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Boj za redke in manj redke elemente
To so elementi, ki jih uporabljajo v visokih tehnologi-

jah, in še pred desetletji sploh niso bili tako iskani. V 
dnevnem tisku se pojavljajo tudi poimenovanja redke 
kovine, kar je kar ustrezen izraz, saj gre večinoma res za 
kovine, pogosto pa kar “redke zemlje”, kar je dobeseden 
prevod iz angleščine za “rare earths” in še manj prime-
ren izraz “redke zemljine”. Zemljina pa je izraz za ze-
meljsko prst in se uporablja v gradbeništvu.

Običajno v to skupino uvrščamo 15 elementov iz 
skupine lantanoidov (ali lantanidov) ter elementa skan-
dij in itrij. Izraz “redek” ima zgodovinski izvor, nekoliko 
zaradi tega, ker njihova uporaba še ni bila znana, veči-
noma pa zaradi tega, ker so si po lastnostih zelo podob-
ni in jih je bilo težko čiste izolirati. Po danes znanih 
podatkih jih v naravi ni tako malo, da bi jih morali ime-
novati “redke zemlje”.

 Zakaj boj prav zaradi nekaj teh precej neznanih ele-
mentov? Ti elementi so nepogrešljivi v računalniški in-
dustriji, industriji telekomunikacij in medicini, ker pa se 
digitalizacija širi na vsa področja človekovega delovanja, 

so vedno bolj iskani tudi v vojaški industrija in tudi tako 
imenovanem “zelenem gospodarstvu”. Nepogrešljivi so 
pri proizvodnji računanikov, tablic, pametnih telefonov 
in digitalnih fotoaparatov, telefonskih baznih postaj, la-
serjev, električnih avtomobilov, vetrnih turbin, naprav v 
medicinski diagnostiki, satelitov in še bi lahko naštevali.

Med redke elemente različni viri naštevajo 17 ele-
mentov. Poleg skandija in itrija še skupino lantanoidov.

Skandij (Sc) se uporablja za TV ekrane in fluore-
scenčne luči in varčne svetilke.

Itrij (Y) se uporablja pri proizvodnji barvnih zaslo-
nov, leč digitalnih fotoaparatov, superprevodnikov, ki-
rurških pripomočkov, pulzirajočih laserjev, zdravil za 
zdravljenje raka in artritisa.

Lantan (La) se uporablja pri proizvodnji optičnih stekel 
za kamere in teleskope, za IR kamere in za specialna jekla.

Cerij (Ce) cerijev oksid je katalizator v avtomobilskih 
“katlizatorjih”. Uporablja se kot polirno sredstvo za 
leče, za izdelavo specialnih zlitin magnezija in alumini-
ja, magnetov in elektrod.

4 naravoslovna solnica  |  letnik 21  |  številka 2  |  zima 2017

Slika 1: Periodni sistem z označenimi redkimi elementi  
(Vir: http://studentski.net/gradivo/ulj_fmf_fi1_jte_sem_tabela_izotopov_01?r=1); http://www.pef.uni-lj.si/bojang/periodni.jpg)
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Prazeodim (Pr) se uporablja za obarvanje keramike, 
za izdelavo magnetov in izredno trdne zlitine za dele 
letalskih motorjev.

Neodim (Nd) se uporablja za izdelavo močnih perma-
nentnih magnetov v kopenskih vozilih in letalih, slušal-
kah, mikrofonih, računalniških diskih ter IR laserjih.

Prometij (Pm) je med lantanoidi edini radioaktivni 
element, uporablja se pri izdelavi natančnih ur, srčnih 
spodbujevalnikov in v raziskovalne namene.

Samarij (Sm) je uporaben pri izdelavi močnih ma-
gnetov, pri proizvodnji vozil in v vojaški industriji, za 
obsevanje rakavih bolnikov, za uravnavanje reakcije v 
jedrskih reaktorjih. 

Evropij (Eu) uporabljajo v spojinah s fosforjem za iz-
delavo barvnih zaslonov in pasebnih markerjev, na pri-
mer na evrskih bankovcih za preprečevanje ponarejanja. 

Gadolinij (Gd) se uporablja v jedrskih reaktorjih in 
nevtronski radiografiji, pri označevanju tumorjev in 
magnetni resonanci v medicini, pri merjenju kostne go-
stote in diagnozi rakovih obolenj. 

Terbij (Tb) uporabljajo za izdelavo fluorescenčnih 
luči, barvnih zaslonov, permanentnih magnetov, goriv-
nih celic ter za ladijske sonarje. Ker v zlitinah povzroča 
izrazite magnetne lastnosti ima široko uporabo v civilni 
in vojaški industriji. 

