şekil 9).
Son 15 yılda Dünya tantalyum üretimi dalgalı bir seyir izlemektedir. Bunun sebebi: 2002
yılında “Dot-com balonunun25 patlaması” neticesinde elektronik üreticilerinin talebini
karşılamak için üretim artışıyla 2003’de 1800 tona kadar çıkmıştır. 2003’ten itibaren
madencilik üretimi, talepteki azalmaya cevaben düşme eğilim göstermiş ve aşırı stokların
erimesi ile 2005’de bir miktar canlanma olmuştur. Fakat durgunluk devam etmiş ve 2006
Avustralya’nın Greenbushes Madenindeki üretimi azaltmasıyla 2007’de 900 tona kadar
düşmüştür. Bu tarihten sonra ABD stoğunun zayıflaması 2007’den başlayarak büyük ölçüde
Kongo DC ve Ruanda kaynaklı üretim artmıştır. 2008’de küresel durgunluğun başlamasıyla
Avustralya'daki Greenbushes ve Wodgina Madenlerinde tantalyum madenciliği askıya
alınmıştır. 2009’larda küresel durgunluk nedeniyle düşen talep ve azalan üretim neticesinde
2010’da 600 ton üretimle dip seviyeyi görmüştür. 2011’de küresel durgunluğun
toparlanmaya başlamasıyla birlikte yüksek taleple üretim artmaya başlamıştır. 2013’te
Ruanda’da maden üretiminde önemli artışlar görülmüştür (Tablo 5, Şekil 10).
Tantal üretiminin yaklaşık yarısı tantalit cevherinden oluşur ve geri kalanı kalay
cürufundan, strüverit ve kolombit-tantalit gibi diğer mineraller ile geri dönüşüm ve sentetik
konsantrelerden oluşmaktadır. Kalay cürufu esas olarak Güneydoğu Asya, Avustralya ve
Brezilya'da üretilmektedir.
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Dot-com balonu, şirketlerin piyasa değerlemelerinin gerçek dışı bir şekilde yükselmesiyle 2000 yılının Mart
ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksinde büyük değer kaybının yaşanması sonucu sönen
ekonomik dönem (1995-2001).
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Tablo 5. Ülkeler Bazında Dünya Tantalyum Üretim Miktarları (ton)
Ülkeler

2008*

2009*

Avustralya

557

81

Brezilya

180

180

2010*

180

Burundi

2011*

2012*

2013*

180

140

98

13

33

20

Çin

60

Etiyopya

76

Kanada

40

Kongo

100

8

50

5

95

100

200

260

39

115

50

63

60

93

150

600

25

Mozambik

113

120

Nijerya
Ruanda

95

100

104

110

2014

2015

2016

2017

2018

50

MD

MD

83

20

150

115

103

110

250
23

60

60

200

350

600

410

94

110

90

63

65

70

370

760

740

192

153

200

350

441

421

Rusya

38

Diğer

#188

#162

#271

Toplam

1170

665

681

767

670

1170

140

117

45

83

100

1200

1100

1220

1810

1890

Not: Mineral Commodity Summaries’den derlenmiştir. MD (Mevcut değil); üretim rakamının elde edilemediğini ifade etmektedir.
Toplamlar yuvarlatılmış olarak verilmiştir. (*) kalay cürufundan elde edilen tantalyum hariçtir. (#) Burundi, Kongo, Etiyopya,
Somali, Uganda ve Zimbabve’yi içerir.
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Şekil 10. Yıllara Göre Dünya Tantalyum Üretimi (ton)
Küresel tantal arzının yüzde 70’ni konsantreler, yüzde 10’unu kalay cürufu, yüzde
20’sini ise geri dönüşüm ve sentetik konsantreler oluşturmaktadır.
2000’li yılların başında, 15 ülkede yapılan küresel üretimin içinde Avustralya yüzde
45'lik payı ile tantalyumun ana üreticisiydi. Diğer büyük üreticiler Brezilya (yüzde 17),
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Ruanda (yüzde 12) ve Kongo DC (yüzde 9) idi (Şekil 11). Avustralya 2006'dan başlayarak
üretimi azaltmaya başlamış ve 2009 yılına kadar ana üretici konumunu sona erdirerek
madenlerini bakıma almıştır. Bu yıllarda Kongo DC ve Ruanda'daki tantal ve kalay
konsantrelerinden tantal üretimi nispeten mütevazı bir miktar teşkil etmekteydi. İlerleyen
yıllarda üretimlerini yükseltmişlerdir. Bu da üretiminin yaklaşık yüzde 35 civarına karşılık
gelmektedir. İki ülkenin maden üretimindeki artış, yüksek maliyetli Avustralya madencilik
operasyonlarının askıya alınmasından ve ABD Ulusal Savunma Stokunun kullanımından
kaynaklanan üretim kaybını büyük ölçüde telafi etmiştir. Bu dönem ve sonrasında Brezilya,
dünyanın en büyük üreticilerinden biri olma pozisyonunu koruyabilmiştir. 2009 yılında
sonra, dünya tantal madeni üretiminin küresel payı değişerek yüzde 50’si Kongo DC ve
Ruanda'ya kaymıştır. 2013 yılında, Ruanda tahmini 600 ton ile dünyanın önde gelen tantal
üreticisi haline gelmiş ve bu da tahmini toplam üretimin yaklaşık yüzde 50'sini
oluşturmuştur. Üretimdeki bu dikkate değer artış, Hükümetin madencilik faaliyetlerinin
özelleştirilmesine ve yatırımcılara ve zanaat kooperatiflerine yeni tavizler verilmesine
bağlanmıştır. 2014 yılına gelindiğinde, Kongo DC ve Ruanda'da konsantre tantal üretimi,
küresel üretimin yaklaşık yüzde 70'ini karşılamıştır. 2007-2014 yılları arasında Ruanda’da
konsantre tantal üretiminde önemli bir artış olduğu aşikardır. Aynı dönemde Kongo DC'nin
üretim tahmini genel düşüşe denk gelmekte ve komşu iki ülkenin arasında dengelerin
değiştiği izlenimini vermektedir. Avrupa ve ABD’deki çatışma bölgelerindeki madenlerle
ilgili kanuni düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte, 2011'den sonra batılı şirketlerin
buralardan tantal konsantresi satın almadığı bildirilmiştir. Buna rağmen 2014’te bu
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Şekil 11. Tantalyum Üretimi Yapan Ülkelerin 2008 ila 2018 Yılları
Arasındaki Payları
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bölgelerdeki üretim oranının yüzde 70’e ulaşması; sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş
Milletler gözlemcileri tarafından hazırlanan raporlarda Ruanda'nın bu dönemdeki üretiminin
en azından bir kısmının çatışma alanlarından kaçırılan konsantrelerden kaynaklandığı
iddialarını doğrulamaktadır. Öte tarafta Brezilya, bu dönem boyunca nispeten istikrarlı ve
önemli bir tantal konsantresi üreticisi olmaya devam etmiştir. Brezilya, Büyük Göller
Bölgesi'nden gelen arzın kesilmesi durumunda üretimi genişletecek bir konumda
bulunmaktadır. 2014-2018 yılları arasında üretim benzer oranlarla düzenli olarak artarak
1600 ton konsantreye kadar yükselmiştir (Şekil 12).

Diğer
13%

Kanada 4%
Etiyopya 6%

Avustralya
42%

Ruanda 8%
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18%

Şekil 12. Ülkelerin Son 15 Yılda Ortalama Tantalyum Üretim Oranları
Yukarıdaki açıklamaların yanı sıra; üretim verileri zaman zaman düzeltilmektedir. Bu
sıkıntı Malezya, Rusya ve Tayland başta olmak üzere birçok ülkede üretilen tantal ve kalay
konsantrelerinden

kazanılan

tantal

miktarlarının

tahmin

edilmesi

zorluğundan

kaynaklanmaktadır. Bu üretimin çoğu kasiterit ve daha az ölçüde volframit ve şelit
madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleşmektedir. Avustralya, Brezilya ve bazı Asya
ülkelerindeki geçmiş faaliyetlerinden kaynaklanan cüruflardan elde edilen tantalyum, veri
düzensizlikleri nedeniyle tahminlerin dışında tutulmaktadır. Afrika, Güney Amerika ve
diğer bazı yerlerde çatışma veya çatışma olmayan alanlarda belgelenmemiş tantal üretim
tahminleri, düzgün veri oluşumuna engel teşkil etmektedir. Sonuç olarak tantal üretimi
verileri, harici kesimlere kapalı bir kutu gibidir.
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A.6.1. Küçük ölçekli26 koltan madenciliği
Bu tür madenciliğin dünya çapında insani boyut ihtiva etmesi sebebiyle, bu çalışmada bu
koyuya bir başlık açılması ihtiyacı hissedilmiştir.
Niyobyum ve tantalyum gelişmiş madencilik üretim yöntemlerinin yanı sıra; özellikle
Orta Afrika’da önemli bir miktarda küçük ölçekli (iptidai şekilde, Resim 627) olarak da
üretilmektedir. Küçük ölçekli madencilik dünyada milyonlarca insanın geçim kaynağını
oluşturmaktadır. Bu madencilik faaliyeti sermaye, makineleşme ve teknoloji açısından zayıf,
emek yoğun olarak tanımlanmakta olup; zayıf iş güvenliği, çocuk işçilik, kaliteli ve eğitimli
çalışan azlığı, verimsiz işleme yöntemleri, düşük ücretler, yetersiz çevre duyarlılığı gibi
keyfiyetler ön plana çıkmaktadır (Resim 728). İlave olarak bölge ülkelerinde kanun dışı
faaliyetler sıkça görülmektedir.

Resim 6. Küçük Ölçekli Koltan (Çatışma Minerali) Madenciliği

Önemli miktarlarda altın, kalay, tungsten ve koltan üreten küçük ölçekli madencilik,
bazen silahlı çatışma ve insan hakları ihlallerinin bulunduğu bölgelerde yapılmaktadır. Bu
şartlarda üretilen mineraller, “Çatışma Mineralleri” olarak adlandırılmaktadır (Resim 829).
Yayınlarda İngilizce “artisanal” (zanaat) olarak geçmektedir.
[https://atlantablackstar. com/2017/09/25/mining-coltan-chances-smartphone-manufactured-african-blood/]
sitesinden alınmıştır.
28
[https://www.change.org/p/apple-stop-apple-samsung-and-china-from-exploiting-children-to-mine-cobaltin-congo] sitesinden alınmıştır.
29
[https://www.samwoolfe.com/2013/07/conflict-minerals-sad-truth-about.html] sitesinden alınmıştır.
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Bu tür yasadışı madencilik, silahlı gruplar tarafından kendi amaçlarına ulaşmak ve silahlı
çatışmalarını finanse etmek için kullanılmaktadır.

Resim 7. Küçük Ölçekli Koltan Madenciliğinde Çocuk İşçiler

Resim 8. Çatışma Minerallerinin Üretimi

Koltan, Orta Afrika’da özellikle Kongo DC’de önemli miktarlarda bulunmaktadır. 2009
yılındaki hesaplamaya göre dünya tantalyum üretiminin yüzde 50’sinden fazlası Afrika’dan
yapılmaktadır. Kongo DC’deki alüvyon veya pegmatit kaynaklı koltanın küçük ölçekli
madenciliği emek yoğun ve düzensizdir. Dolayısıyla koltan miktarını ve ihracını doğru
hesaplamak pek mümkün görünmemektedir. Kongo DC’de üretilen koltan madeninin
çoğunluğu Ruanda, Burundi ve Uganda gibi komşu ülkelere gönderilmektedir. Kongo
DC’deki isyankar grupların çatışma mineralleri ticaretinden 2009 yılında bir milyar dolardan
fazla gelir elde ettikleri hesaplanmaktadır.
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İllegal olarak çıkarılan koltan cevheri, komşu ülkelere geçirilerek Asya pazarına sevk
edilmektedir. Cevher, bir takım süreçlerden geçirilip daha sonra ergitilerek metal hale
getirilmektedir. En sonunda elektronik ürün yapımında kullanılmaktadır. Bazı büyük
elektronik şirketleri kendi ürünlerinde çatışma mineralleri kullanmayı reddetmektedirler.
Bununla birlikte yukarıda izah edilen olaylar hala devam etmektedir. Bu durumun
düzeltilebilmesi Kongo DC gibi ülkeleri takibe ve çatışmaların kontrol edilmesine bağlıdır.
Bu minerallerin çok büyük kısmı endüstrileşmiş batılı ülkeler tarafından kullanılmaktadır.
Bu sebeple çatışma minerallerine karşı artan tepkilere bağlı olarak; Avrupa ve özellikle ABD
(2010

“Tüketici

Koruma

Yasası”)

tüketicilerin

kullandıkları

malzemelerin

hammaddelerinin, Kongo DC veya komşu ülke menşeili olup olmadıklarını belirlemek için
tantal, kalay, tungsten ve altın (3TG30) ithalatını gerçekleştiren şirketlere gerekli özeni
göstermeleri konusunda kanuni tedbirler almışlardır. Dolayısıyla çatışma bölgesi madencilik
üretiminde düşüş olduğu kaydedilmekle birlikte tamamen bittiğine dair bir delil
bulunmamaktadır.
A.7. Niyobyum ve Tantalyumun Zenginleştirme Süreçleri
A.7.1. Niyobyumum cevher hazırlama işlemleri
Niyobyum cevheri öncelikle kırma ve öğütme süreçlerinden geçirilerek sınıflandırmaya
tabi tutulmaktadır. Daha sonra cevherin fiziki ve kimyevi özelliklerine göre gravimetrik,
manyetik, elektrostatik, flotasyon ayırma ve liç işlemlerine tabi tutulmaktadır. Kanada
Niobec’de elemeden geçirilip sınıflandırılan pulp halindeki niyobyum cevherinden öncelikle
mikron boyutlu partiküller uzaklaştırılmaktadır. Karbonat esaslı malzeme flotasyon ile
temizlenmektedir. Pulpdaki manyetit, düşük yoğunluklu manyetik ayırıcı ile alınıp atığa
gönderilmektedir. Alınmak istenen piroklor, pulpdan katyonik bir toplayıcı kullanılarak elde
edilmektedir. Flotasyonun son adımında sülfatlar uzaklaştırılmaktadır. Son kalan
impüriteler, hidroklorik asit liçi ile temizlenmektedir. Bu işlemlerin sonunda yüzde 54
niyobyum oksit konsantresi elde edilmektedir.

30

Elementlerin İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır (Tantalum, Tin, Tungsten, Gold).
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A.7.2. Tantalyumun cevher hazırlama işlemleri
Tantalyumun da cevher hazırlama işlemleri aynı şekilde malzeme hazırlama teknikleriyle
başlamaktadır. Daha sonra pulp halindeki yığının karakteristik özelliklerine göre ağırlıklı
olarak gravite ve manyetik ayırma yöntemlerinin kullanarak yüzde 30 civarında tantalyum
oksit konsantresi elde edilmektedir. Avustralya Greenbush Madeninde kalay-tantal cevheri
sallantılı masa, spiral ve jig çevrimi kullanılarak işlenmektedir. Büyük taneli konsantre
susuzlandırıldıktan sonra yaklaşık yüzde 4-6 tantalyum oksit içeren konsantre
kurutulmaktadır. Yüksek yoğunluklu manyetik ayırma manyetik olmayan kalay-tantalyum
taneciklerinden paramanyetik tantalyum taneciklerinin ayrılmasında kullanılmaktadır.
Paramanyetik fraksiyonun kavurma işlemi neticesinde yaklaşık yüzde 30 tantalyum oksit
konsantresi elde edilmektedir. Manyetik olmayan fraksiyon sülfatı yok etmek için flotasyon
işlemine tabi tutulur ve kalaydan tantalyumu ayırmak için ergitilmektedir.
A.7.3. Niyobyum ve tantalyum metali elde etme işlemleri
Niyobyum ve tantalyumun metali florit, oksit ve klorit olmak üzere üç bileşik olarak elde
edilebilmektedir. Bu bileşikler, saf metal ve metal tozları oluşturmak için indirgenir.
Niyobyum-tantalyum karışımı bir konsantre hidroflorik ve sülfürik asit karışımına
batırılır. Bu asitli karışımdan oluşan pulpdaki tantalyumdan niyobyumu ayırmak için sıvısıvı ayırma yöntemi, çözücü bileşikler veya iyon değişimi kullanılarak işleme tabi tutulur.
Niyobyum ve tantalyum; demir, manganez, kalay ve titanyum gibi impürütelerden
temizlenirken, organik çözücüler kullanılarak hidroflorik-sülfürik asitten kazanılabilir. İyon
değişimi niyobyum ve tantalyumun yüksek saflıkta çözeltilerinin üretilmesinde kullanılır.
Niyobyum ve tantalyum, amonyak (NH3) ile karışık organik çözücü çözeltiden
hidroksitler olarak çöktürülür. Çıkan hidroksitler niyobyum ve tantalyum oksit formu elde
edebilmek için kavrulur. Oksit ürünlerin yüksek sıcaklıkta karbonla sinterleme işlemiyle
niobyum ve tantalyum karbür ürünleri üretilmektedir. Niobyum oksit, niobyum metal
üretiminin başlangıç noktasıdır. Karışık organik çözücü çözeltiye potasyum flüorit
ilavesiyle; tantalyum metal üretiminin ön şartı olan potasyum tantalyum flüoridin (K2TaF7)
kristalleşmesiyle sonuçlanır.
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Niobyum metalini üretmek için kullanılan iki yol vardır: biri saf niyobyum metali, diğeri
ise ferro-niyobyumdur. Yüksek saflıkta niyobyum metali, yüksek saflıkta niyobyum oksidin
alüminyum, kireç ve flüoritle alümina-termik indirgeme31 yöntemiyle üretilmektedir.
Niyobyum saflığını artırmada çoğunlukla elektron ışıma eritimi32 yöntemi kullanılmaktadır.
Ferro-niyobyum üretmek için; yaklaşık yüzde 60 niyobyuma demir oksit tozu indirgemeden
önce karışıma ilave edilmektedir.
Tantalyum metali üretimimin genel yöntemi ise sodyumla tepkimeye giren potasyum
tantalyum flüoridin indirgenmesidir. Potasyum tantalyum flüorit, sıvı sodyum ve inert
tuzların harmanlanmasıyla macun kıvamına getirilir. Daha sonra bu macun, tantalyum metal
tozu, potasyum flüorit ve sodyum flüorit üretimi için fırında (sürekli) kavrulur. Elektronik
endüstrisinin talep ettiği tantal metalinin yüksek saflık değerlerini sağlamaya yönelik olarak;
dönüştürme işlemi, düşük oksijen şartları altında tantalyum damarları (vessel) kullanılarak
gerçekleştirilir. Daha iyi saflaştırma, tantalyum tozunun vakumlu ark ocaklarında veya
elektron ışımasıyla elde edilmektedir.
Ayrıca

