
چکيده
از ديدگاه كاربردي بخش��ي )حدود30عنصر( از عناصر ب��ا فراواني كم به عنوان 
عناصر نادر معروف اند. اين نام بنا به داليل گوناگون از جمله كش��ف دير هنگام، 
رخداد كم در طبيعت، نداش��تن تقاضا در بازار و فرايند اس��تحصال بسيار دشوار 
ب��راي آن ها انتخاب ش��د و تنه��ا در چند دهة اخي��ر در صنايع م��ورد توجه قرار 
گرفته اند. اين عناصر به پنج گروه عناصر نادر آلكالن، عناصر نادر سبك، عناصر 
ب��ا نقطة ذوب باال، عناص��ر نادر خاكي و عناصر پراكن��ده اي كه به طور عمده در 

كانه هاي سولفيدي متمركزند، تقسيم مي شوند. 
هر يك از اين عناصر به دليل ويژگي هاي ش��يميايي و فيزيكي خود، كاربردهاي 
بسيار متنوع دارند. برخي از كاربردهاي آن ها در زندگي انسان نقش استراتژيك 
دارند. اين نقش ممكن اس��ت اس��تفاده از آن ها در ابزار و ماشين آالت يا كاربرد 
مستقيم در مواد دارويي يا غذايي مصرفي انسان وساير موجودات زنده باشد. منابع 
تأمين اين عناصر نيز محدودند و معموالً به جز چند مورد خاص به عنوان محصول 

جانبي از ذخاير فلزات ديگر استخراج مي شوند. 
کليدواژه هـا:  عناصر كمياب، عناصر س��ازگار، عناصر ناس��ازگار، عناصر نادر 

آلكالن، عناصر نادر سبك، عناصر نادر خاكي، عناصر با نقطة ذوب باال. 

خلیل بهار فیروزي
سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور

مقدمه
در ی��ک تقس��یم بن��دي کل��ي 
ژئوش��یمیایي، عناصر تشكیل دهندة 
سنگها در سه دس��ته عناصر اصلي)با 
فراواني بیش از 1/. درصد(،عناصر فرعي 
)با فراواني 0/1 تا 0/01درصد( و عناصر 
با فراواني کم )کمت��ر از 0/01 درصد( 
تقسیم مي شوند. هر یک از عناصر یاد 
ش��ده در س��نگ هاي گوناگون آذرین، 
رس��وبي و دگرگوني، رفتاري ناهمسان 
را در فرایندهاي گوناگون عمل کننده 
در سنگ هاي آذرین رسوبي و دگرگون 
در چند رده قرار مي گیرند. این دس��ته 
از عناصر در سیس��تم آذرین به دو رده 

تقسیم مي شوند. 
1. عناص��ر س��ازگار:  در کاني هاي 
تشكیل ش��ده درگامه هاي آغازین وارد 

مي شوند. 
2. عناصر ناس��ازگار: در کاني هاي 
وارد  آذری��ن  س��نگ هاي  تأخی��ري 
مي ش��وند. عناصر ناس��ازگار شامل دو 
گروه اند: از دیدگاه کاربردي بخش��ي از 
عناصر با فراوان��ي کم به  عنوان عناصر 
ن��ادر معروف اند که دراین نوش��تار نیز 

به طور عمده به آن ها مي پردازیم.   دورۀ هــــــجدهـــم
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عناصر نادر
عناصري هس��تند که بنا به دالیل 
گوناگ��ون از جمل��ه کش��ف دیرهنگام، 
رخداد کم در طبیعت، نداش��تن تقاضا 
در بازار و فرایند استحصال بسیار دشوار، 
تنها در چند ده��ۀ اخیر درصنایع مورد 
توجه ق��رار گرفته و به ن��ام عناصر نادر 

مصطلح شده اند.
 ای��ن عناص��ر بیش از س��ي عنصر 
هس��تند، ک��ه به چن��د گروه تقس��یم 

مي شوند)شكل شمارة 1(
1. عناصر نادر آلكالن شامل لیتیم، 

روبیدیم و سزیم،
2. عناص��ر نادر س��بک، تنها عنصر 

برلیم در این گروه قرار مي گیرد؛
3. عناصر با نقطۀ ذوب باال ش��امل 

تانتالیم، نیوبیوم، زیرکنیم و هافنیم؛
4. عناص��ر ن��ادر خاک��ي ش��امل 
النتانیدها و عناصر ش��بیه به آن ها مثل 

