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AUTo z WKŁADKĄ
Pierwiastki ziemi rzadkich stanowią dziś
podstawę nowoczesnych technotogii
5ą niezbędne choćby do produkcji
samochodu hybrydowego.
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1 esienią przrszłego ro|.rr na Varsa

J [trfiftĘljftj:T:Ł-
fornii i czeka, az eksperci zainstalują apa-
raturę naukową, mięĘv inn1.rni laserolve
działko, Icóre ma strzelać do malsjańskich
skał z odległości kilku merórv.

\ie uczyni im wielkiej szkodv. ponie-
waż jeden wYstlzał trwać będzie zale.
dwie pięć nanosekund i pozostawi malo

widoćzny ślad o średnicy mniejszej niź
milimetr. A tam, gdzie dotrze cienki stru-
mień światla laserowego, skała w1.oaru-
jc. zainieniajqc się w rozgrzanq do n.sięcv
stopni Celsjrrsza plazmę. Ulamek seLrrn-
d1 później zjonizowana materia zacznie
się ochladzać i powracać do normalnego
stanu, emitując światlo. Jego analizę prze.
prowadzi współpracujący z laserem spek-
trometl. Po ch\łili znanyjuż będzie s|dad
chemiczny gruntu.

.fa norvinka techniczna nazyva się
ChemCam, Naukowcy z Francji i USA bu-
dowali ją przez 10 lat. Urządzenie naleąv

' do nowej klasy insmrmerrtów baćawczyń
zwanvchLIBS(odang.laser-inducedbreak-
down spectroscopy). Przvdają się one
na Ziemi, i to nie tvlko v' badaniach na-
ukowych. Niedawno w'Stanach po raz
pierwszy skazano czlowieka na podstawie
dan1.ch dostarczonych przęz spekffometl
LIBS. Złodzieja' który zdołał ucięc z banku,
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$Tbijając szybę okienną' ziden$dkowa.
no na podstawie kilku mikroskopijnych
fragmentów szkla znalezionvch na jego
ubraniu. Laserowe dzjaIko z dok]adnoś-
cią do milionow-vch części procenta ustali.
ło sklad chemiczny szklanych drobin. Byl
taki samjak wybĘ szybv. Rabuś poszedł
za kratki.

Nie b"vłoby marsjańskej nowinki, gdyby
nie dwa (itr i neod1.rn) z 17 pierwias&óv'
ziem rzadkich. Ich nazwa jest myląca, bo
kiedyje odkrywano rv XIX wiel:u, sądzono,
ze wr'stępują na Ziemi sporadycnrie. obec-
nie wiemy, ze niekóre są dość powszechle.
Tvie qlko że niesprarńed|iwie rozmiesz.
czone w skorupie ziemskiej.

Wielkie złoza znajdują się międzv inny-
mi v'Chinach' kóre są dziś niemal mono-
polisq u ich lwdobvciu. Gdy we wrześniu
tęgo loku doszło do sporu międąv Pań.
stwem srodka a Japonią' w efekcie kóre.
go Chin1' tstr4'.mĄ na krótko spŹędaż
pienvias&órv ziem rzadkich, na kraje przo-
dujące u. złrawansowanych technologiach
padl bladv strach. Dziś bez tych surowcóv'
nie ma nowoczesnvch urzqdzeń. Jesteśmy
od nich uzaleźnieni tak samo jak od rop.v'
To ich zadziwiające własciwości magne.
tyczne umożii$iłv rcwo|ucję technologicz-
ną końca )o( $łel(r.

Osza}amiająca kariera pierwiastkót'
zięm rzzdklch zaczĘła się w latach 7o., gdY
samar' członek tej rodziny, został w.vkorąv-
stanv do sporządzenia stopórv, z których
powstałv najsilniejsze wówczas magne.
ąv. Jeden z nich, zbudov.any z samanr i ko.
balfu, zastosowała rv 1979 roku firma Sony
do produkcji q'alkmana. B,vl to pierwszy
rv histońi przenośry' magnetofon kasetowy,
który zamiast głośnikórv mial słuchawki.
Własnie dzięki ol1m magnesom moźliwa
b,vła miniatuv-acja sprzętu.

w 1982 rohl za Ęraw4 innej japońskiej
firmv Sumitomo oraz amervkańskiego
koncemu General tr{otors pojalr'iły się sil-
niejsze magnesv neodvmowe. Dzięki nim
można br'ło jeszcze bardziej ogranicać
masę i rozmiarv sPrzętu. Dziś magnesy
neod1rnowe można znaleźć v'niemal każ-
dym produkcie elektroniczn].rn - w twar-
d,vch dyskach, telefonach komórkowych'
laptopach, odtwarzaczach mp3, mikrofo-
nach i sluchawkach, ładowarkach. Mają
tcż o|brzvmie znaczenie w obronności
. znajdują się w systemach nawigaryjnych,
radarach oraz ukladach naprowadzania po-
cisków na cel.

coraz częściej tęż magnesy te są umięsz.
czanę w tulbinach wiatrowych. Na szczY-

cie gigant'vcznych wież wznoszących się na
w}'sokość l0o metów i ch'}tających wiatr
40-metrow).rni lopatami znajdują się ge-
nelatory pĘdu zar'i'ielające nawet 300 Ę
neod1'rnu oraz kilka kilogramów dysprozu
- innego pierwiastka ziem rzadkich. Takie
same magTresy' choć znacznie mnięjsze,
pracują w samochodowych silnikach elęk-
Ęcznych. W hiórydowyrn pńusie produ.
kowarytn przez Tovotę umieszczono kilo.
glam neod)tnu, a także trochę dysprozu,
terbu i prazeod5.,mu. Do tego trzeba dodac
10 Ę lantanu - kolejnego przedstawiciela
Iodziny. kóry posłuĄ| do budowy baterii.