niyobyum,

tantalyumun

üretimi

sırasında,

potasyum

fluo-tantalatın

kristalleştirilmesinden geriye kalan çözeltiden de elde edilebilmektedir. Tantalı tamamen
alınmış çözeltiye HCl ilavesiyle niyobyumun penta oksit halinde çökmesi sağlanır.
Niyobyum metalinin üretilmesi için niobyum penta oksit, niobyum karbür ile karıştırılır ve
çubuk halinde preslenir. Bu çubuklar, CO2'in tamamı çıkıncaya kadar vakum altında ısıtılır
ve gözenekli bir yapı kazanan niyobyum metali toz haline gelinceye kadar öğütülür.
Tantal içeren ağır mineraller, cevherden gravite yöntemleri ve flotasyon ile ayrılır.
Konsantre daha sonra elektrostatik veya elektromanyetik ayırmaya tabi tutulur.
Tantalyum pek çoğu niyobyum içeren minerallerden kazanıldığı için, niyobyumu
tantaldan ayırmak için potasyum niobyum florür (K2Nb2F5) ve potasyum tantal florür
(K2Ta2F5) kullanılır. Tantal bileşikleri daha sonra tantal metal ürünleri yapmak için ergitilir.

31
32

İndirgeme ajanı olarak demir oksidin alüminyum tozuna katılmasıyla oluşan ekzotermik bir tepkimedir.
Isı kaynağı olarak yüksek enerjili elektron ışınımı kullanılan yüksek sıcaklığa (700-1000°C) sahip vakumlu
fırınında gerçekleşmektedir.
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A.8. Niyobyum ve Tantalyumun İkameleri
Niyobyumun ve tantalyumun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin benzerlikleri sebebiyle
pek çok uygulamada birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Her iki element de çok özel
yapıya sahip olup, uygulamalardaki performans ve maliyet unsurlarına göre birbirlerinin
ikamesi olmaktadır. Bunun yanı sıra bazı uygulamalar benzersizdir ve ikameleri
bulunmamaktadır. Örneğin tıbbi protez imalinde kullanılan poroz tantal alaşımları gibi.
Tablo 6 ve Tablo 7’de niyobyum ve tantalyumun imal maddelere göre ikameleri kısaca tablo
halinde verilmiştir.

Tablo 6. Niyobyumun Uygulamalara Göre İkameleri
Niyobyum
ürünleri/uygulamaları

Olabilecek ikameleri

HSLA çelikleri

Molibden ve vanadyum

Paslanmaz ve yüksek
dayanıklı çelikler

Tantalyum ve titanyum

Yüksek sıcaklık
uygulamaları

Seramikler, molibden, tantalyum
ve tungsten

Tablo 7. Tantalyumun Uygulamalara Göre İkameleri
Tantalyum
ürünleri/uygulamaları

Olabilecek ikameleri

Kapasitör imali

Alüminyum ve seramikler

Karbid malzeme üretimi

Niyobyum

Korozyona dayanıklı
ekipman

Cam, niyobyum, platin,
titanyum ve zirkonyum

Yüksek sıcaklık
uygulamaları

Hafniyum, iridyum, molibden,
niyobyum ve tungsten
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B. VANADYUM
B.1. Vanadyumun Tanımı ve Özellikleri
Vanadyum, Andrés Manuel del Río tarafından 1801 yılında vanadinit mineralinin
(Pb5(VO4)3Cl) analizi sırasında keşfedildi ve eritronyum33 adı verilmiştir. Ancak bir süre
sonra eritronyum ile kromun aslında aynı element oldukları fikri kabul görmüştür. 1831
yılında Nils Gabriel Sefström, vanadyumun keşfedilmemiş bir element olduğunu ispatlamış
ve İskandinav güzellik ve bereket tanrıçası Vanadis'in (Freyja olarak da bilinir) adını
vermiştir. 1867'de Henry Enfield Roscoe saf elementi elde etmiştir.
Vanadyum orta sertlikte, sünek, gümüşi gri renkli bir geçiş metalidir. Elektriksel olarak
iletken ve ısı yalıtımına sahiptir. Korozyona karşı iyi direnç gösterir ve alkalilere, sülfürik
ve hidroklorik asitlere karşı stabil durumdadır.
Tüm vanadyum bileşikleri toksiktir. Dört değerlikli VOSO4'ün, üç değerlikli V2O3'ten en
az 5 kat daha toksik olduğu rapor edilmiştir. Vanadyum bileşiklerinin vücut tarafından
emilimi zayıftır, solunması durumunda öncelikle solunum sistemi üzerinde olumsuz etkilere
neden olmaktadır.

B.2. Vanadyum Mineralleri
Vanadyum, Dünya'nın kabuğunda en çok
bulunan 22. elementtir ve birçok mineralin
temel

bileşenidir.

Toplam

156

mineral,

ağırlıkça yüzde 10'dan fazla şekilde bileşen
olarak
bulunan

vanadyum

içermektedir.

vanadyumun

başlıca

Tabiatta
mineralleri

şunlardır: Vanadinit [Pb5(VO)4Cl] (Resim 934),
Patronit [VS4], Deselemit (veya deskloyzit)

Resim 9. Vanadinit

[Pb(Zn,Cu).VO4OH], Karnotit [K(UO2)2(VO4).3H2O] ve Kosceelit35. Niobyum ve tantal
içerikli minerallerde de vanadyum bulunmaktadır. Tablo 8’de yatak türüne göre vanadyum
içeren mineraller verilmiştir.

İngilizcesi “erythronium”
[https://en.wiki ped ia.org/wiki/Vanadinite] sitesinden alınmıştır.
35
Vanadyum ihtiva eden muskovit olarak bilinir.
33
34
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Tablo 8. Yatak Türüne Göre Vanadyum İçeren Mineraller
Yatak Türü

Mineral İsmi

Diğer Magmatik-Hidrotermal
Vanadyum Kaynakları

Vanadat Yatakları

Şeyl
Kaynaklı
Vanadyum
Yatakları

Kumtaşı Kaynaklı Vanadyum
Yatakları

Vanadiferus
Titanomanyetit
Yataklar

Kolsonit
Hematit
İlmenit
Manyetit
Perovskit
Rutil
Karnotit
Kofinit
Korvusit
Doloresit
Hevetit
Montrosit
Paramontrosit
Paskoit
Roskolit
Tyuyamunit
Uraninit
Vanadyumlu killer
Vanadyum klorit
Volborhit
İllit-smektit
Metahevatit
Kuiskuit
Patronit
Braçebusçit
Kalsiovolbortit
Çervetit
Kurienit
Deskloyzit
Fransavilit
Heyit
Mottramit
Monanit
Pirobelonit
Sengierit
Turanit
Vanadinit
Volborhit
Duttonit
Fervanit
Hevettit
Karelianit
Metatyummamit
Montrasit
Nolanit
Roskoelit
Rutil, brokit
Şereyerit
Vanadyum andradit
Vanadyum muskovit
Vanadyum silikat
Vanadyum ve
titanyum içeren
karışık katmanlı kil
Not: Kelley vd. 2017’den alınmıştır.

Mineralin İngilizce
Yazılışı
Coulsonite
Hematite
Ilmenite
Magnetite
Perovskite
Rutile
Carnotite
Coffinite
Corvusite
Doloresite
Hewettite
Montroseite
Paramontroseite
Pascoite
Roscoelite
Tyuyamunite
Uraninite
Vanadium clays
Vanadian chlorite
Volborthite
Illite-smectite
Metahewettite
Quisqueite
Patronite
Brachebuschite
Calciovolborthite
Chervetite
Curienite
Descloizite
Francevillite
Heyite
Mottramite
Mounanaite
Pyrobelonite
Sengierite
Turanite
Vanadinite
Volborthite
Duttonite
Fervanite
Hewettite
Karelianite
Metatyuyamunite
Montroseite
Nolanite
Roscoelite
Rutile, brookite
Schreyerite
Vanadium andradite
Vanadium muscovite
Vanadium silicates
Vanadium- and
titanium-bearing
mixed layer clay
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Mineralin Formülü
(Fe, V)3O4
Fe2O3
FeTiO3
Fe3O4
CaTiO3
TiO2
K2(UO2)2(VO8) • 1–3H2O
U(SiO4)1–x (OH)4x
(Na, Ca, K)V8O2 • 4H2O
H8V6O16
CaV65+O16 • 9H2O
(V3+, Fe3+, V4+)O(OH)
VO2
Ca3(V10O28) • 17H2O
K(V3+, Al, Mg)[(Si, Al)4O10](OH)2
Ca(UO2) 2V2O8 • 5–8H2O
UO2 (Pb, Th, V, Zr ile)
Vanadyum içeren sulu mika
Vanadyum içeren klorit
Cu3V2O7(OH)2 • 2H2O
K0.8(Al2.8Mg0.5Fe0.4V0.3)(Si7.2Al0.8)O20(OH)4
CaV6O16 H2O
Vanadyum içeren organik materyal
V4+(S22–)2
Pb2(Mn, Fe)(VO4)2 • H2O
CaCuVO4(OH)
Pb2V2O7
Pb(UO2)2(VO4)2 • 5H2O
PbZn(VO4)(OH)
(Ba, Pb)(UO2)2(VO4)2 • 5H2O
Pb5Fe2(VO4)2O4
PbCu(VO4)(OH)
PbFe2(VO4)2(OH)
PbMnVO4(OH)
Cu(UO2)2(VO4)2 • 8 veya10H2O
Cu5(VO4)2(OH)4
Pb5(VO4)3Cl
Cu3(VO4)2 • 3H2O
V4+O(OH)2
Fe43+(VO4)4 • 5H2O
CaV65+O16 • 9H2O
V2O3
Ca(UO2)2VO4)2 • 5–7H2O
(V3+, Fe3+, V4+)O(OH)
(V, Fe, Al)10O14(OH)2
K(V3+, Al, Mg)[(Si, Al)4O10 ](OH)2
TiO2
VSiO3(OH)
Ca3(Fe3+, V3+)2(SiO4)3
Vanadyum içeren muskovit
Si3O9V2
(Ca0.08K0.02Na0.03)0.13
(Al0.11V0.90Ti0.19Fe0.64Mg0.14)1.98
(Si3.79Al0.21)4O10(OH)2 • nH2O

B.3. Vanadyumun Oluşumu ve Yatakları
Vanadyum, kainatta bakır veya çinko kadar yaygın halde bulunmaktadır. Vanadyum
yıldızlardan gelen ışıkta spektroskopik olarak tespit edilebilmektedir. Ayrıca tabiatta yaygın
olarak dağılmış bir eser elementtir. Üst kıta kabuğundaki ortalama vanadyum dağılımı
yaklaşık 60 ppm’dir.
Doğada, vanadyum nadiren ekonomik bir yatak oluşturabilir. Daha çok:
 Likidmagmatik olarak titano-manyetitlerle,
 Hidrotermal olarak Pb-Zn-Cu sülfitle,
 Biyojen olarak oolitik demir yataklarında ve bitümlü şistlerde,
 Sedimanter uranyum ve fosfat yatakları ile birlikte,
 Asfaltit ve bazı petroller rezervlerinde
bulunmaktadır. Bu yataklardan da çoğunlukla yan ürün, nadiren de ana ürün olarak elde
edilmektedir.
Vanadyum, mafik magmatik kayaçlarda (yaklaşık 250 ppm) büyük miktarlarda görülür.
Ultramafik ve ara bileşimli kayaçlarda daha az miktarda (yaklaşık 50 ppm) ve felsik
kayaçlarda iyice az miktarlarda (yaklaşık 20 ppm) bulunur. Vanadyum, magmatik manyetit
yataklarında, özellikle de titanlı olan yataklarda yoğunlaşmıştır. Bu tortulardaki vanadyum
konsantrasyonları genellikle bin ila 5 bin ppm arasında değişir.
Vanadyum oluşumu organik açıdan zengin çökeltilerle yakından ilişkilidir. Şeyllerdeki
ortalama konsantrasyonlar yaklaşık 130 ila 205 ppm'dir. Ancak bazı karbonlu şeyller 5 bin
ppm'ye kadar vanadyuma içerebilir (Örneğin doğu Kentucky'deki şeyller). Organik karbon
açısından zengin çökeltilerle vanadyumun oluşması indirgeme, adsorpsiyon ve
kompleksleşme meydana gelir. Oksit deniz suyunda çözünmüş vanadat türleri (+5), organik
bileşikler veya hidrojen sülfit (H2S) tarafından vanadil iyonlarına (+4) indirgenir ve
tortulaşma sırasında çöktükçe parçacık yüzeylerine kolayca adsorbe edilir. Vanadyum +3
değerlikli iyonu ayrıca oktahedral kil bölgelerinde alüminyumun yerini alabilir.
Birincil minerallerdeki çoğu vanadyum, zayıf çözünür +3 değerlik durumda olduğundan;
çok az vanadyum, hidrotermal sıvılar tarafından taşınır. Bu nedenle, çoğu hidrotermal cevher
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yatağı düşük konsantrasyonlarda (10 ila 100 ppm) vanadyum içerir. Bununla birlikte, alkali
magmatik kayaçlarla ilişkili bazı hidrotermal yataklar, yüksek konsantrasyonlarda
vanadyum ihtiva eder. Arkansas, Garland County'deki Potash Sulfur Springs'deki titanyum
açısından zengin altere siyenit oluşumları, alkali magmatik kayaçlarla ilişkili bazı altınkuvars damarlarında olduğu gibi (özellikle altın-tellür mineralli olanlar) yüksek
konsantrasyonlarda vanadyum içerir.
Nemli iklimlerde parçalanma şartlarında, ferro-magnezyen minerallerde bulunan
vanadyumun büyük kısmı yeni oluşan kil minerallerine ayrışır. Ancak +3 değerlik
durumunda kalır veya her ikisi de nispeten çözünmez olan +4 değerlik duruma oksitlenir.
Erozyon önemsiz fakat kimyasal sızdırma yoğunsa; kalıntı malzeme, bazı boksit ve
lateritlerde olduğu gibi vanadyumca zenginleşebilir. Magmatik veya tortul kayaçların
ayrışması sırasında, özellikle kurak iklimlerin özelliği olan yoğun oksitlenme şartlarında
bazı vanadyum parçacıkları +5 değerlik duruma (vanadat) oksitlenir. Bu oksitlenmiş
değerlik durumunda ve nispeten alkali şartlar altında, vanadyum yüzey sularında veya yeraltı
sularında zenginleşir ve çözelti içinde kalır. Aşağıdaki işlemlerle çözeltide çökelebilir ve
kayaçlarda yerel olarak konsantre hale gelebilir: (a) Alüminyum veya demir hidroksitleri ile
birlikte çökelme ve adsorpsiyon süreciyle bazı boksitlerde veya tortul demir cevherlerinde
vanadyum konsantrasyonu zenginleşir. (b) Bakır, kurşun, uranyum ve çinko gibi ağır metal
katyonları ile reaksiyon girerek baz metal birikintilerinin oksitlenmiş bölgelerinde epijenetik
vanadat mineralleri oluşur. (c) Organik malzeme veya biyolojik olarak oluşmuş H2S
düzeyindeki azalmayla -ABD Colorado Platosundaki kumtaşlarında olduğu gibi- vanadyum
içeren çözeltilerin akışı sırasında ana kayaç ile etkileşimleri epijenetik cevher yatakları
oluşturabilir.
Öte yandan, vanadyum okyanuslara yüzey suları ile taşınırsa, karbonlu fosforitler,
marnlar ve şeyllerde eşzamanlı olarak yoğunlaşabilir. Ayrıca bu şeyllerdeki organik
maddeler sıvı hidrokarbona dönüştüğünde; vanadyum, vanadyum-organik bileşikler ve ince
inorganik partiküller içinde petrol ile birlikte hareket eder. Bazı ham petrol rezervlerinde
1200 ppm'ye kadar çıkan konsantrasyonlara rastlanmıştır. Vanadyum, bu petrollerin
küllerinde ve doğal veya endüstriyel olarak damıtılmaları sırasında oluşan kalıntılarda
birikebilir. Bu küller ve kalıntılar ticari vanadyum kaynakları olarak kullanılmaktadır. İlave
olarak; fosil yakıtlarla yılda 110 bin ton vanadyumun atmosfere salındığı tahmin
edilmektedir.
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Vanadyum suda vanadil iyonu olarak deniz suyunda da bulunmaktadır. Bazı maden suyu
kaynakları da yüksek konsantrasyonlarda vanadyum iyonu içerir.
Vanadyum oluşumuna yönelik dört ana maden yatağı türü tanımlanmıştır: vanadiferus
titanomanyetit (VTM) vanadyum yatakları, kumtaşı barındırılan vanadyum (SSV) yatakları,
şeyl barındırılan yataklar ve vanadat yatakları.