ایتریم و اسكاندیم؛
5. عناصر پراکنده اي که به طور عمده 
در کانه هاي سولفیدي متمرکز مي شوند 
و ش��امل ژرمانی��م، گالیم، رنی��م، تالیم، 
کادمیوم، ایندیم، سلنیم و تلوریم هستند. 
بنابرای��ن اصط��الح عناص��ر ن��ادر 
آن چنان مرتبط با رخ��داد نادر آن ها در 
طبیعت نیس��ت. این عناصر گاهي به نام 
فلزات نادر نیز نامیده مي شوند که البته 
چ��ون برخ��ي ازآن ها ش��به فلزند)مثل 
س��لنیم( اصطالح عناصر نادر درست تر 

مي نماید. 

1- گروه عناصر نادر آلکالن
1-1-لیتیم

آرفودس��ون،   1817 س��ال  در 
شیمیدان س��وئدي لیتیم را کشف کرد. 
این عنصر در قرن گذش��ته به مقدار کم 
در صنایع دارویي اس��تفاده شد. به  دلیل 
وزن مخصوص بس��یار اندک آن)0/53(، 
ظرفی��ت گرمایي ب��اال، قابلیت واکنش 
بس��یار باال، پتانس��یل بس��یار باال براي 
تش��كیل آلیاژ یا برلیم، آلومینیوم ، مس 
و س��رب، این فلز در بیش از 150مورد 
کارب��رد دارد. لیتی��م در شیشه س��ازي، 

متالوژي، صنایع الكتریكي،س��رامیک و 
شیمیایي استفاده مي شود. 

کانس��ارهاي با عیار ب��االي این فلز 
داري 1/5-1/3و ب��ه ن��درت تا 2درصد 
اکسید لیتیم هس��تند. مهم ترین منبع 
لیتیم، پگماتیت ها، شورابه ها و آب هاي 
حوضه هاي با تبخیر ش��دید و هم چنین 
آب ه��اي زیر زمیني داراي ب��رم و ید در 

میدان هاي نفتي هستند. 
لیتی��م در س��اختمان28 کاني که 
به طور عمده سیلیكاته و فسفاته هستند 
متمرکز مي شود اما این فلز به طور عمده 
از کاني اس��پدومن به دست مي آید. این 
کاني داراي 6تا 7/5درصد اکسید لیتیم 
اس��ت. کاني هاي دیگران شامل پتالیت، 
لپیدولیت، آمبلي گونیت، ائوکریپتیت و 

زینوالدیت هستند. 
1-2- سزیم و روبیدیم

روبیدیم نخستین بار با آنالیز طیفي 
به دس��ت بونسن به دس��ت بونسن در 
س��ال 1859 و سزیم نیز با آنالیز طیفي 
به دس��ت کریش��هوف در س��ال 1860 
شناسایي ش��ده اند. براي مدتي طوالني 
این عناصر هیچ گونه کاربردي نداشتند. 
سزیم با داشتن بزرگ ترین شعاع یوني در 
بین کاتیون ها و پایین ترین پتانسیل یوني 
هنگامي که در برابر اشعۀ خورشیدي یا 
اش��عۀ کیهاني قرار گیرد یا گرم ش��ود، 
مي تواند منبعي براي جریان الكترون ها 
باش��د و باتري هاي خورشیدي بر اساس 
آن کار مي کنند. سزیم به عنوان سوخت 
موتورهاي راکت هاي یوني در پروازهاي 
فضای��ي و هم چنی��ن در ژنراتوره��اي 

پالسمایي استفاده مي شود. 
روبیدی��م ب��ه مق��دار مح��دود در 
داروس��ازي و در ش��یمي تجزی��ه ب��ه 
کار مي رود. بیش��ترین تولید س��زیم از 
انباشته هاي  پولوس��یت هاي موجود در 
پگماتیت��ي به دس��ت مي آید که ممكن 
اس��ت از 0/3 ت��ا 3 درصد عیار اکس��ید 

سزیم باشند.
 