Disprozij (Dy) ima poleg holmija najmočnejše ma-
gnetne lastnosti in ima zato široko uporabo, od računal-
niških diskov do elektromotorjev v električnih avtomo-
bilih. Uporablja se tudi za laserje in varčne sijalke. 

Holmij (Ho) se uporablja za izdelavo najmočnejših 
magnetov in magnetnih polj, za izdelavo kontrolnih pa-
lic v jedrskih reaktorjih in za mikrovalovne naprave.

 Erbij (Er) se prav tako uporablja za kontrolne palice 
v jedrskih reaktorjih, za izdelavo optičnih vlaken v ko-
munikacijskih sistemih, izdelavi laserjev in v medicin-
ske namene.

Tulij (Tm) − njegovi izotopi se uporabljajo za mobil-
ne rentgenske naprave in laserje uporabne v civilne in 
vojaške namene.

Iterbij (Yb) se uporablja v proizvodnji zdravil proti 
raku, za specialna jekla in za senzorje za seizmografe in 
detektorje eksplozij pod zemljo. 

Lutecij (Lu) − izotopi se uporabljajo za datiranje sta-
rosti, na primer meteoritov, v rafineriji nafte in pozi-
tronski emisijski tomografiji ter za označevanje nekate-
rih vrst tumorjev. 

Poleg teh pa so v velikem povpraševanju še naslednji 
manj redki elementi:

Antimon (Sb), ki se uporablja kot sredstvo, ki prepre-
čuje gorenje, uporablja se za premaze sicer vnetljivih 
snovi v gradbeništvu in v vojni industriji.

Bizmut (Bi) se za razliko od ostali uporablja pred-
vsem v farmacevtski industriji.

Germanij (Ge) se uporablja za izdelavo optičnih sen-
zorjev (senzorji za infrardečo svetlobo).

Litij (Li) je nepogrešljiv pri izdelavi baterij za pame-
tne naprave in električne avtomobile. Litijeve baterije 
so mnogo lažje in trajnejše od klasičnih baterij (galvan-
skih členov).

Tantal (Ta) se uporablja pri proizvodnji pametnih te-
lefonov.

Za večino teh elementov je značilno, da so bogata 
nahajališča zelo redka in jih je zato nujno pridobivati 
iz rud z zelo majhno koncentracijo želenih elementov. 
Poimenovanje “redki" izvira tudi iz zahtevne tehnolo-
gije pridobivanje. 

Za pridobivanje lantanoidov je najpomembnejši mi-
neral minacit, ki vsebuje primesi lantanoidov. Vse me-
tode pridobivanja so dolgotrajne kombinacije kemij-
skih in fizikalnih postopkov ter so tipičen primer 
“umazane” in ekološko zelo obremenjujoče kemijske 
industrije. To je tudi eden od razlogov za monopol nad 
proizvodnjo. Mnoge razvite zahodne države so se zaradi 
okoljske zakonodaje, ki bi ceno proizvodnje še dvignila, 
tej proizvodnji odpovedale, zato se je zaradi nižjih cen 
dela in nižjih okoljskih standardov večinoma preselila 
na Kitajsko. Tako ima sedaj Kitajska monopol nad veči-
no redkih elementov, ki ga tudi noče izgubiti. Zaradi 
tega se je tudi veliko elektronske industrije preselilo na 
Kitajsko, ker je sicer uvoz teh dragocenih elementov iz 
Kitajske precej drag. Tako je Kitajska, čeprav razpolaga 
z manj minerali kot Rusija (Kitajska ima po oceni 12 % 
svetovnih zalog, Rusija 20 % svetovnih zalog) največja 
proizvajalka redkih elementov. Zaradi velikega povpra-
ševanja in monopola nad proizvodnjo cene teh redkih 
kovin tudi skokovito naraščajo. V letih 2015 do 2016 je 
cena za tono litija narasla od 500 dolarjev na več kot 
15.000 (Kapitanovič, 2016). 

Težave so tudi z recikliranjem teh elementov iz od-
služenih naprav. Recikliranje je drago in tehnološko 
zahtevno. V Evropi z recikliranjem pridobimo le 1 % 
elementov, ki jih potrebujemo v proizvodnji. Še naj-
bolj je pri tem uspešna Japonska, ki z recikliranjem 
pridobi 10 % redkih elementov. 

Podobno kot z ostalimi naravnimi neobnovljivimi 
viri gre poraba redkih elementov le v eno smer, v vse 
večjo potrošnjo. To pa povzroča vse večje napetosti, 
tako ekonomske kot politične. 
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