B.3.1. Vanadiferus titanomanyetit yatakları
Vanadiferus titanomanyetit yatakları dünyanın her yerinde bulunur ve vanadyumun ana
kaynağıdır (Şekil 1336). Geçmişte ve günümüzde ekonomik açıdan en önemli VTM yatakları
veya bölgeleri: Güney Afrika'daki Bushveld Kompleksi; Çin'in Sichuan Eyaletindeki
Panzhihua yatağı; Rusya Ural Dağları'ndaki Kachkanar masifi; Batı Avustralya'daki
Windimurra Kompleksi ve Bell Nehri Kompleksi (Matagami yatağı) ve Kanada Quebec
'deki Lac Doré Kompleksi.
VTM yatakları, yaklaşık yüzde 1 rutilden daha yüksek tenörlere sahip olarak tanımlanan
magmatik manyetit ve ilmenit yataklarından oluşmaktadır. Genellikle yüzde 0,2 ila 1 V2O5
içerirler, ancak bazı bölgeler (örneğin, Bushveld Kompleksi) yüzde 1,5'ten fazla da
içerebilir. VTM yatakları, plaka içi kıtasal tektonik ortamlarda oluşmuş, arkeen veya
proterozoik yaşlıdır. Bazı yataklar (Panzhihua gibi) daha gençtir.
VTM yatakları, çoğunlukla anortozit ve gabro olmak üzere mafik ve ultramafik magmatik
kayaçlarda oluşmuştur. Bununla birlikte, vanadyum bakımından zengin cevherleri içeren
magmatik kompleksler içindeki litolojiler önemli ölçüde farklılık gösterir. Örneğin,
Bushveld Kompleksinde, litolojiler dünit ve piroksenitten anortozit ve saf oksit tabakalarına
kadar uzanır. Bazı vanadiferus oluşumlar, yüksek seviyelerde krom ve platin grubu
elementleri (PGE) ile zonlu mafikten ultramafik komplekslerde oluşmuştur. Bu kompleksler
Alaska tipi PGE birikintileri olarak tanımlanır. Örnek olarak ABD Alaska'daki Union Bay
yatağı ve Rusya'nın Kachkanar kompleksi sayılabilir. Bazı oluşumlar, alkalik magmatik
kayaçlarla ilişkilidir (Çin'in Panzhihua bölgesi ve Hindistan Assam'daki Ganjang yatağı).
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Kelley vd. 2017’den alınmıştır. Haritadaki rakamların karşılığı kaynakların detaylarına alıntı yapılan
dokümanın 14-18 sayfaları arasında bulunan U1 tablosundan bakılabilir.
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Mafik ultramafik magmatik kayaçlar tipik olarak derinlik kayaçlarıdır. Bunlar kalın ve yanal
olarak genişleyen sills ve lakolitler gibi tabakalı yassı yataklarda meydana gelirler. Örneğin,
Avustralya Windimurra Kompleksi (yaklaşık 2.500 km2 bir alanı kaplar ve kümülatif
kalınlıkları 13 km gabro ve ultramafik kayaç katmanları içerir), Güney Afrika Bushveld
Kompleksi (kümülatif kalınlık yaklaşık 9 km ve yaklaşık olarak 65.000 km2’dir).
Panzhihua, Bushveld ve Windimurra olarak bilinen en büyük yataklar, VTM
cevherlerinin dokuları ve mineralojisi açısından dikkate değer ölçüde benzerlik
göstermektedir. Cevherler tipik olarak kalınlığı 0,1 ile 10 m arasında değişen, volkanik
tabakalarla uyumlu ayrı tabakalar oluşturur. Cevherli silikat kayaçlara benzer şekilde, oksit
tabakaları yanal olarak genişlemiş olup, Bushveld Kompleksi durumunda yüzlerce kilometre
izlenebilmektedir. Çoğu oksit tabakası, silikat kayaçları barındıran belirgin alt sınırlara ve
kademeli bir geçişe sahiptir. Bazı oksit tabakaları ince gabro ara katmanları içermektedir.
Titaniferus manyetit yataklarındaki vanadyumun çoğu, Fe+3’ün yerini V+3 aldığı manyetitulvospinel37 içinde katı bir çözelti olarak yoğunlaşmıştır. Vanadyumca zengin spinel
minerali kolsonit38, bazı yataklardaki manyetitte küçük kabarcıklar ve sivri parçacıklar
halinde olduğu rapor edilmiştir. Manyetite genellikle ilmenit, hematit, rutil ve perovskit eşlik
eder. Ayrışmaya maruz kaldığında manyetit, cevherin dokusunda herhangi bir değişiklik
olmaksızın vanado-magemite39 ve küçük konsantrasyonlarda hematite oksitlenebilir.
Cevherler masif ya da dissemine olabilir. Masif cevherler tipik olarak, yüzde 80'den fazla
titanomanyetit içeren, benzer yataklarda neredeyse eşit taneciklerden oluşur ve değişken
miktarlarda klinopiroksen, olivin ve plajiyoklaz içerir. Silikat mineralleri varsa, tamamen
oksitlerle çevrilmişlerdir. Dissemine cevherler genellikle iri tanelidir ve yaklaşık yüzde 50
titanomanyetit, yaklaşık yüzde 20 klinopiroksen, yaklaşık yüzde 20 plajiyoklaz, yaklaşık
yüzde 10 ilmenit ve küçük miktarlarda olivinden oluşur.
Masif demir-titanyum oksit yataklarında yoğunlaşan milyonlarca ton vanadyumun
oluşum mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak çoğu araştırmacı, manto
kayaçlarının kısmi erimesi ve türev magmanın aşırı parçalanmasının kritik ilk aşama
süreçleri olduğu konusunda hem fikirdir. Magma odalarının bazal kısımlarında plajiyoklazın

Veya ulvit (İngilizcesi “ulvite”) adı verilen mineral (Fe₂TiO₄ veya TiFe₂+²O₄).
İngilizcesi “coulsonite” (Fe+2V2+3O4)
39
İngilizcesi “vanadomaghemite” ((FeTi)2O3)
37
38
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ve diğer susuz fazların (olivin, piroksen) büyük ölçekli yerinde kristalizasyonu, nihai olarak
karışmayan oksit eriyiklerinin oluşmasıyla kalan magmanın toplam demir ve su içeriğinde
bir artışa neden olur. Bu tür oksitli cevher eriyikleri, silikat eriyiklerinden daha yoğun
olduğundan oksitli eriyiklerin biriktiği magma odasının dibine çöker. Birçok katmanlı
birikim, çoklu magma enjeksiyonlarına dair kanıtlar göstermekte ve bu da magma
karışımının bazı devasa manyetit yataklarının gelişiminde rol oynamış olabileceğini
düşündürmektedir. Silikat magmalarla karışmayan oksitli eriyikleri oluşturmada rol oynayan
diğer faktörler, oksijen kaçağındaki ani değişiklikler ve (veya) sıvıların dahil olmasıdır.
Minör dissemine sülfitlerin ve apatitin varlığı; kükürt ve fosforun, Panzhihua yataklarının
oluşumuna yol açan karışmayan sıvıların konsantrasyonunu teşvik eden ergitici maddeler
olarak hareket etmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Bu yataklanma tipindeki ilişkili metaller: Önemli vanadyum kaynaklarını barındıran
magmatik kayaçlar, genellikle zamansal ve mekansal olarak magmatik krom, bakır, nikel ve
PGE yatakları ile alakalıdır.
B.3.2. Kumtaşı kaynaklı vanadyum yatakları
Kumtaşı kaynaklı uranyum yatakları tüm kıtalarda bulunmakta ve birçoğunun vanadyum
bakımından zengin olduğu bilinmektedir (Şekil 13). Bu vanadyum ve uranyum içeren
kumtaşı yatakları ağırlıkça yüzde 0,1 ila 1 vanadyum arasında değişen ortalama tenörlere
sahiptir. Küresel ölçekte ABD, Colorado Platosu'nda bulunan SSV yataklarından üretilen
vanadyumla ana üretici konumundadır. Dünyanın başka yerlerindeki kumtaşlarındaki
vanadyum kaynakları arasında: ağırlıkça yüzde 0,13 tenörlü Avustralya Bigrlyi yatağı;
Arjantin Tonco-Amblyo bölgesindeki ağırlıkça yüzde 0,1 ila 0,3 tenörlü yataklar ve
Kazakistan Karamurun’daki yatak bulunmaktadır.
Colorado Platosu, 337 bin km2'lik bir alanda ve bir dizi jeolojik ve tektonik olay yoluyla
gelişmiştir. Bu bölgedeki SSV birikintilerinin oluşumunu teşvik eden önemli süreçler; tuzlu
su akışkanlarının oluştuğu evaporitik-sapropelik tabakaların varlığı; çökeltiler için ana kayaç
görevi gören akarsulu, ince taneli, yerel karbonlu kumtaşı kütlesi ve tuzlu sıvıların uygun
yapılar boyunca yukarı doğru ısınarak ve baskılanarak tersiyer sırasında lakolit magma
oluşumları sayılmaktadır.
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SSV birikintileri, kalınlıkları değişken fakat birkaç metreden daha az ve 150 m uzunluğa
sahip yatay altındaki merceklerde bulunmaktadır. Bazı ince uzun mineralli zonlar
kumtaşındaki paleostream kanallarına paraleldir. Uranyum-vanadyum minerallerinden
oluşan uyumsuz merceklerin yatak düzlemlerini yerel olarak kesmesine rağmen, birikintiler
tipik olarak tabakalanmayla uyumludur. Bazıları kumtaşı ile daha az geçirgen şeyl veya
silttaşı arasındaki ara yüzde bulunmasına rağmen, cevher kütleleri yaygın olarak tamamen
kumtaşı içindedir. Merceksi şekildeki gövdeler, mineralize olmamış kumtaşına keskin ve
kademeli geçişler gösterir ve genellikle çamurtaşı veya kiltaşı dokanaklarında aniden
sonlanır. SSV birikintileri tipik olarak yerel kırıntılı karbonlu malzeme birikimleri olan
alanlarda bulunur. Pirit, kömürleşmiş bitki materyalinin tüm formlarında yaygındır. Bazı
merceksi çökeltiler zaman içinde yeraltı suları tarafından yeniden işlenmiş ve bu da yeniden
cevherleşmeye neden olmuştur.
SSV cevherlerindeki vanadyum tenörleri genellikle yüzde 1 veya daha fazladır.
Güneybatı Colorado'daki bazı yataklar yüzde 2,5'ten fazla tenöre sahiptir. Birbirine yakın
vanadyum ve uranyum açısından zenginleşmiş pek çok yatağın hemen yanında uranyum
içermeyen ancak vanadyum açısından zenginleşmiş birden fazla cevherli zon bulunmaktadır.
Uranyum-vanadyum mineralleri, mineralize kumtaşlarının matrisini oluşturur ve yerel
olarak kırıntılı kuvars ve feldispat tanelerinin yerini almaktadır. Vanadyum 2-5 değerlikli
oksit fazları olarak oluşmuş veya diğer elementlerle birleşerek SSV cevherlerinde 40'tan
fazla farklı mineral oluşturmuştur. Birincil SSV cevherleri kofinit, montrosit, uraninit ve
vanadyum alümino-silikatlardan oluşan tutarlı bir mineral grubu ile karakterize olduğu
görülmektedir. Bu birincil mineraller karnotit, korvuzit ve tiyuyamunitin hakim olduğu
oksitlenmiş bir mineral topluluğu oluşturmak için su tablasının üzerinde aşamalı olarak
ikincil oksidasyonla tamamlandığı takip edilmektedir. The Salt Wash Member’daki
merceksi vanadyum-uranyum yatakları olağandışıdır, şöyle ki; ana cevher fazlarından
birisinde tipik olarak klorit, karışık tabaka "klorit-montmorillonit" (klorit-simektit), karışık
tabakalı olarak illit-montmorillonit ve "vanadyum-hidromikas" (vanadyum içeren illit) ile
eşlik etmesi nedeniyle rozkoelit bulunur. Yatakların oluşumu sırasında ortaya çıkan veya
yeniden dağıtılan gang mineralleri, kayda değer miktarda demir ve (veya) magnezyum
içeren anataz40, barit, karbonatlar (çoğunlukla kalsit ve dolomit) ve kuvarstan (çoğunlukla
kalsit ve dolomit) oluşmaktadır.
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Titanyum dioksitin metastabil bir mineral şeklidir.
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SSV birikintilerinin oluşumu için önerilen modeller; çökelmenin, farklı kimyasal
bileşime sahip iki sıvı ve (veya) oksidasyonu-indirgeme durumları arasındaki bir ara yüzde
meydana geldiği tezi ileri sürülmektedir. Daha sonra bu modeller, tuzlu su ara yüz modelleri
ile birleştirilmiştir. Detayları farklı olsa da, bu birikintilerin çok aşamalı süreçlerle oluştuğu
öne sürülmektedir ki bunlar: sığ oluşum, diyajenez, bakteriyojenik hidrojen sülfit
indirgemesi, kumtaşlarının gömülmesiyle gözenek-su bileşimi basıncı ve sıcaklığı, tuzlu
suların göçü gibi teorileri içerir.
Bu tip yataklanma ile ilişkili metaller: Uranyum, vanadyum oranının büyük ölçüde
değişmesine rağmen tüm SSV yataklarında vanadyum ile birlikte oluşmuştur. Bakır, maden
yataklarının çoğunda uranyum veya vanadyuma eşlik etmektedir.
B.3.3. Şeyl kaynaklı vanadyum yatakları
Vanadyumca zengin şeyller, esas olarak geç proterozoik ve fanerozoyik yaşlı denizel
istiflerde görülür (Şekil 13). Şeyl terimi burada geniş olarak marn ve çamurtaşlarını içeren
bir dizi karbonlu kayayı kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Bu ince taneli tortul kayaçlar
iç denizlerde ve kıta kenarlarında birikmiştir. Tipik olarak yüksek konsantrasyonlarda
organik madde (yüzde 5'ten fazla) ve indirgenmiş kükürt (yüzde 1'den fazla, piritik) ve ayrıca
bakır, molibden, nikel, PGE'ler, gümüş, uranyum, vanadyum ve çinko gibi bir metal grubu
içerirler. Konsantrasyonlar düzenli olarak yüzde 0,18 ila 1,7 V2O5'i arasında olabilir.
Vanadiferus şeyller genellikle fosfat yatakları ve deniz petrol şeyllerinde bulunmaktadır. Bu
şeyller uzun zamandır potansiyel vanadyum kaynakları olarak kabul edilmelerine rağmen,
günümüzde işletilmemektedir. Bununla birlikte Nevada'daki (Woodruff Formasyonu)
Gibellini vanadyum projesinde geliştirme çalışmaları devam etmektedir ve eğer üretim
başlarsa, ABD'deki ilk şeyl kaynaklı vanadyum üretimi olacaktır. Avusturalya Julia Creek
yatağı da (Toolebuc Formasyonu) planlama aşamasındadır. Güney Madagaskar'daki The
Green Giant yatağı, doğrultu boyunca en az 21 km uzanan ve yaklaşık 350 bin ton V2O5
içerdiği bildirilen metamorfize olmuş vanadiferöz şeylden oluşmaktadır.
Şeyllerde nihai vanadyum oluşumu, deniz suyunda çözünmüş vanadyumdur.
Cevherleşme mekanizmaları tartışmalı olsa da, hepsi okyanuslarda baskın redoks
durumundaki çözünmüş V+5'in indirgenmesiyle oluştuğuna dair iddialar vardır. Vanadyum,
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çeşitli fitoplankton türleri tarafından kullanılmış ve bu fitoplankton kalıntılarının
çökelmesiyle muhtemelen şeyllerde küçük bir vanadyum kaynağı oluşmuştur. Oksijen
eksikliği olan dip ve gözenekli sularda, çözünmüş vanadyum, reaktif V+4'e indirgenir ve
tortul fraksiyona dahil olur. V+3'e indirgeme, çözünmüş sülfitin (H2S) varlığıyla mümkün
olmuş ve neticede vanadyumun tortul organik maddeye ve otojenik killere dahil olmasını
teşvik etmiştir.
Vanadyum konsantrasyonları şeyllerde organik karbon ile korelasyon göstermektedir. Bu
da vanadyumun gömüldükten sonra organik maddeye dahil olduğunu göstermektedir.
Yeterli derinliklere gömülmüş olan şeyller, petrolleşme süreci sonrasında yüksek vanadyum
konsantrasyonlarına sahip petrol olarak görülmektedir. Tersine olarak, derinlere gömülen
vanadyum illit ile de birleşmiştir. Vanadiferus şeyllerin vanadyum açısından cevherleşme
süreçleri iyi anlaşılamamıştır.
Idaho ve Wyoming'deki Permiyen Fosfor Formasyonu, aynı zamanda vanadyum
açısından zengin tabakaları da içeren bir fosfat yatağıdır. Fosfatik yapı içindeki şeyl aralığı
ortalama yüzde 1,2 V2O5 içermektedir ve 1940'ların başından beri potansiyel bir ekonomik
vanadyum kaynağı olarak kabul edilmektedir. 1960'larda güneydoğu Idaho'daki fosfat
fabrikasının bir yan ürünü olarak vanadyum ve uranyum üretilmiştir. Vanadyum açısından
zengin şeyl barındıran fosfat yatakları dünya çapında yaygın olarak bulunmaktadır.
Avustralya, Queensland'deki kretase yaşlı Toolebuc Formasyonundaki Julia Creek
yatağı, vanadyum açısından zengin şeyllerin bir örneğidir. Şeyl, vanadyumun
cevherleşmesini sağlayan indirgeyici dip su şartları altında sığ, bir kıta içi denizde
çökelmiştir. Konsantrasyonlar yüzde 0,1 ila 1,0 V2O5 aralığındadır. Bilinen diğer vanadyum
bakımından zengin (yüzde 0.17'den fazla V2O5) şeyller, Montana'daki mississippian yaşlı
Heath Formasyonunu ile Kolombiya ve Venezuela'daki başlıca petrol kaynağı olan kretase
yaşlı La Luna Formasyonudur.
Bu tip yataklanma ile ilişkili metaller: Vanadyum açısından zengin şeyller; genellikle
gümüş, baryum, kobalt, bakır, molibden, nikel, fosfor, PGE'ler, uranyum ve çinko gibi
metalleri içerir. Tanımlanmış yataklar şunlardır41: Avustralya Queensland’da Julia Creek
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Vanadyum ile ilişkili metaller parantez içinde verilmiştir.
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(molibden); Kanada'nın Yukon Bölgesi Nick’de (nikel, PGE'ler ve çinko); İsveç Viken’de
(molibden, nikel, fosfor ve uranyum) ve Haggan’de (uranyum, molibden ve nikel). Çin'deki
kambriyen yaşlı karbonlu ve fosfatik şeyller, yüzde 4 V2O5'i aşan tenöre sahipken,
olağanüstü yüksek tenörlerde nikel (%2-4), molibden (>%2) ve yüksek konsantrasyonlarda
PGE'ler (20-80 ppb platin ve paladyum42). Çin'de bu yataktan, vanadyum elde edilememiş
olsa da, 1985 yılından beri molibden ve nikel az miktarda çıkarılmaktadır. İspanya
Katalonya’daki metamorfize sülfit ve fosfat açısından zengin şeyl, paladyum ve platin
mineralleri ile birlikte yüksek konsantrasyonlarda vanadyum ve krom (silikat ve oksit
olarak) içermektedir. Finlandiya'daki Talvivaara yatağı yüksek vanadyum içeriğine sahiptir
(ortalama 600 ppm) ve yakın zamana kadar bu yataktan bakteriyel ayrıştırma43 yöntemiyle
kobalt, bakır, nikel ve çinko madenciliği yapılmıştır. Bununla birlikte, vanadyum şu anda bu
işlemle geri kazanılmamaktadır.
B.3.4. Vanadat Yatakları
Kurşun, çinko ve bakır vanadatlar (vanadinit ve deskloyzit-motramit44 serisinin
mineralleri), özellikle kurak iklim ve derin oksidasyon alanlarında baz metal yataklarının
oksitlenmiş bölgelerinde oluşmuştur. Kuzey Namibya'nın Otavi Dağlık Bölgesi'ndeki bakırkurşun-çinko vanadat cevherleri, tahmini birkaç milyon ton kaynak içeren dünyanın en
büyük vanadyum yatakları arasında sayılmaktadır. Bilinen vanadat yataklarına sahip diğer
alanlar arasında Angola, Güney Afrika, Zambiya (Kabwe Madeni) ve Zimbabve
bulunmaktadır. Küçük yataklara sahip ülkeler Arjantin, Meksika ve ABD (Arizona,
California, Nevada ve New Mexico) sayılabilir. Bunların ekonomik açıdan önemli kaynaklar
olma ihtimali düşüktür. 1978'de Namibya'daki Berg Aukas'ta (Otavi Mountainland)
vanadyum üretimi yapılan son madeninin kapanmasıyla vanadatlardan üretim son
bulmuştur.
Bu yataklardaki vanadat mineralleri ve vulfenit45, boşluklarda kabuklar oluşturmuş veya
tortul killerle beraber oluşmuştur. Otavi Dağlık Bölgesi'ndeki vanadat cevherleri, Otavi
Süper Grubunun neo-proterozoik karbonat kayaçlarında karst gelişimi ile ilgili çökelmiş
breşler ve çözelti boşluklarında meydana gelmiştir ve karbonat tabakaları içindeki birincil