2-گروه عناصر نادر سبك
تنها عنصر این گروه بریلیم اس��ت 

. بریلیم را در س��ال 1798، ش��یمي دان 
فرانسوي، و کولین، در درون بریل کشف 
ک��رد. فلز خال��ص آن پس از گذش��ت 
یک قرن، به دس��ت دانش��مندي به نام 
لبو به دس��ت آمده است. بریلیم از روي 
وزن مخصوص بس��یار پایی��ن )1/847 
گرم بر س��انتي متر مكعب(، سختي باال، 
االستیس��یتۀ باال و ظرفیت گرمایي باال 
شناخته شده است. بریلیم فناوري هاي 
هس��ته اي، س��اخت هواپیما ها، موشک 
ژیروس��كپي،  قطع��ات  فضاپیماه��ا،  و 
سیستم هاي ناوبري و جهت یابي کاربرد 
دارد. مهم ترین انباش��ته هاي گرایزني و 
رگه ه��اي کوارتز با محص��والت جانبي 
تنگس��تن، مولیبدن و بیس��موت یافت 
مي ش��وند. به هنگام کارب��رد بریلیم در 
فناوري هاي هسته اي، وجود عناصر نادر 
خاک��ي با قابلیت ج��ذب نوتروني باالي 

آن ها بسیار مضرند. 
کاني هاي بریلیم ش��امل کاني هاي 
س��یلیكاته و آلومینو سیلیكاته، فسفاته، 
اکس��یدي و بوراته هس��تند. کاني هایي 
که ارزش اقتصادي دارن��د عبارت اند از: 
بریل با 10تا 12درصد اکس��ید بریلیم، 
فناکیت با 40تا 44درصد اکسید بریلیم. 
برتراندی��ت ب��ا 40تا 42درصد اکس��ید 
بریلی��م، کریزوبریل با 18ت��ا 20درصد 

اکسید بریلیم وچند کاني دیگر. 

۳-عناصر كمیاب با نقطة ذوب باال
۳-1- نیوبیوم و تانتالیم

نیوبیوم و تانتالیم دو فلز ش��بیه به 
هم هس��تند که به طور عمده همراه هم 
دیده مي ش��وند. در سال 1802آکبرگ، 
از  را  اکس��یدي  س��وئدي،  ش��یمیدان 
ی��ک کاني جدا کرد ون��ام آن را تانتالیم 
گذاش��ت. پ��س از آن در س��ال 1844، 
دانشمندي دیگر به نام روز ثابت کرد که 
همۀ کاني هاي داراي تانتالیم یک عنصر 
مشابه با تانتالیم دارند که آن را نیوبیوم 
نامید. هر دو عنصر داراي نقطۀ ذوب باال 
و هر دو قابل کار، چكش خوار و پایدار در 
برابر دماهاي باال و اسید هستند. نیوبیوم 
به مق��دار فراوان به صورت فروکلمبیوم، 
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به عنوان یک عنصر آلیاژي در فوالد ضد 
زنگ استفاده مي ش��ود که در ابزارهاي 
هوا فض��ا و هواپیماي ماف��وق وصوت و 
رآکتوره��اي هس��ته اي کارب��رد دارد با 
افزایش قلع، زیر کنیم و ژرمانیم، نیوبیوم 
به صورت یک مادة ابررس��انا در دماهاي 
پایی��ن عمل مي کند. تانتالی��م در رادیو 
الكترون ها درمهندسي شیمي ودر تولید 
فوق آلیاژ ها استفاده مي شود. نزدیک به 
س��ي درصد از تانتالیم موجود به عنوان 
محصول جانبي از سرباره هاي ذوب قلع 
در بردارندة تانتالیم به دست مي آید که 

در تایلند، مالزي و زئیر واقع اند. 
بی��ش از پنج��اه کان��ي در ترکیب 
خ��ود دارند مهم ترین کان��ي  آن ها گروه 
کلمبی��ت- تانتالیت و گ��روه پیروکلر- 

میكرولیت هستند. 

۳-2-زیركونیم و هافنیم
زیرکونیم و هافنیم همس��اني هاي 
ژئوش��یمیایي ف��راوان دارن��د و به طور 
معم��ول با همدیگ��ر در درون کاني ها و 
س��نگ ها یافت مي ش��وند. زیرکونیم در 
سال 1789 به دست شیمي دان آلماني، 
ام- کالپروت به صورت اکسید از زیرکن 
جدا ش��د هافنیم را مندلیف پیش بیني 
کرد دو دانش��مند دانمارکي به نام هاي 
هوس��ي و کاستر در س��ال 1923 آن را 
کش��ف کردند. نقطۀ ذوب باال، پایداري 
در برابراس��ید و م��واد س��اختماني در 
رآکتورهاي هسته اي را تعیین مي کنند. 
زیرکونی��م م��ادة ایده آل ب��راي مخازن 
سوخت هس��ته اي و مواد ساختماني در 
رآکتوهاي هس��ته اي اس��ت. و به عنوان 
م��واد افزودني در آلیاژهاي غیر آهني به 
کار رفته در صنایع  هواپیمایي و اتومبیل 
اس��تفاده مي ش��ود. به دلی��ل سرش��ت 
دیرگ��دازي زیرکن، این م��اده در مواد 
قال��ب براي ریخته گري فل��زات آهني و 
نیز به عنوان آجر و بلوک در شیشه گري 