Değer iki metal için toplu verilmiştir.
İngilizcesi “bio heap leaching”
44
İngilizcesi “deskloizit-mottramit”
45
İngilizcesi “wulfenit” (kurşun molibdat minerali) (PbMoO4)
42
43
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sülfit cevherleri ile mekansal olarak ilişkilidir. Motramit ve bakır deskloyzit, bakır sülfit
yatakları çevresinde özellikle bol miktarda bulunurken, deskloyzit, birincil sfalerit-villemit46
cevher kütlelerini (Berg Aukas tipi) çevreleyen alanlarda oluşmuştur.
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İngilizcesi “willemit” (bir çinko silikat minerali) (Zn2SiO4)
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Şekil 13. Dünyadaki Vanadyum Yataklanma ve Oluşumlarına Göre
Konumlarını Gösteren Dünya Haritası
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Vanadat yatakları, süperjen47 süreçleri sırasında oluşan ikincil birikimlerdir (Şekil 13).
Otavi Üst Grubunun vanadat cevherlerinin, tercihen karstik bir ağ içinde birkaç aşamada
oluştuğu yorumlanmaktadır. Hava şartlarına bağlı düşük sıcaklıktaki sıvıların oluşturduğu
vanadat cevherleri, yaş olarak ilişkili bulunduğu birincil sülfit konsantrasyonlarından
farklıdır. Bu tür
yataklardaki vanadyum kaynağı, büyük ihtimalle çevredeki kayaçlar (özellikle şeyller) veya
Otavi Mountainland yataklarındaki daha eski paleo-proterozoik temelin mafik kayaçlarıdır.
B.3.5. Diğer magmatik-hidrotermal vanadyum kaynakları
Bazı magmatik-hidrotermal niyobyum-titanyum yatakları, yüksek konsantrasyonlarda
vanadyum içerir. Arkansas'taki Potash Sulfur Springs'teki (Wilson Springs) birikintiler,
1970'ler ve 1980'lerde Kuzey Amerika'daki en önemli vanadyum kaynaklarıydı ve yaklaşık
4,3 milyon ton yüzde 1,2 V2O5 üretilmiştir. 1990'da buradaki tüm madenler kapatılmıştır.
Yataklar, siyenit ve mafik alkalik magmatik kayaçların sokulumunda ve sonrasında oluşan
ikincil zenginleşme bölgeleri ve fenit içinde yer alır. Bu yataklar, buradaki birikintilere özgü
birkaç mineralle birlikte çeşitli vanadyum minerallerine ev sahipliği yapmaktadır.
Arkansas'taki Magnet Cove kompleksi içindeki Christy yatağında bitişik gelişen karbonatit
ve alkali magmatik kompleksler, titanyum, niyobyum ve (veya) nadir toprak elementleriyle
birlikte yüksek konsantrasyonlarda vanadyum içermektedir. Magnet Cove ve Wilson
Springs'te, sodik piroksen ve manyetit, sırasıyla ağırlıkça yüzde 3.19 ve 1.43'e kadar V2O3
içerir ve yüksek konsantrasyonlar götit içinde meydana gelmiştir. Ayrıca Kenya'daki
karbonatitler ve ilgili kayaçlar vanadyum açısından zenginleşmiştir. Bu tür birikintilerde
tipik vanadyum konsantrasyonları yaklaşık yüzde 1'dir ve manyetit ve titanyum minerallerini
de kapsamaktadır.
Diğer bazı birikinti türleri, kayda değer vanadyum konsantrasyonları içermesine karşılık
hepsi şu anda ekonomik değildir ve gelecekte vanadyum kaynakları olarak görülmesi
mümkün gözükmemektedir. Örneğin, İsveç ve Şili'deki demir cevherlerinden (Kiruna tipi
apatit-manyetit yatakları) elde edilen ağır mineral konsantre numunelerinde yüksek
konsantrasyonlarda (bin ila 2 bin ppm) vanadyum ve bu tür birikintilerden ayrıştırılan demir
oksit minerallerinde (manyetit ve hematit)
47

ağırlıkça yüzde 0,48'e kadar vanadyum

İnen suların sebep olduğu derine doğru zenginleşmeyle oluşmuş cevher ve mineraller.
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bulunmaktadır. Vanadyum konsantrasyonları, bazı epitermal altın-gümüş ve porfiri bakır
yataklarında, rutil ve brokit gibi titanyum içeren minerallerde de görülmektedir. Örneğin,
Avustralya'daki porfiri yataklar, ağırlıkça yüzde 0,2-1,3'lük vanadyum içeren rutil ve
Alaska'daki Pebble porfiri yatağındaki rutil ise ağırlıkça yüzde 6,3 olan vanadyum
konsantrasyonuna sahiptir. Bazı porfiri yataklarda manyetit ve hematit gibi titanyum
içermeyen demir açısından zengin mineraller bile yüksek konsantrasyonlarda (ağırlıkça
%0,619'a kadar) vanadyum ihtiva etmektedir.
Bazı altın-kuvars damarlarında; altın tellür mineralleri, roskoelit ve diğer vanadyum
içeren mineraller, kuvars ve diğer gang mineralleri ile ince taneli bir şekilde iç içe gelişmiş
olmaları yaygın olarak görülmektedir. Fiji, Viti Levu'daki Tuvatu altın-tellür yatağında
vanadyum, roskoelit, kareliyanit, vanadiyen muskovit, titanyum içermeyen nolanit,
vanadiyen rutil, şreyerit ve isimsiz bir vanadyum silikat minerali ile birlikte bulunmaktadır.
Tuvatu yatağındaki rutil, ağırlıkça yüzde 5,2'ye kadar V2O3; roskoelit ise ağırlıkça %32,71
oranında V2O3 içermektedir. Vanadyumun kaynağı muhtemelen, altın cevherleriyle
mekansal olarak ilişkili manyetit içeren mafik alkalik magmatik kayaçlardır.
B.3.6. Fosil yakıtlar
Vanadyum, organik karbon ile yakından ilişkilidir ve bu nedenle pek çok şeylde
bulunmaktadır. Petrolün bir yan ürünü olarak önemli miktarda üretilen vanadyum, ticari
olarak ve küçük miktarlarda kömür ve katran kumlarının yan ürünü olarak da üretilmektedir.
Dünyadaki vanadyum arzının en az yüzde 10'u kömür ve petrolden oluşmaktadır. En yüksek
vanadyum konsantrasyonları ağır ham petrollerde bulunmaktadır. Dünyanın ağır petrol ve
vanadiferus petrol kaynaklarının çoğu Venezuela'dadır. Bu petrol sahaları yüksek vanadyum
(1.400 ppm'ye kadar) konsantrasyonları içerir. 50 ppm vanadyumdan daha büyük değerlere
sahip petroller İran, Japonya ve ABD’de (Alaska, Arkansas, California, Louisiana,
Mississippi, Oklahoma, Texas ve Wyoming) üretilmektedir. Vanadyum, termoelektrik
santrallerden çıkan külden elde edilen ağır yağların rafine edilmesi sırasında oluşan petrol
kok kalıntılarının ve katalizörlere yapışan kalıntıların işlenmesiyle geri kazanılmaktadır.
Kömürlerin yakılmasıyla oluşan küllerdeki vanadyum genellikle ağırlıkça yüzde 0,01-0,3
arasında değişmekte olup bazıları yüzde 8 kadar yükselmektedir. En düşük değerler toprak
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altı bitki materyalinden oluşan kömürlerde; en yüksek konsantrasyonlar deniz sapropelik48
kömürlerde oluşmuştur. Çin, kömürden elde edilen tek vanadyum üreticisi olmasına rağmen,
Venezuela'daki kömür yatakları yüksek vanadyum içeriğine sahiptir. ABD'de kömürün
ortalama vanadyum içeriği 20 ppm'dir.
Katranlı kumlar, büyük bitüm birikintileri veya aşırı derecede ağır ham petrol içeren
birikintilerdir. Kumlar için ilk isimlendirme kuzeydoğu Alberta, Kanada'daki Athabasca
bölgesinde yapılmıştır. Bu bölgedeki katran kumu yatakları dünyanın çok bilinen
örnekleridir. Bulunan diğer birikintiler ABD (Alabama, Alaska, California, Kansas,
Kentucky, Oklahoma, Missouri, New Mexico, Texas ve Utah) ve Ürdün gibi diğer ülkelerde
bulunmaktadır. Petrol kumları, ham bitüm (yarı katı bir ham petrol formu), silis kumu, kil
mineralleri ve sudan oluşan bir karışımdan oluşur. Katran kumu yataklarından; rafineri
kalitesinde petrol, nikel, titanyum ve vanadyum gibi kayda değer miktarda değerli metaller,
önemli miktarda petrol koku uçucu külü üretilmektedir. Vanadyum miktarı ve şekli,
kumların yapısına bağlı olarak değişir. Athabasca bölgesindeki katran kumlarının içeriğinde
ortalama birkaç yüz ppm vanadyuma sahipken, diğer yerler daha düşük konsantrasyonlarda
bulunmaktadır.

B.4. Vanadyum Rezervleri
Dünya vanadyum kaynakları 63 milyon ton, rezervleri ise 27 milyon ton (bazı
kaynaklarda 14 milyon ton) olarak tahmin edilmektedir. Bu rezervler, yüzde 2’den az
vanadyum içeren titanyumlu manyetitler, fosfat kayası, uranyumlu kumtaşı-silttaşı ve ayrıca
ham petrol, kömür, bitümlü şeyl-asfaltitler ve boksit kaynaklarından oluşmaktadır.
Vanadyum rezervlerinin tenörü yatağın tipine göre değişiklikler göstermektedir.
Dünyanın en büyük vanadyum kaynağı olan vanadyumlu titano-manyetit yataklarda V2O5
tenörü genellikle yüzde 0,2-1,1 arasında değişmektedir. Vanadyumun yan ürün olarak elde
edildiği diğer yataklarda tenör, genellikle yüzde 1'den düşüktür.
Dünya vanadyum rezervleri farklı kaynaklarda birbirinden farklı verilmiştir.

Bu

çalışmada; vanadyum için DPT 8. Kalkınma Planında verilen rezervlerle birlikte, Mineral
Commidity Summaries (2020) ve Shaw (2017)’un belirttiği veriler bir arada irdelenmiştir.
48

Anaerobik şartlarda organik kalıntılardan türemiş kömür
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Sonuçta; Çin’in 9

milyon

ton,

milyon

ton,

Güney Afrika’nın

Tablo 9. Dünya Vanadyum Rezervlerinin
Ülkelere Göre Dağılımı
Rezerv
Oran
Ülkeler
(Bin ton)
(%)

Avustralya’nın

Çin

9.000

46,5

1,8 milyon ton ve

ABD’nin 45 bin

Rusya

5.000

25,9

ton

içerikli

Güney Afrika

3.500

18,1

sahip

tahmin

Avustralya

1.800

9,3

(Tablo 9).

ABD

45

0,2

Rusya’nın

5

rezerve

3,5 milyon ton,

vanadyum
oldukları

edilmektedir

Dünya rezervinin yaklaşık yüzde 46’sına Çin, yüzde 26’sına Rusya ve yüzde 18’ine
Güney Afrika’nın sahip olduğu görülmektedir. Rusya’da vanadyum Kachkanar-Urallar
Bölgesi’ndeki titanlı manyetit ilmenit yataklarından elde edilmektedir. Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde vanadyum kaynağı yine titanlı manyetit-ilmenit yataklarıdır. Çin ise
vanadyumu titanlı-manyetitlerden elde etmektedir.
B.4.1. Türkiye rezervleri
Madencilik Özel İhtisas Komisyonu (2001,

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 8.

Kalkınma Planı) Raporunda; ülkemizde işletilebilir nitelik ve nicelikte vanadyum
kaynağının bugüne kadar saptanamadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte Şırnak, Silopi
asfaltit yatakları ile Seydişehir boksitlerinde vanadyum bulunmaktadır. Asfaltit yataklarında
yüzde 0,4 V2O5, küllerinde yüzde 1 V2O5, boksitlerde ise yüzde 0,05-0,07 V2O5 değerleri
tespit edilmiştir.
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B.5. Vanadyumun Kullanım Alanları
Vanadyum pazarı, çelik endüstrisiyle yakından bağlantılıdır. Çelik endüstrisindeki
uygulamalar, vanadyum kullanımının etkin bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Bu da
tüketimin yüzde 93'ünü karşılık gelmektedir. Diğer bir kullanım alanı olan güç depolama
uygulamaları yüzde 3’ünü, kalan kısmı ise demir dışı alaşımlar ve kimya sektörü
oluşturmaktadır (Tablo 10).
Dünya vanadyum kullanım miktarı yaklaşık 60 ila 100 bin ton arasında değişerek dalgalı
bir seyir göstermektedir (Şekil 1449). Çin, 2017 yılında yüzde 42 pazar payı ile en büyük
vanadyum kullanıcısıdır. Ardından ABD, Japonya, Almanya, İtalya, Hindistan takip
etmektedir.
Sanayi
Otomotiv
Enerji Arama
ve Nakil

Tablo 10. Vanadyumun Kullanım Alanları
Kullanım Alanı
Vanadyum Kullanım Şekli
Muhtelif otomobil parçaları
Titanyum alaşımlarıyla
Petrol ve gaz boru hatları

Karbon ve manganlı alaşımlar

İnşaat

İnşaat çeliği

Kararlı nitrürler ve karbürlerle

Uzay ve
Havacılık
Sanayi

Uzay araçları ve uçak sanayi

Enerji
Depolama

Jet motorları ve yüksek hızlı
uçak gövdeleri
Vanadyum redoks akış bataryası

Titanyum alaşımlarıyla
Alüminyum ile birleştirilerek
Vanadyum bazlı elektrolit

Sağlık

Lityum iyon piller
Diş hekimliği uygulamaları

Anot olarak lityum, katot olarak
vanadyum
oksit
Titanyum alaşımlarıyla

Fizik

Süper iletken mıknatıslar

Vanadyum galyum alaşımı

Şekil 14. Ülkeler Bazında Dünya Vanadyum Kullanım Miktarları (t)
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Bushveld Minerals 2018’den alınmıştır.
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Çin en büyük vanadyum rezervine sahip ve en fazla üretimi yapmasının yanında; en hızlı
büyüyen vanadyum kullanım oranına sahip bir ülkedir. Nitekim 2006-2014 yılları arasında
Çin'in vanadyum kullanımı yüzde 217 büyümüştür. Çin'de üretilen vanadyumun yaklaşık
yüzde 91'i çelik imalinde kullanılmaktadır. Çin’in inşaat demiri alanında standartlarını 2018
Ocak ayında yeniden düzenlemesi ile vanadyum tüketiminin daha da artması
beklenmektedir. 2017 yılında Çin’in çelik üretimi yaklaşık 800 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Yapılan standart düzenlemeleri sonucunda; Çin, Dünya ortalamasında
vanadyum kullanmaya başlamasıyla yaklaşık 4 bin ton, Avrupa ortalamasında kullanmasıyla
yaklaşık 24 bin ton vanadyum kullanacağı hesap edilmektedir (Şekil 1549).

0,12

Kg Van./t Çelik

0,1

0,097
0,078

0,08

0,054

0,06

0,053

0,051

0,048
0,038

0,04

0,035

0,02
0
Kuzey
Amerika

Avrupa

Bağımsız Dünya
Japonya
Dev. Top. Ortalaması

Çin

Diğer

Hindistan

Şekil 15. Çelik Üretiminde Dünya Vanadyum Kullanım Oranları (2017)
Vanadyumun çelik imalatında kullanılmasının temel sebebi kararlı nitrürler ve karbürler
oluşturmasıyla

çeliğin

mukavemetinde

önemli

bir

artışa

sebep

olmasından

kaynaklanmaktadır. Çeliğe ton başına ilave edilecek birkaç kilogram vanadyum, çeliğin
mukavemetini yüzde 25 kadar arttırmaktadır. Güçlendirme özelliğinin yanı sıra vanadyum,
korozyon ve oksidasyonu da engellemektedir.
Vanadyum içeren yüksek mukavemetli, düşük alaşımlı (HSLA) çelikler, askeri araçlar
için zırh kaplaması, otomobil parçaları, binalar, köprüler, vinçler, boru hatları, vagonlar,
gemiler ve kamyon gövdelerinin yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür HSLA
çelikleri, petrol ve gaz endüstrisinde, daha yüksek mukavemetli ve daha büyük düşük
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sıcaklık tokluğuna sahip boru hatlarına olan talebi karşılamak için giderek daha fazla
kullanılmaktadır.
Vanadyum, kullanıldığı takım çeliklerinde krom, niyobyum, manganez, molibden,
titanyum ve tungsten ile çeşitli kombinasyonlarda kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, bu
metaller arasında yalnızca sınırlı bir derecede ikame mümkündür. Vanadyumun diğer
minerallerle ikame edilmesinde; ürün özelliklerinden ve kaliteden ödün verilmemesini
sağlamak için çelik üretim sürecinde önemli teknik ayarlamalar yapılması gerekmektedir.
Örneğin, eşdeğer çelik özellikleri sağlamak için vanadyum kullanılması durumunda
niyobyumdan daha az enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Sektörde vanadyumun niyobyumla
ikamesi gibi değişikliklerin yapılabilmesi için; maliyet ve tesisin eski yönteme dönüşüm
maliyeti vb. sebeplerden dolayı büyük itina gösterilmesi gerekmektedir.

Vanadyum titanyumun beta formunu dengelemekte ve titanyumun mukavemetini ve
sıcaklık duraylılığını arttırmaktadır. Bu sebeple otomobil endüstrisi, uzay araçları ve uçak
sanayii, diş hekimliği uygulamaları gibi alanlarda titanyumlu alaşımlarla birlikte vanadyum
kullanılmaktadır.
Vanadyum, havacılık uygulamalarındaki rolü açısından vazgeçilmezdir. Çünkü
vanadyum-titanyum alaşımları, keşfedilmiş herhangi bir mühendislik malzemesi arasında en
iyi mukavemet/ağırlık oranına sahiptir. Vanadyum, titanyum ile birleştirildiğinde daha güçlü
ve daha kararlı bir alaşım elde edilmekte ve alüminyum ile birleştirildiğinde ise jet motorları
ve yüksek hızlı uçak gövdeleri için uygun bir malzeme oluşmaktadır. Havacılıkta kullanılan
titanyum alaşımlarında vanadyumun ikamesi bulunmamaktadır.
Çeşitli vanadyum-galyum alaşımları süper iletken davranış gösterdiğinden süper iletken
mıknatıslarda kullanılmaktadır.
Vanadyumun metalürjik olmayan uygulamaları arasında katalizörler, seramikler,
elektronikler ve vanadyum kimyasalları bulunmaktadır. Katalitik kullanımlar için platin ve
nikel, bazı kimyasal işlemlerde vanadyum bileşiklerinin yerini alabilmektedir. Maleik
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anhidrit50 üretiminde oksitleyici ve sülfürik asit üretiminde katalizör olarak kullanımı söz
konusudur.
Vanadyumun son yıllarda gelişen kullanım alanı ise (vanadyum dioksit); gözlük camları
ile sanayi ve büyük bina camlarının ultraviyole ışıklara karşı filtrasyonu; ayrıca A vitamini
tabletlerin yapımında katalizör olarak sayılabilir.
Son zamanlarda ABD'de kıyı ötesi petrol sondajları borularında vanadyumlu alaşımlar
kullanılmaya başlanmıştır. Rusya'da yüksek basınçlı gaz borularının yapımında kullanılan,
ancak giderek bu alanda tüketimi azalan vanadyum alaşımları, karbon ve manganlı diğer
alaşımların paslanmaya karşı direncini artırdığı için denizaltında kullanılmak amacıyla özel
boru yapımında tercih edilmektedir.
Vanadyum kullanımının artmasına sebep olacak bir başka alan ise güç depolama
üniteleridir. Yeşil teknoloji uygulaması olarak gösterilen bu üniteler, vanadyum redoks akış
bataryası (VRFB51) olarak adlandırılmaktadır. Bu VRFB birimleri, büyük güç işlemleri
gerektiren alanlardaki en basit ve en gelişmiş bataryalardır. Geleneksel pillerden farklı
olarak akış pillerinde, enerjiyi pilin güç hücresinde değil, ayrı bir tankta depolanması için
bir sıvı vanadyum elektroliti kullanılmaktadır. Çalışma ilkesi; iki vanadyum bazlı
elektrolitin bir proton değişim membranı ile ayrıldığı güç hücreleri grubundan
pompalanmasıyla oluşmaktadır. Bu pillerin avantajları şöyledir: 20 yılı aşkın kullanım ömrü,
35 bin kez şarj/deşarj olabilme özelliği, yüzde 100 deşarj kabiliyeti, kWh başına düşük
maliyet, termal akış olmamasından dolayı yangın riskinin bulunmaması dolayısıyla yüksek
güvenliğe sahip olması, sistemin devreden çıkarılmasıyla vanadyumun tamamının tekrar
kullanılabilmesi, sıralı olarak daha büyük depolama tankları kullanılarak mümkün olabilen
yüksek kapasite (MW ölçeğinde), kısa tepkime süresi (70 ms’den az), kimyevi bulaşmanın
(kirlenmemenin) olmaması, hiçbir zararlı etkisi oluşturmaksızın uzun süre tamamen
boşalmış olarak kalabilme özelliği, elektrolitlerin kazara karıştırılması durumunda kalıcı
hasara dayanma kabiliyeti. Bu pillerin gelecekte rüzgar veya güneş enerji santrallerinin
üretimlerinin depolanması ve elektrik yük frekanslarının dengelenmesi, sıvı yakıt
jeneratörlerinin yerine kesintisiz güç sağlanması, adalar veya uzak mesafelerde bulunan

Maleik anhidrid, organik bileşiktir(C2H2(CO)2O). Akut kokulu renksiz veya beyaz bir katıdır. Kaplama ve
polimer uygulamaları için endüstriyel olarak üretilmektedir.
51
Vanadium Redox Flow Battery
50
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mahallerde kullanılması hususunda çığır açacağı belirtilmektedir. Bu pillerin maliyetinin
yüzde 30’undan fazlasını vanadyum oluşturmaktadır. Mevcut tahminlerde VRFB'lerin 2030
yılına kadar vanadyum tüketiminin yüzde 20'sini oluşturmasını beklenmektedir. Bu da; tabii
olarak talep artışına sebep olacaktır. Günümüzde Çin'de toplam dört adet 400-800 MWh
güçte VRFB birimi oluşturulmuştur. Küresel ölçekte birkaç ülkede daha VRFB depolama
ünitesi bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra; yüksek enerji yoğunluklu lityum iyon piller için anot olarak lityum,
katot olarak vanadyum oksidin kullanılması önerilmektedir.
B.6. Vanadyum Üretimi
Dünyadaki vanadyum arzının çoğu (yaklaşık yüzde 80 ila 85'i) yataklardan veya
cevherlerin işlenmesiyle üretilen çelik üretimi cüruflarından elde edilmektedir. Dünyadaki
vanadyum arzının geri kalan yüzde 15 ila 20'si: (a) ham petrolün rafine edilmesi sırasında
vanadyumu toplayan kullanılmış katalizörlerden; (b) alümina, uranyum ve bazı
hidrokarbonların üretiminden kaynaklanan kalıntılardan; ve (c) yüksek vanadyum içerikli
kömür veya petrolden elde edilen küllerdendir. Vanadyum genellikle bir yan ürün olarak
veya başka bir ürünle kazanıldığından, dünya kaynakları açıkça gösterilememektedir. Bu
nedenle bazı istatistiki veriler mevcut arzın tam göstergesi değildir .
Gümümüzde çıkarılmakta olan vanadyum açısından zengin cevher yatakları arasında,
VTM yatakları en büyük cevher rezervlerine sahiptir ve bu da Çin, Güney Afrika ve
Rusya'nın vanadyum üretiminde dünyaya liderlik etmelerini sağlamaktadır. En büyük
vanadyum rezervine sahip Çin, son yıllarda 40 bin tondan fazla üretim yaparak en çok üretim
yapan ülke konumunu sürdürmektedir. İkinci en çok üretim yapan Rusya da Çin gibi çelik
izabe tesislerinden veya uranyum madenciliğinin bir yan ürünü olarak üretilen cüruflardan
vanadyum elde etmektedir. Rusya, vanadyum üretimini önemli ölçüde artırmayı
planlamaktadır. Üçüncü sıradaki Güney Afrika’nın vanadyum üretimi 20 bin ton
seviyesinden 2016 yılı sonrasında 8 bin ton civarına düşmüştür. 2015 yılında bir madenin
kapanması ve diğer üreticilerin bazı faaliyetlerinin askıya almaları bunda etkili olmuştur.
Brezilya ise 2014-2019 arası sürekli üretimi artırarak 7 bin tonun üzerine çıkarmıştır. ABD
ise kaynağa sahip olmasına rağmen üretim bazı yıllarda durmaktadır (Tablo 11, Şekil 16).
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DPT 8. Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre; ülkemizdeki
mevcut vanadyum kaynaklarından vanadyum üretimi araştırılmış, ancak ekonomik
bulunmamıştır.
Tablo 11. Ülkeler Bazında Dünya Vanadyum Üretimi (Vanadyum içerikli ton)
Ülkeler

2013

2014

Brezilya

2015

2016

2017

2018

2019

578

3.250

4.460

5.210

5.500

7.700

Çin

45.000

48.000

45.000

41.000

40.000

40.000

40.000

Rusya

14.400

15.100

16.000

16.000

18.000

18.000

18.000

Güney Afrika

21.397

21.600

17.788

8.160

7.960

7.700

8.000

ABD
Toplam

591
81.400

470
85.300

82.000

69.600

71.200

71.200

74.170

Not: https://www.usgs.gov/centers/nmic/vanadium-statistics-and-information derlenmiştir.

Brezilya 10,4%
Çin 53,9%

ABD 0,6%
Güney Afrika
10,8%

Rusya
24,3%

Şekil 16. Ülkeler Bazında 2019 Yılı Dünya
Vanadyum Üretimi (Vanadyum içerikli
ton)
B.7. Vanadyumun Zenginleştirme Süreçleri
Vanadyum metali birkaç merhaleden geçirilerek elde edilmektedir. İlk aşama, kırılmış
cevherin NaCl veya Na2C03 ile yaklaşık 850°C'de kavrulmasıyla başlar. Bu işlemle sodyum
metavanadat (NaVO3) elde edilir. Bu katının sulu bir özütü asitle işleme tabi tutulup
kalsiyumla indirgenmiş “kırmızı kek” (polivanadat tuzu) üretilir.
Küçük ölçekli üretimlerde alternatif olarak; vanadyum pentaoksit, hidrojen veya
magnezyumla indirgenir.
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Vanadyum saflaştırması van Arkel ve de Boer tarafından 1925’de geliştirilen kristal
çubuk işlemi ile mümkün olmaktadır. Bu yöntem saf metal elde etmek için metal iyodürün
oluşumunu ve müteakip ayrıştırmayı içermektedir.
Vanadyum, başka proseslerin yan ürünü olarak da elde edilebilmektedir. Çin ve Rusya'da
çelik üretiminde ortaya çıkan cürufun işlenmesiyle üretildiği belirtilmektedir. Diğer
ülkelerde ise ağır petrol baca tozunun geri dönüşümü ya da uranyum madenciliğinin bir yan
ürünü olarak elde edilebilmektedir.
Ferrovanadyum adı verilen çelik alaşımı, elektrikli ark ocağında vanadyum oksit, demir
oksit ve demir karışımının indirgenmesiyle doğrudan üretilmektedir. Vanadyum, vanadyum
bulunan manyetitten üretilen pik demire dönüştürülmektedir. Kullanılan cevhere bağlı
olarak, cüruf yüzde 25'e kadar vanadyum içerebilir.
B.8. Vanadyum İkameleri
Çelik imalatında vanadyumun yerine daha yüksek maliyet ve daha düşük performansına
rağmen niyobyum, molibden, titanyum, krom, manganez ve tungsten kullanılabilir. Isıl
işleme tabi tutulan karbon çelikleri bazı uygulamalarda vanadyum çeliklerinin yerini
alabilmektedir.
Bununla birlikte, bu metaller arasında sadece sınırlı bir ikame mümkündür. Vanadyumun
diğer mineral ürünlerle ikame edilmesinde ürün özelliklerinin ve kalitesinin bozulmamasını
sağlamak için çelik üretim sürecinde önemli teknik ayarlamalar gerekmektedir. Örneğin,
vanadyum kullanımındaki özelliklere eşdeğer çelik üretimi için niyobyum kullanımında
daha fazla enerji tüketimi oluşmaktadır. Bu sebeple; vanadyum ikamesi, uygulamalarda
büyük sıkıntılar meydana geldiğinden dolayı kısa vadeli uygulamalarda düşünülmemektedir.
Platin ve nikel, bazı katalizör işlemlerinde maliyetleri yüksek olsa da vanadyum yerine
kullanılabilmektedir (Tablo 12). Bununla beraber, uzay araçları yapımında kullanılan
titanyumlu alaşımlarda bulunan vanadyumun yerine geçebilecek bir madde henüz
bulunmamaktadır.

Tablo 12. Vanadyumun Uygulamalara Göre İkameleri
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Vanadyum
ürünleri/uygulamaları

Olabilecek ikameleri

Isıl işleme tabi tutulan
karbon çelikleri

Niyobyum, molibden, titanyum,
krom, manganez ve tungsten

Katalizör işlemleri

Platin ve nikel
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C. NİYOBYUM, TANTALYUM VE VANADYUMUN TİCARETİ
Dünya ticaretindeki niyobyum, tantalyum ve vanadyumun hakkında istatistiki verilerin
hepsi bir arada derlenmesinden dolayı, bu minerallerin ithalat ihracat miktar ve değerleri
Dünya ve ülkemiz için ayrı ayrı elde edilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Dolaysıyla
hangi ülkenin ne kadar ürün temin ettiği veya sattığı ve bunlarla ilgili veriler kendi faslı
içerisinde topluca bilinmesine karşılık; her materyal için ayrı veri derleme belirsizliği
bulunmaktadır. Bu sebeple bu üç mineralin ticaret verileriyle ilgili detaylı bir sonuç
verilemediğinden hepsi bir arada incelenmeye çalışılmıştır.