استفاده مي شود. 
هافنی��م داراي نقط��ۀ ذوب 3900 
درجۀ س��انتي گراد و به ص��ورت کاربید 
ب��راي تولید م��واد پای��دار در برابر گرما 

کاربرد دارد. نزدیک به 75درصد از تولید 
زیرکونیم دنیا به صورت اکسید زیرکونیم 
در آمری��كا واس��ترالیا انج��ام مي پذیرد. 
هافنیم تنها ب��ه صورت محصول جانبي 
در فرایند تولید کنسانترة زیرکونیم تولید 
مي ش��ود. در بعضي از کشورها از جمله 
هند، زیرکن به صورت محصول جانبي از 
پالسرهاي ایلمنیت و مونازیت به دست 
مي آید. نزدیک به س��ي کاني زیر کنیم 
شناخته شده اند اما تنها دو کاني زیرکن 
)سیلیكات زیرکونیم( و بادلئیت)اکسید 

زیرکونیم( ارزش اقتصادي دارند. 

4- عناصر نادر خاكي و عناصر شبیه 
به آن ها 

ای��ن گ��روه ش��امل پان��زده عنصر 
النتانیدها در جدول تناوبي )از عدد اتمي 
57تا 71( به همراه ایتریم و اس��كاندیم 
هستند. گاهي توریم را نیز در این گروه 
ج��اي مي دهن��د. اصطالح ن��ادر خاکي 
از واژة التی��ن   terra rarrae  مش��تق 
ش��ده اس��ت. عناصر نادر خاک��ي به دو 
گروه تقسیم مي شوند: زیرگروه سبک یا 
سریم که شامل هفت عنصر اول خانوادة 
النتانیدها )عدد اتمي57 تا 63( و توریم 
هستند وزیر گروه سنگین یا ایتریم که 
ش��امل عناصري از خانوادة النتانیدها با 
عدد اتمي 64 ت��ا 71 به همراه ایتریم و 
اسكاندیم هستند. با وجود آن که ایتریم 
داراي عدد اتمي پاییني اس��ت)39( اما 
در گروه عناصر نادر خاکي سنگین قرار 
گرفته اس��ت که این موض��وع به دلیل 
ژئوشیمیایي آن  ویژگي هاي  همس��اني 
با عناصر س��نگین است. در طبیعت نیز 

همراه آن ها یافت مي شود.
با وجود نام آن ها، این گروه از عناصر 
در واقع نادر نیس��تند. هری��ک از آن ها 
داراي فراواني بیشتري در پوسته نسبت 
به عناصر نقره، طال یا پالتین هس��تند، 
ضمن آنكه عناصري چون سدیم، ایتریم 
و نئودیم حتي بیش��تر از سرب کالرک 
دارن��د. عناصر نادر خاکي س��بک داراي 
فراواني بیشتري نسبت به گروه سنگین 
هس��تند و عناصر با عدد اتمي زوج نیز 

به طور معمول فراواني بیش��تري نسبت 
به عناصر مجاورخ��ود در جدول تناوبي 
)عدد اتمي فرد( دارند. که این موضوع به 
دلیل پایداري نسبي بیشتر در هستۀ اتم 
عناصر با عدد اتمي زوج است. این عناصر 
هیچ گاه ب��ه صورت فلز آزاد در پوس��ته 
زمین یافت نمي شوند. کاني هاي طبیعي 
آن ها نیز مخلوطي از عناصر گوناگون این 
گروه و عناصر غیرفل��زي را با هم دارند 
با سنازیت، مونازیت و زینوتیم به همراه 
رس  هاي داراي عناصر نادر خاکي، کاني  
اقتصادي تر در میان حدود دویست کاني 
شناخته شدة داراي این عناصر هستند. 
با س��نازیت و مونازیت منبع عناصر نادر 
خاکي س��بک اند و نزدیک به 95درصد 
از ای��ن عناصر که در حال حاضر مصرف 
مي ش��وند. از آن ه��ا به دس��ت مي آیند. 
کاني هاي زینوتیم و آالنیت منبع عناصر 
نادر خاکي سنگین و ایتریم هستند. در 
حال حاضر کانسار بایان اوبو در مغولستان 
چین مهم ترین ذخیرة شناخته شده این 
عناصر در دنیاس��ت. عالوه بر آن حدود 
550 کمپلكس سنگ هاي کربناتیتي-
آلكال��ن در دنی��ا داراي ارزش اقتصادي 

براي این عناصر هستند.
به ط��ور کلي این عناصر داراي جال 
و قابلیت هدایت الكتریكي باال هس��تند. 
رنگ آن ها به طور معمول نقره اي، نقره اي 

هولمیم یکي از 
مهم ترین مواد 
پارامغناطیس 
شناخته شده 
است. بسیاري 
از تركیبات 
این عناصر، 
به ویژه یروپیم، 
پرازئودیمیم 
و نئودیمیم به 
شدت فلورسانس 
هستند. پرومتیم 
و توریم به شدت 
رادیو اكتیوند. 
برخي از خواص 
عناصر نادر خاكي 
در جدول شمارة 
1آورده شده اند
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سفید یا خاکس��تري اس��ت. از دیدگاه 
شیمیایي به شدت احیا کننده اند، درهوا 
به تندي کدر مي ش��وند و اکس��ید این 
عناصر را مي سازند. در دماهاي باال آتش 
مي گیرند و به سرعت مي سوزند. ترکیبات 
آن ها به شدت پارامغناطیس اند. هولمیم 
یك��ي از مهم ترین م��واد پارامغناطیس 
شناخته شده است. بسیاري از ترکیبات 
این عناصر، به ویژه یروپیم، پرازئودیمیم 
و نئودیمیم به شدت فلورسانس هستند. 
پرومتیم و توریم به شدت رادیو اکتیوند. 
برخ��ي از خواص عناصر ن��ادر خاکي در 

جدول شمارة 1آورده شده اند. 
به دلیل همس��اني زی��ادي که میان 
عناص��ر این گروه وج��ود دارد، جدا کردن 
آن ها دشوار است و کاربرد آن ها نیز به طور 
عمده بر اساس خواص گروهي مخلوطي از 
چند عنصر است. نزدیک به 35درصد از این 
عناصر به عنوان کاتالیزور در پاالیش نفت 
خام استفاده مي شود. نزدیک به سي درصد 
در صنایع شیشه وسرامیک به عنوان اجزاي 
صیقل دهنده، عامل رنگ زدا، جذب کنندة 
اشعۀ ماورابنفش، عامل ضد سرخ شوندگي، 
عامل رنگ در سرامیک و شیشه، به عنوان 
مواد افزودني به سرامیک هاي ساختماني 
مثل نیتری��د س��یلیس)si3n4( و زیرکن 
در عدس��ي ها  شیشه هاي نوري و نزدیک 
به س��ي درصد آن ها نی��ز در متالوژي  به 

عنوان عامل بهبودي در خواص ابرآلیاژها 
و در آلیاژهاي منیزیم، آلومینیم و نیكل- 
کادمیم در وسائل الكترونیک )کامپیوترها و 
گوشي هاي تلفن همراه( استفاده مي شود. 

ت��ک عنصرها نزدیک به پنج درصد 
از م��وارد کاربرد باقي مانده را تش��كیل 
مي دهند ک��ه ارزش مالي آن ها بیش از 
پنجاه درصد است. یكي از موارد کاربرد 
این عناصر که به تازگي گسترش یافته، 
تولی��د مغناطیس ه��اي دائمي اس��ت. 
کاربردهاي صنعتي دیگر آن ها ش��امل 
تلویزیون رنگي، المپ هاي فلورس��انس، 
سنسوراکس��یژن، فیبر ن��وري، بلورهاي 
مصنوع��ي قابل کارب��رد در لیزر و فیلم 

حافظه است. 

۵. عناصر پراكنده ك�ه در كانه هاي 
سولفیدي متمركز مي شوند

این عناصر ش��امل ژرمانیم، گالیم، 
رنیم، تالیم، کادمیم، ایندیم، س��لنیم و 
تلوریم هستند که به طور عمده به صورت 
افشان در کاني هاي سولفیدي به صورت 
ایزومورف جانشین عناصر دیگر مي شوند. 