Bununla birlikte; niyobyumun, tantalyumun ve vanadyumun ticareti ile ilgili veriler, ticari
ürünleri olan metalürjik imalat, cevher ve konsantre ile kimyevi maddeler baz alınarak bir
nebze giderilebilmektedir. Fakat bu verilerin doğruluk oranları bir hayli düşük olmaktadır.
Farklı yayınlarda -benzer çalışmalar yapılmakla birlikte- veriler zaman zaman ciddi
farklılıkları içermektedir. Bu belirsizliği aşmak için farklı yayınlardaki veriler ortak bir
derlemeye tabi tutulmuştur.

C.1. Niyobyum Ticareti
Niyobyum, herhangi bir metal borsasında alınıp satılan bir emtia değildir. İşlem
fiyatlarının çoğu, alıcı ve satıcı arasındaki görüşmelerle belirlenir ve uzun vadeli gizli
sözleşmelere tabidir. Sınırlı miktarda ferroniyobyum ve konsantre, spot piyasada alınıp
satılır ve fiyatlar maden ticareti ile ilgili ortamlara (dergi, internet) abonelik aracılığıyla
edinilebilmektedir.
Brezilya, ferro-niyobyum, niyobyum oksit ve niyobyum metali şeklinde dünyanın en
büyük niyobyum ihracatçısıdır. Kanada ikinci durumdadır. İthalat gerçekleştiren başlıca
ülkeler ise: Çin, Almanya, ABD ve Japonya’dır.
Ferroniobium pazarı, sadece üç üretici firma tarafından kontrol edilen bir oligopoldür
(Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineraçao (CBMM) dünyanın en büyük niyobyum
üreticisi olan Brezilya şirketi, ardından Brezilya'da faaliyet gösteren China Molibdenum Co.,
Kanada'da faaliyet gösteren Magris Resources Inc.) Fiyatlar esas olarak arz ve talebe göre
değil, pazar lideri tarafından belirlenmektedir. Ferroniobium, duruma göre yılda iki defa
veya üç ayda bir sabit fiyatlar ile doğrudan çelik üreticilerine satılmaktadır.
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1991 ve 2005 yılları arasında, Brezilya ferroniyobyumunun ortalama ihracat fiyatı 13
$/kg civarında gerçekleşmiştir. Bu durum 2006'da değişmeye başlamıştır. CBMM aynı
dönemde niyobyum üretim kapasitesini ikiye katlamasına rağmen, fiyatlar artmaya devam
etmiştir. 2009 yılında küresel finansal krizin zirvesinde fiyat artış hızı yavaşlarken, tersine
dönmemiş, bunun yerine 2015'te çok hafif bir düşüşe geçmeden önce 2012-13'te zirveye
ulaşmıştır. 2005'ten 2013'e fiyat artışının sebebi olarak; reel bazda yıllardır düşmekte olan
niyobyum fiyatlarının bir defaya mahsus bir ayarlamayı temsil ettiği şeklinde
açıklanmaktadır. 2011 ve 2015 yılları arasında 40 $/kg üzerindeki seviyelerden, kısmen
güçlenen dolar nedeniyle fiyatlar 2016'da çoğu pazarda düşmüştür. 2017'de son yılların
ortalamasının altında yer almıştır. Uzmanlar (Roskil), 2024'ten önce ferroniyobyum
fiyatlarının 40 $/kg Nb'nin üzerine çıkmasını beklemediğini açıklamışlardır.
Konsantre niyobyum fiyatlarına bakıldığında (Şekil 17); 2017'de keskin bir şekilde yüzde
60'ın üzerinde artarak 16 $/lb Nb2O5 seviyesine yükseldiği görülmüştür. 2012’deki 20 $/lb
Nb2O5 üzerindeki seviyelerden gelen düşüş eğiliminin tersine döndüğü şeklinde
yorumlanmıştır. Uzmanlar (Roskil) niyobyum konsantre fiyatlarının 2027'ye kadar 20 $/lb'yi
geçmeyeceğini tahmin etmektedirler.
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Şekil 17. Yıllar İtibariyle Ferroniyobyum Fiyatı
C.2. Tantalyum Ticareti
Tantalyum ihracatında Brezilya ve Orta Afrika, Wodgina ve Greenbushes madenlerinin
tekrar faaliyete geçmiş olmasına rağmen Avustralya’yı son yıllarda geçmiştir. Bu yıllarda
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Almanya, Japonya ve Çin gibi birkaç ülke tantalyum üretimi ve atık işleme ticareti
yapmaktadır. Tantalyum ihracatının ana şekli, tantalyum oksit formunda gerçekleşmektedir.
Son yıllarda AB’ye tantalyum cevheri, hurdası ve kalay cürufu olarak ihraç eden ülkeler:
Japonya, Çin ve Kazakistan’dır.
Tantal ticaretindeki belirsizlik, tantal pazarının şeffaf olmayışından kaynaklanmaktadır.
Çoğu baz ve kıymetli metalin aksine tantal konsantreleri, borsalar aracılığıyla halka açık
olarak alınıp satılmamaktadır. Ancak bir takım aracılarla üreticiler ve tüketiciler arasındaki
sözleşmeler yoluyla alış ve satış işlemleri yapılmaktadır. Dolayısıyla miktar, köken, nevi ve
varış yerleri hakkında kesin istatistiki verilere ulaşmak pek mümkün değildir. Bazı fiyat
verileri ticaret ile ilgili yayınlarda bulunabilmektedir. Bununla birlikte; fiyat, alıcı ve satıcı
arasındaki müzakere ile belirlendiğinden konsantre veya tantal metali için ilan edilmiş resmi
fiyatlar mevcut değildir. Sözleşmeler madenciler ve alıcılar arasında uzun vadelidir ve
sektörün büyük kısmı, sistemle entegre değildir.
Tantal fiyatları konusunda 2000 yılından önce fiyatlara ilişkin güvenilir verilerin elde
edilememektedir. Orta Afrika'daki çatışmalar, kapasitör ve elektronik sanayiindeki artan
taleple birleştiğinde, tantal fiyatı keskin bir şekilde artmış ve 2000 yılından itibaren 100 $/Kg
civarı ve üzerine yükselmesine neden olmuştur. Kondansatörlerde tantalın ikame edilmesi
ve Orta Afrika'da gerileyen çatışmalar, sonraki yıllarda fiyatlarda ciddi bir düşüşe yol
açmıştır. Fiyatlar, 2007-2008 küresel mali krizinden önce ve sonra küçük dalgalanmalarla
sabit kalmış ve 80 $/Kg civarında gerçekleşmiştir. Ardından, 2010 civarında, büyük bir fiyat
zirvesi, tantal tedarik zincirinde önemli aksamalara sebep olmuştur. Şekil 18, 2002-2016
dönemindeki tantal fiyatını göstermektedir. 2010 yılının başlarında, küresel ekonomik
şartlar iyileştikçe ve ABD Savunma Lojistik Ajansı stokları tükendikçe fiyatlar hızla
yükselmiştir. Bunu yanı sıra; Dodd-Frank Kanunu 2010'da yürürlüğe girmiş ve şirketlerin
sertifikasız kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmaları sağlanmıştır. Bu da, sektörde
algılanan arz riskini artırmıştır. Sonuçta 2011 başlarında fiyatlar bir önceki yıla göre üç kat
daha yükselmiştir. Spot piyasa fiyatları 220-250 $/Kg’a ulaşmaya başlamış ve kontrat
fiyatları 300 $/Kg civarında gerçekleştiğinde, bazı maden sahalarında üretim yeniden
başlamıştır. 2011'de alt sektörden gelen ılımlı talep ile Afrika'daki artan arz, ortalama fiyatın
yıl sonunda 220 $/Kg’dan yaklaşık 190 $/Kg’a düşmesine neden olmuştur. Tantal oksit fiyatı
da Haziran 2011'de 500-550 $/kg'dan Ocak 2016'da 270-300 $/kg'a düşmeye başlamıştır. Bu
düşüşler, birçok büyük madeni kapanmaya zorlamıştır.
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2012 yılının sonlarında Kongo DC'de yeniden başlayan çatışmalar, fiyatlarda kısa vadeli
bir toparlanmaya neden olmuştur. Bununla birlikte, 2013'ten itibaren pazarda, fiyat düşüşü
oluşmuştur. Tantal fiyatlarını düşük seviyelerde tutan birkaç faktör: elektronik sanayisinden
gelen ana talebin dengelenmiş olması, alt sektörden gelen taleplerin ise fiyatı yükseltecek
kadar güçlü olmaması, havacılık sektörü gibi ileri teknoloji son kullanıcılarından yalnızca
zayıf bir büyüme beklenmesidir.
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Şekil 18.Tantal Fiyat Dalgalanmaları ve İlgili Önemli Olaylar

C.3. Vanadyum Ticareti
Vanadyum üretim miktarları incelendiğinde 2014-2017 yılları arasındaki büyük
düşüşlerin olduğu görülmektedir (Tablo 1349). Üretim miktarlarındaki farklılıklara
bakıldığında; Çin’deki düşüş çevre baskılarına paralel olarak kapanan kömür madenlerinden
kaynaklandığı belirtilmektedir. Çin’in inşaat demiri standardını uygulamaya başlamasıyla
2016’dan itibaren fiyat farkının tetiklendiği görülmektedir. Buna karşılık, ferro-vanadyum
yerine ferro-niyobyuma ikame olarak dönülmesi de ters etki yapmıştır. Uzmanlar; vanadyum
kullanımının

faydalarının

olmasına

rağmen,

üreticilerin

niyobyumu

kullanmaya

alıştıklarında ve teknik değişiklikleri yaptıktan sonra vanadyuma geri dönmelerinin pek
mümkün olmadığı, yani tersi bir dönüş olmasının ekonomik açıdan mümkün olmadığını
belirtmektedirler. Güney Afrika’nın arzındaki düşüş ise; firmaların olumsuz ekonomik
şartlar

sebebiyle

kapanması

ve

bu

olayların

birbirlerini

tetiklemelerinden

kaynaklanmaktadır. ABD’deki düşüş; milletler arası siyasi durumlara bağlı olarak,
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Venezüella petrol külünden vanadyumun geri kazanım yoluyla elde edilmesine
bağlanmaktadır.
Tablo 13. Ülkeler bazında 2014-17 Yılları Arasında Vanadyum Arz
Miktarlarının Değişimi
2014
2017
Değişim
Ülkeler
Değişim
Üretimi
Üretimi
Oranı (%)
Çin

54.362

50.035

-4.327

-9

Rusya

15.125

19.096

3.971

21

Güney Afrika

19.445

7.222

-12.223

-169

578

5.239

4.661

89

ABD

3.600

2.700

-900

-33

Avrupa (diğer)

2.550

2.710

160

6

Okyanusya

1.211

1.350

139

10

Asya (diğer)

4.920

4.040

-880

-22

92.392

10.260

-11

Brezilya

Diğer
Toplam

861
102.652

Şekil 1952’da uzun vadeli vanadyum penta oksit fiyatları gösterilmektedir. Bu süreç
içerisinde fiyatın ortalama 5 $/lb civarında olduğu görülmektedir. Geçmişte oluşan zirveler
Çin’in inşaat demiri standartlarını belirlediği zamanlara denk gelmektedir. Fiyatlar bazında
vanadyum pazarı 2018 ve 2019'da inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Kasım 2018'de vanadyum
pentoksit (V2O5) fiyatları yaklaşık 34 $/lb'ye yükselmiş olmasına rağmen; inşaat demiri
standartları ve vanadyum redoks pillerden ümit edilen beklentiler gerçekleşmeyince veya
bunların zaman alacağı anlaşılınca; Ocak 2020'de fiyatlar iki yıllık kazancı silerek 6 $/lb'ye
gerilemiştir. Konunun uzmanları fiyatların bir süreliğine 5-10 $/lb aralığında seyredeceğini
belirtmektedir. Bunun da makul bir düzey olduğu vurgulanmaktadır. Bu arada vanadyum
stoklarının da iyileşmeye başlaması başka bir sebep olarak kaydedilmiştir. Uzmanlar, burada
dikkat edilmesi gereken başka önemli bir nokta olarak vanadyum fiyatlarının yakın gelecekte
toparlanmasının beklenmedik olmadığını belirtmektedirler. Vanadyum fiyatlarının
geçmişine bakıldığında yükselme ve gerileme eğilimlerine sahip bulunmaktadır. 2008’de
fiyatlar, belirli bir ölçekte zirvede yatay bir yol izlemiştir. Vanadyum fiyatları, grafikten de
görülebileceği üzere; düşüşe geçmeden önce bir müddet (birkaç ay) boyunca zirveye yakın
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Live Vanadium Price’dan [https://www.vanadiumprice.com/] alınmıştır.
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dalgalanma eğilimi göstermektedir. Burada kısa vadeli etkinin (katalizör gibi işleyen) Çin
olduğu dillendirilmektedir.
Vanadyum için orta vadeli görünüm; çelik endüstrisi ve redoks pilleri talebi arzı
etkileyecek faktörlerdir. İkame edilmesine rağmen, özellikle Çin'in çelik üretimindeki büyük
artışa bağlı olarak 2019'daki vanadyum talebi büyüme göstermiştir. Yirmi yıllık yükselen
çelik üretimiyle Çin ekonomisinin ve ham çelik üretiminin 2020'lerin ortalarında zirveye
yaklaşması beklenmektedir. Uzun vade de fiyatların yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir.
Etkileyici sebep olarak da vanadyumun enerji alanındaki potansiyel durumuna atıf
yapılmaktadır.

Şekil 19. Vanadyum Penta Oksit Minimum yüzde 98 $/lb
C.4. Niyobyum Vanadyum İkamesinin Ticarete Etkisi
Yüksek

mukavemetli

çelikte

vanadyumun

yerine

niyobyum

ikame

olarak

kullanılabilmektedir. Vanadyum fiyatlarındaki artış; bazı çelik üreticileri vanadyumu
niyobyum ile değiştirmeyi düşünmeye zorlamıştır. Önemli bir ithalatçı olan Çin ele alınacak
olunursa; Çin'in niyobyum ithalatı, ferrovanadyum (FeV) fiyatının 20 $/KgV üzerine (20032004) çıkmasıyla yükselmeye başlamıştır. 2003-2008 yılları arasında, Çin'in vanadyum ve
de niyobyum ithalatı inşaat sektörüyle birlikte önemli ölçüde artmıştır. Çin'in niyobyum
ithalatı, FeV fiyatlarının 60 $/KgV altına düşmesiyle düşmüştür. Vanadyum fiyatları makul
seviyelere döndüğünde, niyobyum tüketimi durgunlaşırken vanadyum tüketimi artmaya
devam etmiştir. Bunda vanadyumun başka alanlarda kullanımın etkili olduğu
düşünülmektedir. 2016 yılında ferroniyobyum fiyatları kabaca 40 $/KgNb civarındaydı. FeV
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fiyatları son yılların en düşük bir noktasından Eylül 2016'dan itibaren 20 $/KgV'u geçerek
yükselmeye başladı. Niyobyum ithalatı da 2016'dan itibaren önemli ölçüde artış göstermeye

100

45.000

90

40.000

80

35.000

70

30.000

60

25.000

50

20.000

40

15.000

30

10.000

20

5.000

10

Nb İthalatı

V Tüketimi

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

2002

0

FeV Fiyatı ($/KgV)

50.000

2001

Nb İthaltı (MT Nb) ve V Tüketimi (MT V)

başlamıştır (Şekil 20).

FeV Fiyatı

Şekil 20.Yıllar İtibariyle Niyobyum İthalatı ve Vanadyum Tüketimi ile Fiyatı
C.5. Dünya İthalatı
Niyobyum, tantalyum ve vanadyumun ithalat verilerinde beklenildiği gibi Çin ilk sırada
yer almaktadır (Şekil 21). Özellikle Çin’in inşaat sektöründe niyobyum yönünde bir tercih
ortaya koyduğu bilinerek bu verilere bakılması yerinde olacaktır. Yıllar itibariyle bir miktar
azalma eğilimi göstermesine rağmen Çin, ikinci sıradaki Tayland’dan açık ara farkla Dünya
ithalatının yüzde 38’inden fazlasını yapmaktadır. İkinci sıradaki Tayland’ın, özellikle
100%
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elektronik sektöründe batılı ülkelerin tedarikçisi olmasından kaynaklandığı düşünülen yüzde
20’ler civarında bir payı bulunmaktadır. Tayland’ın ardından ABD, stratejik mineral sınıfına
koyduğu bu minerallere yönelik olarak yaklaşık yüzde 15’ler düzeyinde bir ithalatı
gerçekleştirmektedir. Bu üç ülkenin ithalatı, Dünya ithalat toplamının yüzde 70’den
Tablo 14. Dünya Niyobyum, Tantalyum ve Vanadyum İthalat Değerleri (bin $) ve Yüzdeleri
2015
2016
2017
2018
2019
Ülkeler
Değer (%) Değer (%) Değer (%) Değer (%) Değer (%)
Çin

108.796 41,4 121.124 43,1 143.973 48,9 185.774 39,9 139.455 38,5

Tayland

56.623 21,5

57.487 20,4

63.377 21,5 107.824 23,2

67.856 18,7

ABD

51.554 19,6

39.063 13,9

42.067 14,3

72.015 15,5

53.590 14,8

21.748

28.942

8,0

15.122

4,2

Malezya
Japonya

6.381

2,3

4,7

Hong Kong

9.982

3,8

9.818

3,5

11.481

3,9

10.112

2,2

11.024

3,0

Kazakistan

15.633

5,9

13.495

4,8

3.525

1,2

11.828

2,5

9.815

2,7

4.417

1,5

9.055

1,9

6.954

1,9

25.838

8,7

47.403 10,1

29.550

8,2

Hindistan
Diğer
Toplam

20.287

7,8

262.875

33.931 12,0
281.299

294.678

465.759

362.308

Not: Sıralama 2019 yılındaki ithalatın %90’ından fazlasını gerçekleştiren ülkeler temel alınarak yapılmıştır.

fazlasına tekabül etmektedir. Onların ardından gelen Malezya, Japonya ve Hong Kong
ithalatın yaklaşık yüzde 10’unu yapmaktadır. Hong Kong’un istikrarlı bir payının bulunduğu
görülmesine rağmen Malezya ve Japonya’nın son birkaç yıldır pazarda bulundukları
gözlenmektedir. Dünya ithalatının %92’si içerisinde Kazakistan ve Hindistan da yer
almaktadır (Tablo 14, Tablo 15).