۵-1-ژرمانیم
این عنصر در سال 1886 به دست 
ش��یمي دان آلمان��ي، وینكل��ر، در کاني 
آرژیرودیت کشف شد. ژرمانیم به  عنوان 
یک عنصر نیمه  هادي در رادیو الكترونیک 
کاربرد فراوان دارد. ضمن آن که در تولید 
عدس��ي هاي مادون قرمز نیز اس��تفاده 
مي ش��ود. ژرمانیم داراي ظرفیت جذب 
بسیار اس��ت و تمایل زیادي به تشكیل 
ترکیبات ارگانیک ژرمانیم دارد. درگامۀ 
تشكیل تورب به راحتي جذب مي شود و 

در زغال سنگ ها تجمع مي یابد.

۵-2-رنیم
رنی��م با ع��دد اتمي 75 در س��ال 
1925 ب��ه دس��ت ژئوشیمیس��ت هاي 
آلماني، آی��دا و والترن��وداک، در درون 
کان��ي کلمبی��ت وگادولینیت کش��ف 
ش��د. رنیم داراي بیش��ترین تمرکز در 
مولیبدنیت و آنالوگ مولیبدنیم اس��ت. 

رنیم داراي نقطۀ ذوب باال و3180درجه 
سانتي گراد، سختي و پایداري و مدول 
االستیس��تۀ باالس��ت. و به آس��اني با 
عناصر مولیبدن، نیوبیوم، رنیم به عنوان 
یک عنصر آلیاژي در فل��زات پایدار در 
دماه��اي باال اس��تفاده مي ش��ود و در 
پاالیش نفت به عنوان کاتالیزور کاربرد 
انحص��اري دارد. رنیم از باطلۀ حاصل از 
فراوري مولیبدنیت، مس و مولیبدنیت 
و کنس��انترة مس تولید مي شود. افزون 
ب��ر مولیبدنیت، رنیم ممكن اس��ت در 
کاني هاي کالكوپیریت و پیریت نیز دیده 
ش��ود. این عنصر در کانسارهاي داراي 
پیروتیت،  کالكوپیری��ت،  پنتالندی��ت، 
رنیم همراه با اوس��میوم و ایریدیوم در 
درون پیروتی��ت متمرکز مي ش��ود. در 
کانسارهاي ماسیوسولفید مس، رنیم در 
پیریت و کالكوپیریت متمرکز مي شود. 
بیش��ترین تمرکز رنیم در کانس��ارهاي 

مس- مولیبدن اتفاق مي افتد. 

۵-۳- تالیم
تالی��م با روش اسپكتروس��كپي در 
سال 1861 به دست دانشمند انگلیسي، 
کروکس، کشف ش��د. از دیدگاه خواص 
فیزیكي ش��بیه به سرب است و درنیمه 
هادي ها، س��لول هاي نوري و هم چنین 
در دستگاه تشخیص دهندة تشعشعات 
م��ادون قرم��ز، المپه��اي فلورس��انس، 
آلیاژه��اي پای��دار در برابر س��ایش و در 
مایعات س��نگین و ایمرس��یون کاربرد 
دارد. این عنصر و ترکیبات آن به شدت 
س��مي اند و با وجود موارد مصرف زیاد، 
تقاضا براي آن کم اس��ت. این فلز بیشتر 
از ف��راوري کانه ها س��ولفیدي متعلق به 
انباشته هاي هیدروترمال و ماسیوسولفید 
به صورت جانبي به دست مي آید. تالیم 
در درون کاني هاي سیلیكاته- سریسیت، 
کلریت- و کاني هاي س��ولفیدي- گالن، 
اس��فالریت، پیریت، مارکاسیت و مقادیر 
کمتري در کالكوپیریت پراکنده مي شود. 