Tablo 15. Nb-Ta-V Dünya İthalat Miktarları (ton) ve Yüzdeleri
2015
Ülkeler

Çin
Tayland
ABD

Miktar

5.136
14.311
944

2016
(%)

21,1

Miktar

2017
(%)

Miktar

7.428 24,5

58,8 16.511 54,5
3,9

752

2,5

2018
(%)

7.280 27,0

132

0,4

(%)

7.216 15,2

Miktar

(%)

8.161 11,9

7.719 28,7 22.833 48,1 23.195 33,7
1.033

3,8

Malezya
Japonya

Miktar

2019

3.116

6,6

1.577

2,3

743

1,6

1.218

1,8

8.861 12,9

Hong Kong

1.068

4,4

1.108

3,7

1.249

4,6

1.172

2,5

1.294

1,9

Kazakistan

284

1,2

290

1,0

267

1,0

247

0,5

1.294

1,9
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Hindistan
Diğer
Toplam

657
2.364

9,7

24.324

3.235 10,7
30.282

2,4

2.171

7.932 29,5
26.926

4,6

7.248 10,5

6.634 14,0 15.903 23,1
47.434

68.751

Not: Değerler tablosundaki (Tablo 14) sıralama temel alınmıştır.

C.6. Dünya İhracatı
Niyobyum, tantalyum ve vanadyum cevher ve konsantreleri dünya ihracatının ilk beş
sırasında Ruanda, Kongo, Brezilya, Kuveyt ve Malezya yer almaktadır. İlk üç sıra
beklenildiği gibi olmakla birlikte Kuveyt’in bu minerallere sahip olmadığı ve daha önceki
yıllarda hiçbir şekilde ihracatının bulunmamasına rağmen 2019 yılında bu sıralamada yer
alması dikkat çekmektedir. Kuveyt’in 2019’da ihracat yaptığı ülkelerin Tayvan, Hindistan,
Letonya, Rusya, Litvanya, Kazakistan ve Kore olduğu istatistik verilerinde (International
Trade Center) görülmüştür. Kuveyt’in ihracatının özellikle fosil yakıtlardan elde edilen
vanadyuma bağlı olduğu düşünülmektedir. Yukarıdaki beş ülkenin ardından Tanzanya,
Burundi ve Etiyopya beklenildiği gibi Dünya ihracat sıralamasında yer almaktadır. Üst
sıralarda istikrarlı bir şekilde yer alan Hollanda ve Hong Kong’un konuyla alakasının serbest
ticaret bölgelerinde gerçekleşen faaliyetlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Tablo 16,
Tablo 17, Şekil 22).

Ülkeler

Tablo 16. Nb-Ta-V Dünya İhracat Değerleri (bin $) ve Yüzdeleri
2015
2016
2017
2018
2019
Değer % Değer % Değer % Değer %
Değer %

Ruanda

64.006 35,4

40.616 22,6

60.921 33,9

71.618 23,6

54.536 24,7

Kongo DC

24.438 13,5

31.845 17,7

34.632 19,3

41.563 13,7

31.063 14,1

Brezilya

44.115 24,4

37.630 20,9

15.811

35.193 11,6

19.727

8,9

14.307

6,5

13.135

5,9

11.545

5,2

10.378

4,7

8,8

Kuveyt
Malezya

3.295

1,8

3.475

1,9

3.581

2,0

16.766

5,5

Tanzanya
Hollanda

74

0,0

Burundi

483

0,3

193

0,1

2.703

1,5

6.662

3,7

11.857

3,9

10.112

4,6

Etiyopya

6.287

3,5

6.170

3,4

6.336

3,5

7.418

2,4

9.195

4,2

Hong Kong

8.148

4,5

8.061

4,5

12.423

6,9

8.988

3,0

7.201

3,3

Diğer

30.391 16,8

48.777 27,1
71

38983 21,7 110.394 36,3

39.663 18,0

Tablo 17. Nb-Ta-V Dünya İhracat Miktarları (ton) ve Yüzdeleri
2015
2016
2017
2018
2019
Miktar (%) Miktar (%) Miktar (%) Miktar (%) Miktar (%)

Ülkeler
Ruanda

1.600

2,8

1.294

5,8

1.697

10,2

1.644

4,2

1.292

3,8

Kongo DC

447

0,8

745

3,3

844

5,1

676

1,7

853

2,5

Brezilya

960

1,7

998

4,5

720

4,3

1.138

2,9

1.008

3,0

13.831

40,9

567

1,7

385

1,1

1.099

3,3

Kuveyt
Malezya

388

0,7

75

0,3

125

0,7

610

1,5

Tanzanya
Hollanda

194

0,3

1.552

6,9

607

3,6

123

0,5

372

2,2

554

1,4

613

1,8

Burundi
Etiyopya

136

0,2

178

0,8

164

1,0

102

0,3

126

0,4

Hong Kong

872

1,5

892

4,0

1.329

8,0

892

2,3

876

2,6
38,9

Diğer

52.935

92,0 16.537

73,8 10.850

64,9 33.825

85,8 13.131

Toplam

57.532

22.394

16.708

39.441

33.781

303.797

220.862

Not: Değerler tablosundaki (Tablo 16) sıralama temel alınmıştır.

Toplam

180.754

179.760

179.542

Not: Sıralama 2019 yılındaki ihracatın %80’inden fazlasını gerçekleştiren ülkeler temel alınarak yapılmıştır.
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C.7. Ülkemizin Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum İthalatı (Hammadde)
Türkiye’nin 261590000000 GTİP numarası ile niyobyum, tantalyum ve vanadyum
cevherleri ve bunların zenginleştirilmiş cevherleri ithalatı Dünya ticaretinde kayda değer bir
oranı teşkil etmemektedir.
Ülkemizin 2019 yılında Çin ve Avustralya’dan yapılan ithalatı aralarında kömür,
alüminyum,

demir

çelik,

gübre,

makine

imalatı

yapan

73

firma

tarafından

gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin ithal ettiği vanadyum, demir-çelik sektöründe demir alaşımları üretmek için
kullanılmaktadır. İthal edilen vanadyum ürünleri ferrovanadyum, vanadatlar ve vanadyum
pentaoksittir (Tablo 18).

Tablo 18. Ülkemizin Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum Cevherleri ve Bunların
Zenginleştirilmiş Cevherleri İthalat Miktar (kg) ve Değerleri ($)
2015
2016
2017
2018
2019
Ülkeler

Miktar Değer Miktar Değer M D Miktar Değer Miktar Değer

Çin

4 1.232

Avustralya

7.400 29.475
500

İran

503

950 9.650

ABD

1 2.245

Almanya

10.000 15.270

Toplam

10.000 15.270

1 2.245

10.882

7.900 29.978

C.8. Ülkemizin Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum İhracatı (Hammadde)
Ülkemizin niyobyum, tantalyum, vanadyum cevherleri ve bunların zenginleştirilmiş
cevherleri ihracatı olarak son yıllarda sadece 2018 yılında ABD’ye 1 kg ürün 1000$ değer
olarak görülmektedir. Bu değerin de bir ehemmiyeti bulunmadığı aşikardır.
C.9. Ülkemizin Dış Ticaretindeki Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum Ara Ürün ve
Ürünlerinin GTİP Numaraları
Ülkemizin dış ticaretinde bu hammaddeler ve işlenmiş ürünleriyle alakalı olarak kayıtlara
geçen pozisyon numaraları aşağıda verilmiştir (Tablo 19).
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Tablo 19. Ülkemizin İthal Ettiği Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum Ara Ürün ve
Ürünlerin GTİP Numaraları
GTİP
Ürün Açıklaması
Numarası
Niobyum, tantalyum, vanadyum cevherleri ve bunların zenginleştirilmiş
261590000000
cevherleri
262099200011 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği niyobyum olan)
720293000000 Ferro-niobyum
811292210011 Niobyum döküntüleri
811292210012 Niobyum hurdaları
811292310011 Niobyum: işlenmemiş
811292310012 Niobyum tozları
811299300000 Niobyum (kolombiyum), renyum
262099200012 Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği tantalyum)
284990500015 Tantal karbür
810320001000 İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
810320009000 Tantal tozları
810330001000 Tantal döküntüleri
810330009000 Tantal hurdaları
810390100011 Tantaldan çubuklar
810390100012 Tantaldan profiller
810390100013 Tantaldan teller
810390100014 Tantaldan saclar
810390100015 Tantaldan şeritler
810390100016 Tantaldan yapraklar
810390900000 Tantaldan diğer eşya
282530000011 Vanadyum penta oksit
282530000019 Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitleri
284990500014 Vanadyum karbür
Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (%0, 3=<titanyum=<%1 ve %0, 5=< vanadyum
720150100000
=<%1)
720292000000 Ferro-vanadyum
811292210021 Vanadyum döküntüleri
811292210022 Vanadyum hurdaları
811292910011 Vanadyum: işlenmemiş
811292910012 Vanadyum tozları
811299700000 Galyum, indiyum; vanadyum
C.10. Ülkemizin Niyobyum, Tantalyum, Vanadyum Ürünleri Dış Ticareti
Niyobyum ara ürün ve ürün ithalatının yüzde 99,9’luk bölümünü “ferro-niyobyum”
oluşturmaktadır. Ferro-niyobyumun yüzde 90’ı Brezilya’dan ithal edilmektedir (Tablo 20).
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Tablo 21’den anlaşılacağı üzere; 2019 yılında niyobyum ara ürün ve ürün ihracatımız
bulunmamakta, ancak önceki yıllarda ithal edilen niyobyumun az bir kısmını ihraç etmiş
durumda olduğumuz görülmektedir. Satılan ürün ise ferro-niyobyum olup çok cüzi
miktarlarda ve istikrarsızdır.

Tablo 20. Ülkemizin Niyobyum Ara Ürün, Ürün İthalatı
YILLAR

2015
2016
2017
2018
2019
Miktar
Değer
Miktar
Değer Miktar Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
ÜLKELER
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
ABD
1
549
18
10.463
1
1.105
2
1.415
Almanya
510
16.066
758
22.252
19
7.844
503
12.729
Avusturya
4
2.338
Belçika
51
5.326
1
210
1.000
51.861
Birleşik Krallık
1
528
1
272
4
2.158
1.005
42.278
Brezilya
425.315 10.043.532 449.766 9.019.944 661.846 13.045.488 946.422 20.666.246 1.184.837 28.301.445
Bulgaristan
0
0
0
0
Çin
2
1.476
14
4.127
2
4.787
15
2.378
Hollanda
500
12.641
1.001
25.028
İran
7.900
162.353
Kanada
282.000 6.404.304 86.000 1.835.756 64.250 1.352.688 11.000
281.160
21.853
504.862
Genel Toplam

707.829 16.466.455 537.094 10.906.654 726.135 14.413.800 966.832 21.154.461 1.208.712 28.904.239

Tablo 21. Ülkemizin Niyobyum Ara Ürün, Ürün İhracatı
YILLAR
ÜLKELER
Almanya
Bulgaristan
İsrail
Sırbistan
Genel Toplam

2015
2016
2017
2018
2019
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
5.000 13.162
1.250 6.750
100 2.450
2.000 49.308
1.000 2.400
1.250

6.750

6.000 15.562

100

2.450

2.000 49.308

Tantalyum ara ürün ve ürün ithalatı 2019 yılında toplam tantal ithalatının 266.835 $
olduğu gözükmekte olup yüzde 37’lik kısmı “tantaldan çubuklar” ve yüzde 52’lik kısmı da
“tantaldan diğer eşya” GTİP adlı ürünlerden gerçekleştirilmiştir. Tantaldan çubuklar
ithalatının yüzde 97’si Çin’den tedarik edilmektedir. Tantaldan diğer eşya ise; Güney Kore
(%29,3), Almanya (%23,6), Çin (%21,7) ve ABD (%16)’den tedarik edilmiştir. 2018 yılında
ise yüzde 93’lük kısmı “tantaldan diğer eşya” olarak ithal edilmiş ve bununda yüzde 92’lik
kısmı Almanya’dan tedarik edilmiştir (Tablo 22).
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Tantalyum ara ürün ve ürün ihracatı olarak 2019 yılında ihracatı yüzde 99’luk kısmını
“tantaldan teller” adlı ürün ihracatı gerçekleştirilmiş, bununda yüzde 98,6’lık kısmını
Azerbaycan’a ihraç edilmiştir (Tablo 23).

Tablo 22. Ülkemizin Tantalyum Ara Ürün, Ürün İthalatı
YILLAR
ÜLKELER
ABD
Almanya
Avusturya
Azerbaycan
Birleşik Krallık
Çin
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Güney Kore
Hindistan
İtalya
Japonya

2015
2016
2017
2018
2019
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
35
7.724
375 312.365
88 42.188
22 9.478
46 36.129
28
6.609
62 13.961
62 24.088
526 305.100
40 40.263
7
279
9
1.142
22
3.022
26 1.361
8
9.776
0
0
0
0
0
0
6
6.639
2
897
3
2.359
5 5.091
3
6.167
1
912
9
6.569
9 11.122
15 15.149
235 127.075
4
5.209
2
4.152
2
2.172
3 6.096
2
3.050
1
150
5
5.931
21
452
32
627
66 1.122
50 40.561
64
2.929
2
240
3
921
5
783
1
680
1
3.574

Lihtenştayn
Genel Toplam

84

28.293

490 346.252

1

1.886

283

90.393

665 344.227

387 266.835

Tablo 23. Ülkemizin Tantalyum Ara Ürün, Ürün İhracatı
YILLAR
ÜLKELER
Azerbaycan
Birleşik Krallık
Kırgızistan
Libya
Mozambik
Suudi Arabistan
Türkmenistan
Ukrayna
Genel Toplam

2015
2016
2017
2018
2019
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
124
135
600
414
168.940 104.471
426 103.475
55
271
42
265
1.000
1.186
6.270 9.109
7.446 14.038
1.030
1.030
9
123
6.394

9.244

609
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537

7.914 117.778 171.025 106.958

Vanadyum ara ürün ve ürün ithalatı genellikle “811299700000-Galyum, indiyum;
vanadyum” ürünü olarak yapılmış ve 50 tonun üzerinde 1,5-2,7 milyon dolarlık ithalat
gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında ise 1,5 ton karşılığı 189,7 dolarlık ithalat yapılmıştır (Tablo
24).

Tablo 24. Ülkemizin Vanadyum Ara Ürün, Ürün İthalatı
YILLAR

2015
2016
2017
2018
2019
Miktar
Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
Miktar Değer
ÜLKELER
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
ABD
56
43.495
45
33.923
36
45.797
170
64.110
159 61.759
Almanya
5.068
66.806
46
9.025
46
5.147
6
937
1.032 51.289
Avusturya
4
604
2
318
Belçika
2
694
2
301
Birleşik Krallık
8
3.010
3
1.066
16
3.178
3
363
Çekya
10.000
163.654
2
251
2
488
Çin
80
7.671 25.053
313.975 22.693 758.789 51.059 2.617.722
95 20.278
Fransa
1
160
2
317
Güney Afrika
10.348
201.563 25.515
345.226 10.259 200.792
Güney Kore
190
8.061
Hollanda
79.812 1.136.936 112.431 1.520.670 19.361 412.529
İsrail
1
475
İsveç
1
11.487
İtalya
2.300
32.440 4.000
56.456 4.240 101.714
195
58.369
140 46.860
Genel Toplam 107.675 1.667.756 167.092 2.279.576 56.646 1.527.324

51.446 2.744.316

1.625 189.733

Vanadyum ara ürün ve ürün olarak 2019 yılı ihracatında 25 ton karşılığı 13,8 bin dolarlık
ihracat yapılmış ve bunun yüzde 99’luk bölümü “282530000019-Vanadyumun diğer
oksitleri ve hidroksitleri” ürününden gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ihracatın büyük kısmı
Hindistan’a yapılmıştır (Tablo 25).
Tablo 25. Ülkemizin Vanadyum Ara Ürün, Ürün İhracatı
YILLAR
ÜLKELER
Bulgaristan
Fransa
Hindistan
İran
Ukrayna
Genel Toplam

2015
2016
2017
2018
2019
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
(kg)
($)
5.000 154.395
1.000 91.355
1
315
2
469
1
104
16 1.191
25.274 12.637
1
144
19
119
2

459

2

469

5.001 154.499
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1.019

91.474

25.290 13.828
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D. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Genel Müdürlüğümüzde tantalyum ile ilgili olarak çalışma yapıldığına rastlanmamıştır.
Niyobyum ile alakalı olarak bazı NTE bazlı projelerdeki analizlerde Nb oranı verilmiştir.
Fakat niyobyum açısından kayda değer bir sonuç gözlenmemiştir. Vanadyuma yönelik
olarak özellikle asfaltit projelerinde analizler yapılmıştır. Ayrıca vanadyum elde edilmesine
yönelik teknolojik projelerde geliştirilmiştir. Son kırk yılda yapılan bu projelerin kısa
özetleri aşağıda sunulmuştur:
Kavuşan (1978) tarafından yapılan projede; Harbol filonu (Şırnak Silopi) asfaltitinde
vanadyum oranlarının yüzde 1 rakamına ulaştığı belirtilmektedir. Proje raporunda rezerv
çalışması da yapılmış olup, yaklaşık 2 milyon ton olarak hesaplanmıştır.
Işıganer (1985), Harbul (Aksu) ve Üçkardeşler asfaltit filonlarına ait jeoloji raporunda
külde V2O5 oranını yüzde 0,37 ve yüzde 0,21 olarak verilmiştir. Proje sonunda bölgede 49,6
milyon ton görünür+muhtemel asfaltit rezervi saptanmıştır.
Ayrıca Alkaş (1989), Üçkardeşler, Harbul, Silip asfaltit filonlarındaki sondajlara ait
raporda külde vanadyum sırasıyla yüzde 0,34, yüzde 0,4 ve yüzde 0,4 olarak belirtmiştir.
Filonların rezervleri önceki çalışmalarda yapılan hesaplamalardan farklılık göstermeyeceği
düşünüldüğünden ek rezerv hesapları yapılmadığı açıklaması düşülmüştür.
Asfaltitler üzerine yapılan bir başka çalışmada Gönenç (1990); Türkiye'deki asfaltit
rezervlerinin çok az olması, işletme ve ulaşım sorunlarının bulunması nedeniyle bu amaçla
kurulacak bir tesisin ekonomik olmayacağı, asfaltitlerin küllerindeki nadir elementlerin
miktarının çok fazla olmadığı belirtilmiştir.
Atamer ve Özdil’in (1979) Siirt ve Mardin illerindeki asfaltitler üzerine yapılan proje
raporunda; vanadyum pentaoksit olarak asfaltitte yüzde 0,4 ve asfaltit küllerinde yüzde 1,06
saptandığı yazılmıştır. Bu çalışmada asfaltit küllerine Ni, Mo, V elde edebilmek amacıyla
liç işlemi uygulanmıştır. Liç işleminde asit oranı, liç süresi, liç sıcaklığı, sıvı-katı oranı gibi
parametreler üzerinde değişiklikler yapılarak en iyi verim araştırılmıştır. Sonuç olarak;
asfaltit külü sülfürik asit ile liç edildiğinde, V2O5 için yüzde 95'in üzerinde verim elde
edildiği belirtilmiştir.
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Aynı projenin devamı olan bir diğer projede; Atamer vd. (1981), metallerin (Ni, Mo, V)
birbirlerinden ayrıştırılması çalışmasını yapmışlardır. Metalleri birbirlerinden ayırma
yöntemi olarak sıvıdan-özütleme (solvent extraction) yöntemi seçilmiş, deneyler sonucunda
V2O5 için yüzde 90'nın üzerinde özütleme verimi elde edilmiştir. Bunun neticesinde 1 ton
asfaltit işlendiğinde ortalama 3,8 kg V elde edilebileceği belirtilmiştir. Deneylerin sonuçları
değerlendirildiğinde; bütün sürecin ekonomik olmadığı ortaya konmuş olmakla birlikte,
çalışmalara devam edilmesi ve asfaltit kaynaklarının rezervlerinin ve içeriklerinin
detaylandırılması tavsiye edilmiştir.
Derman (1983), “Ambarlı Fuel-Oil Cüruflarından Vanadyum ve Nikel Kazanılması
Amacıyla Ön Çalışmalar” isimli projesinde yaklaşık 400 ton yüzde 2,82 V içerikli atıkla
denemeler yapmıştır. Ön yıkama, liç, özütleme gibi işlemler neticesinde Ambarlı fuel-oil
cüruflarından hidrometalurjik yöntemlerle vanadyum ve nikel kazanılmasının ekonomik
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Derman’ın (1992) “Endüstriyel Artıkların İleri Teknolojinin İhtiyacı Olan Metaller
Açısından Taranması Ve Değerlendirilmesi” projesi kapsamında yapılan çalışmada;
Seydişehir Alüminyum İşletmesindeki Vanadyum Kekinin vanadyum içeriğinin yüzde birin
üzerinde olduğu belirtilmiştir.
Bu vanadyum keki üzerine Derman vd.’nin (1996) çalışması neticesinde; vanadyum
kazanımında yüzde 96,5 verimle gerçekleştiği, teknolojik uygulanabilirlik açısından
özütleme işleminin avantajlı olduğu ve ekonomik analiz sürecinin tamamlanabilmesi için
pilot çapta deneysel çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Vanadyumun fosil oluşumlar içerisinde bulunduğu bilinmektedir. Buna istinaden son kırk
yıldaki bitümlü şeyl aramaları raporları taranmıştır. Fakat vanadyuma yönelik olarak
yapılmış analize rastlanmamıştır.
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E. DEĞERLENDİRME
E.1. Niyobyum ve Tantalyum Değerlendirmesi
Niyobyum ve tantalyumun tahmini rezervleri ve kaynaklarının büyük olması ve
öngörülebilir gelecekte küresel talebi karşılamak için fazlasıyla yeterli görünmesine karşın;
günümüz şartlarında niyobyum kaynaklarının ve üretiminin sınırlı olması, potansiyel etkiler
ve karışıklıklar göz önüne alındığında istikrarlı bir arz durumunu şüpheli hale getirmektedir.
Daha az düzeyde olmakla birlikte aynı durum tantal için de geçerlidir. Kısaca niyobyum ve
tantalyumun tahmini küresel rezervleri ve kaynakları büyüktür, ancak coğrafi olarak eşit
olmayan bir şekilde dağılmıştır.
Niyobyum ve tantalyum savunma, enerji, ileri teknoloji, sanayi ve tıp sektörlerindeki
kullanımı sebebiyle stratejik metal olarak kabul edilmektedir. Ayrıca birçok ürün ve
uygulamada kullanılmasına karşın genellikle etkin ikamesi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle
söz konusu minerallerin gelecekteki temini hakkında oluşan endişeler, Avrupa
Komisyonunun bu mineralleri ‘kritik’ hammadde olarak tanımasına gerekçe olmuştur.
Bunun sebebi; talep kıtlığının AB’nin ekonomisi üzerine etki yapabilecek bir potansiyele
sahip olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu düşünceye ilave olarak;
sürdürülebilir gelişme tecrübeleri, kaynak verimliliğini iyileştirme ve geri dönüşümü artırma
konuları da dahil edilmektedir. AB’de niyobyum ve tantalyum üretimi olmayıp, tamamen
ithalata bağımlıdır.
Niyobyum ve tantal genellikle insan vücudunun ihtiyaç duyduğu element değildir ve
düşük toksiteye sahip bulunmaktadır. Göreceli biyolojik etkisizlikleri nedeniyle -her ikisi
de- özellikle tantal, çeşitli tıbbi cihazlarda ve cerrahi implantlarda kullanılmaktadır. Tantal,
insan vücudu tarafından oral veya inhalasyon (Soluma yoluyla) maruziyetinden sadece
minimal olarak emilmekte; insan vücuduna giren neredeyse tüm tantal nispeten kısa bir süre
içinde elimine edilmektedir.
Niyobyumla ilgili olarak insanlar üzerinde yapılan çalışmalardaki verilerin yeterli
olmamasından dolayı, niyobyumun muhtemelen insan vücudundaki kalma süresinin
nispeten kısa olması ve çoğunun emilmemiş olarak elimine edilmesi nedeniyle tantal ile
benzerlik gösterdiği farz edilmektedir. Bununla birlikte çalışmalar, içme suyunda niyobyum
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bileşikleri alan küçük memelilerin ömrünün kısaldığı tespit edilmiştir. Niyobyumun
tümörlerle ilişkili olduğu gösterilmiş, ancak mutajenik olmadığı belirtilmiştir.
Niyobyum ve tantal ile ilişkili ekolojik kaygılar, büyük çoğunluğu doğal oluşuma bağlı
şartlar altında genellikle çok az düzeydedir. Niyobyum bitkilerde birikebilir, bunun flora
üzerinde etkisi net olarak ortaya konamamıştır. Bir araştırmaya göre; niyobyum ve tantalın
ekolojiye etkisi konusunda yapılan sınırlı çalışmaların laboratuvar deneylerinde, test edilen
diğer eser elementlere kıyasla nispeten düşük olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca niyobyum katalizörlerinin, biyodizel elde edilmesinde kullanılan bazı nebati
yağlarda başarılı olduğu ispatlanmıştır. Bu da geniş ve yeni bir kullanım alanı sunmaktadır.
Niyobyum ve tantal tüketiminin Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki endüstriyel
gelişmeye paralel olarak önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Bununla birlikte hızla
artan küresel nüfusun ihtiyaçlarına istinaden, yüksek teknoloji ürünleri olan otomobiller, cep
telefonları, bilgisayarlar vb. tüketim metalarına talebin artacağı tahmin edilmektedir.
Niyobyum kullanım ömrü süresince yüzde 50'sinden daha fazlası geri dönüşüme tabi olan
bir elementtir. Niyobyum çelik ve süper alaşımlardan; tantal çoğunlukla çimentolu karbür,
elektronik ve süper alaşımların üretimi sırasında oluşan yeni hurdadan geri
dönüştürülebilmektedir.
Niyobyumun aksine, dünya çapında atık tantal metal veya alaşımın yüzde 1'inden daha
azı geri dönüştürülebilmektedir. Tantal, çoğunlukla elektronik gibi karmaşık ürünlerde
küçük miktarlarda kullanılmaktadır. Bu da geri dönüşümü teknik olarak zorlaştırıcı bir etki
yapmaktadır. Ürünlerden tantalın daha fazla geri kazanılabilmesi için, elektronik ürünlerin
toplanması ve ilave fiziki ayırma yapılması gerekmektedir.
Bu malzemelerin atıkları, niobyum ve tantalın elde edilmesinde kullanılan yöntemlere
(flotasyon, yerçekimi, kavurma, liç vb.) bağlı olarak oluşan atıklar ve yan ürünlerden
oluşmaktadır. Büyük miktarlara ulaşan bu atıklar çevre sorunlarına yol açabilmektedir.
Bunlara ek olarak; niyobyum ve tantal rezervlerinden üretilen atıklar, önemli miktarlarda
uranyum veya toryum ve bunların radyonüklitlerini içerebilmektedir (Örneğin, Nijerya'nın
Jos bölgesindeki atıklar, Brezilya'daki Araxá, Catalao ve Tapia bölgeleri, Avustralya'daki
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Greenbushes Madeni gibi). Niyobyum ve tantal, genel olarak insan sağlığı üzerinde önemli
endişelere neden olmasa da; niyobyum ve tantal cevherlerinin işlenmesi sırasında ve
atıklardan dolayı yüksek toryum ve uranyum seviyelerinden doğal olarak oluşan radyoaktif
maddelere endüstriyel maruziyet endişe verici olabilmektedir.
Her iki ürün için de ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak için ithalata ve geri dönüşüme
bağımlılık bulunmaktadır.
E.2. Vanadyum Değerlendirmesi
Vanadyum için orta vadeli görünüm; çelik endüstrisi ve redoks pilleri, talebi ve arzı
etkileyecek faktörlerdir.
İkame edilmesine rağmen, özellikle Çin'in çelik üretimindeki büyük artışa bağlı olarak
2019'daki vanadyum talebi büyüme göstermiştir. Yirmi yıllık yükselen çelik üretimiyle Çin
ekonomisinin ve ham çelik üretiminin 2020'lerin ortalarında zirveye yaklaşması
beklenmektedir. Çin’in yanı sıra Japonya da ürettiği çeliğin kalitesini diğer büyük çelik
üreticisi ülkelerle eşitlemiş olduğundan talebin daha da artıracağı tahmin edilmektedir.
Hindistan’ın sanayileşmesinin artış hızına paralel olarak çelik üretiminin de neredeyse iki
katına çıkması öngörülmektedir.
Telefonlar, kablosuz aletler ve hatta arabalar gibi uygulamalar için henüz pratik olmadığı
belirtilmekle birlikte; vanadyum akış pilleri, günümüzde endüstriyel ölçekte enerji depolama
için mükemmel olarak nitelenmektedir. Güneş ve rüzgar enerjisi ile birlikte büyük ölçekli
uygulamalara yönelik daha kullanışlı olduğu belirtilmektedir. Öyle ki; vanadyum
bataryalarıyla bir kasabaya kesintisiz güç sağlanabileceği ifade edilmektedir. Vanadyum
redoks bataryaları teknolojisinin gelişimi, yeni büyük bir talep kaynağı olabilmesi için biraz
daha vaktin olduğu öngörülmektedir. Dolayısıyla uzun vadeli olarak vanadyum fiyatlarında
artışların olabileceği tahmin edilmektedir.
Yukarıda belirtilen olaylar ve durumlar sonucu arz ve talepteki gelişmeler, vanadyum
piyasasını önümüzdeki on yıl içinde yeniden şekillendireceği aşikardır. Vanadyum redoks
bataryalarından gelen talep artışları hariç tutulduğunda, piyasadaki mevcut talep durumunun
2020'lerin ortalarından itibaren artan bir şekilde devam edeceği düşünülmektedir.
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Vanadyum talebindeki beklenen artış ve arzın sınırlı kalması muhtemelen yeni vanadyum
kaynaklarının aranması veya mevcut kaynakların verimleri ve optimizasyonlarını gündeme
getirmektedir. Ayrıca vanadiferrus titanomanyetit yatakları ile şeyller, ham petrol, boksit ve
katran kumları vanadyuma yönelik aramalarda göz önünde tutulmalıdır.
Ülkemizdeki mevcut durum dikkate alındığında, vanadyum ihtiyacının ithalat yoluyla
gerçekleştirilmeye devam edeceği görülmektedir. Bu kapsamda; vanadyum ikmal kanalları
çeşitlendirilmesinde yarar olduğu görülmektedir.
E.3. Salgının Etkileri
2019 yılının son günlerine doğru Çin’de ortaya çıkan salgın, Dünya ekonomisini
temelinden sarsmıştır. Ülkemizin de derinden etkilendiği bu yeni beklenmedik durum, zaten
hassas olan ülkemiz ekonomisini bir miktar daha kırılgan hale getirmiştir.
2020 yılı başında Dünya çapında yayılım gösteren salgın öncelikle turizm ve bağlantılı
sektörleri vurmuştur. Ardından bütün iktisadi unsurlar, salgın sürecinde önce durgunluğa
girmiş ve akabinde bazı sektörler tamamen durmuş veya büyük kapasite düşüşleri
yaşanmıştır. Madencilikte Dünya ölçeğinde büyük ölçüde yavaşlayan sektörler arasına
girmiştir. Hükümetler, genel ekonomik yavaşlama ve etkilerine yönelik pek çok tedbirleri
ilk günlerden itibaren almaktadırlar. Bu tedbirler çerçevesinde Bakanlığımız, Maden
Kanunu muhtevasındaki idari ve mali uygulamalara yönelik olarak çeşitli kolaylıklar
sağlayarak salgın sürecinin daha az hasarla atlatılması için gerekenleri yapmıştır. Diğer
ülkelerde benzer adımlar atarak bu sürecin atlatılabilmesine yönelik çalışmalar yapmışlardır.
Fakat Dünyada madencilik sektöründeki büyük firmalar farklı ülkelerdeki madenlerini
kapatmış veya büyük kapasite düşüşlerine meyletmişlerdir. Özellikle salgının görüldüğü
madenlerde mecburi karantina sebebiyle üretimler belirli süre için dahi olsa tamamen
durdurulmuştur. Ayrıca bu firmaların yapmayı düşündükleri yatırımlar konusunda
beklemeyi tercih ettikleri de görülmüştür.
Türkiye maden ihracatının yaklaşık yüzde 40’ı Çin’e, yüzde 20’si Avrupa Birliği
ülkelerine ve yüzde 7’si ABD’ye yapılmaktadır. Çin’in salgın sürecinden hızlı çıkışı ve
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iktisadi hayata hızla dönüşünün madenciliğimize olumlu etki yapacağı, ama son yıllardaki
büyümesi yavaşlayan bir Çin’in talebinin eskisi kadar olmayacağı da dikkate alınmalıdır.
Genel olarak salgının madencilikle birlikte tedarik zincirini etkilemesi beklenmektedir.
Bu çalışmanın özeli açısından ise bu hammaddeler yönünde ülkemizin ticaretinin Dünyaya
oranla düşük olması sebebiyle, böyle ciddi bir endişeye mahal olmadığı izlemini
edinilmektedir.
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