۵-۵-كادمیم
عنصر کادمیم در سال 1817 به دست 
دانشمند آلماني اس��ترومایر در کانۀ روي 
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کش��ف ش��د. از آنجا که این عنصر در هوا 
اکسید نمي ش��ود، مهم ترین کاربرد آن در 
پوش��ش فراورده هاي فلزي است. آلیاژهاي 
کادمیم و مس براي س��اخت سیستم هاي 
ذخیرة برق استفاده مي شوند. انواع گوناگون 
اجزاي اتومبیل ها، هواپیما ها و ابزار رادیویي 
از این آلیاژ اس��تفاده مي کنند. این عنصر 
همچنین در ساخت انواع باتري هاي نیكل- 
کادمیم و نقره- کادمیوم استفاده مي شود. 
این عنصر داراي استفادة ویژه در رآکتورهاي 
هسته اي نیز هست. همۀ کادمیم موجود در 
بازار به عنوان محصول جانبي از باطله هاي 
حاصل از کانه هاي سولفیدي روي، سرب و 

مس به دست مي آید. 

۵-۶-ایندیم
دو شیمي دان آلماني به نام هاي رایش 
وریش��تر در س��ال 1863 ایندیم را کشف 
کردن��د. آغاز کاربرد آن در صنعت از س��ال 
1930بوده اس��ت که براي تهیۀ آلیاژهاي 
مخصوص با نقره، س��رب، مس، کادمیم و 
قلع، همچنین آلیاژهاي با نقطۀ ذوب پایین با 
گالیم به کار رفته است. در سال های گذشته 
استفاده آن ها در صنایع الكترونیک به عنوان 
نیمه هادی گسترش یافته است. ترکیبات 
ایندیم با آنتیموان به عنوان نیمه  هادي عمل 
مي کند که مي تواند به صورت هادي نور در 
بخش مادون قرمز طیف نوري عمل کند و 
ترکیبات آن با آرسنیک و فسفر درصنایع 
حرارتي استفاده مي شود. ایندیم به عنوان 
محصول جانبي از فراوري کانه هاي سرب- 
روي، مس- سرب-روي و قلع- سرب- روي 

استخراج مي شود. 

۵-۷- سلنیم و تلوریم
دی��دگاه  از  تلوری��م  و  س��لنیم 
ژئوشیمیایي همسان یكدیگرند. تلوریم 
درس��ال 1782 به دس��ت یک بازرس 
معدن اتریش��ي به نام رایش��ن اشتاین، 
هنگامي که در حال آزمایش روي یک 
کانسنگ طال بود، کشف شد این کشف 
در سال 1789 به وسیلۀ کالپروت تأیید 
و تلوریم نامیده ش��د. سلنیم نزدیک به 
19 سال پس از آن به دست برزیلیوس 

کشف شد. تا س��ال 1940 کاربرد این 
عنصر بس��یار مح��دود ب��ود و تنها به 
صورت اولیه در الستیک سازي، شیشه 
و صنایع ش��یمیایي استفاده مي شد. از 
جنگ جهاني دوم بدین س��و س��لنیم 
در صنع��ت نیمه هادي ها س��لول هاي 
فتوالكتریک س��لول هاي خورش��یدي، 
و  تلویزی��ون  اندازه گی��ري،  ابزاره��اي 
کارب��رددارد.  نش��انگر  سیس��تم هاي 
تلوریم در مهندس��ي رادیو، دتكتورها، 
ترموکوپ��ل، خن��ک کننده ه��اي نیمه 
هادي و ترموالمنت  ها استفاده مي شود. 
س��لنیم و تلوریم در متالوژي نیز براي 
ساختن آلیاژهایي از فوالد و فلزات پایه 

استفاده مي شوند. 
در ق��رن نوزده��م و بیس��تم نقش 
بسیار مهم عنصر سلنیم در فعالیت هاي 
ارگانیک بخش هاي زیادي از بدن انسان 
شناسایي شده است. در حال حاضر نقش 
س��لنیم درمبارزه با انواع سرطان، پیري، 
بیماري هاي قلبي، دیابت، آس��م، آرتروز 
و ان��واع ویروس ها و همچنین کاربرد آن 
در بهبود ایمني بدن، کارکرد مغز و نظم 
تیروئید کامالً شناخته شده است. منابع 
س��لنیم و تلوریم به طور عم��ده محدود 
به کانس��ارهاي ماگمایي نی��كل- مس، 
مس-مولیب��دن هیدروترم��ال، ذخای��ر 
تراوشي  انباشته هاي  ماسیوسولفیدمس، 
س��لنیم- اورانیم- وانادیم است که تقریباً 
هم��ۀ س��لنیم و تلوریم تولی��دي دنیا از 
آن هاست و عیار آن ها به طور معمول بین 

0/04 تا 0/004درصد است. 
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