zA KltKA DEKAD PRZEŚLEMY
PRĄD' l{|E P(lNoszĄc sTRAT.
T0 zAstUGA NlEzWYKŁYcH
PIERWIASTK(lW

Prą.kładem dość zadzir'r'iając1.ch moźli.
wości pierwiast.ków ziem rzadkich są ter-
feno|e - inreligenme mateńaĘ zmieniające
ksztaĘ pod wp\lvem pola magnetYczne-
go. Zjawisko to nosi nazwę magnetosfiykcji
i znanejest od XIX wieku. Obserwowano
je w niklu, kobalcie i stopach tych metali,
ale odkształcęnia byĘ niewielkie. Dopie-
ro w latach 60. Podczas ekspervmentól'l'
prowadzonych w amerykańskim ośrodlrl
wojskowlm Naval Ordnance Laboratory
odkry'to, że terb i dysproz rv bardzo niskich
tempęIaturach charakteryzuj ą się gigan-
t"vczną magnetosaykcją. Po kilku latach ba.
dań tak spntnie połą cznno je z zr|aztm ' i:'e
uzyskany stop odkształcał się $.temperafu-
rze pokojowej.

supertajny mateńał rychlo zastosowano
w czułych sonarach nasfuchująrych sygna-
lów al1rst,vcznych w *.odzie. W latach 80.
postarror,l'iono skomeĘalizowaó produkt
i wtcdv nazwano go Teńnol-D. obęcnie
stosowany jęst w rozmaitych czujnikach
i przetwornikach, ale nie rylko. Jego naj-
nowsze zasrosowanie to Soundbug - ga-
dż'et zAmieniający vai'dy w miarę dobrze
rezonujący kawalek povierzchni w głoś-
ńk. opracowali go palę lat temu naukowcy
z uniwefsJĄętu w Hull w Wielkiej Bryta.
nii. Mówiące ściany, szybv. schodv. nawet
meble - to r,rszysrko mogą pierviastki ziem
rzadkich.

Mają one jeszcze jedną intrygującą włas-
ciwość: pod wpĘlł'em pola magnetYczn€-
go zmieniają temperatulę. c€chę tę zwaną
magnetokalorycznością próbuje się obec.
nię $l.koŹvstać do stwoŹenia nowej gene-

racji lodówek. Pod konięc lat 90. xx wieku
amerykański badacz Karl Gschneidoer
z Ames Laboratory przedstawil koncep-
cję urządzenia. w którym cz1.nnikiem
chlodzącyn byłby stop gadolinu - kolej-
n€go pierwiastka ziem rzadkich . oraz
drvóch innych metali. Eksp€rymentv są
na tyle zaawansowane, że nie}'tóre firmy,
na przvkład ostatnio BAsĘ chcą wkrót-
ce zbudor'rać pierwsze protoqpy. Magne-
t"vczna lodówka bylaby cichsza i bardziej
ekologiczna, przede wszys&im jednak po-
bierałaby wielokrotnie mniej energii - by.
liib1 ona potrzebna g.lównie dowprawienia
w ruch niewielkich magnesów (rzeczjasna
takźe wvkonanych ze stopów metali ziem
tza&jch| ZgJaszale są pomysłv zastoso.
wania gadolinu w sysremach chlodzcnia
komputerów oraz klimatPŹtolach.

Pierwiastti ziem rzadkicb są w śl'iado-
vi'odach, telewizorach LCD, diod,ach LED,
apa|atach do jądrowego Iezonansu magne-
rycznego i dziesiątlrach innvch urządzeń.
Są też nadzieją naŃowców prowadz4cych
badania nad matęrialami nadprzewodząq-
mi' kóry.rni możejuz za parę dekad bęclzie.
my przeq'łali prąd, nie ponosząc żadnych
strat w sieci. Pionierskie instalacje ismiejq
juz chocby w Danii.

Jeden z naj sĘnniej szych nadprzewodli-
ków o nazwię ltsCo składa się m.in. z itru.
\ł.laśnie z niego naukorvcy z National High
I,Iagnetic Field l,aboratoly \r' lbllahasseę
na Florydzie budują obecńe olbr4lrni elek.
tromagnes, który ma wytwarzać gigantycz'
ne pole magnetyczne przy minimalnym
zuzvciu prądu. sĘd już tytko krok. wciąż
dośó duĄ do znacznie sprawniejszvch
silnikórt'. generatorów pr4du oraz lewitują-
cych pociqgów.

Niektórych martwi to uzależnienie od
pierwiastkórt. ziem rza<lkich. D|arego już
kilka dni po sporze chińsko.japońskim do.
ryczącr.rn tych surowców Toyota ujawni-
ła, że prowadzi badania nad silnikiem do
priusa. w który'rn nie będzie magnesó\ł'
neod}mowych. Thkźe Amerykanie poinfor.
mowa|i' ze zamierzają przeziacz!ć no,rłe
fundusze na program ARPA-E, w ramach
kórego prov'adzi się obarczone wysokirn
ryzykiem porażki badania nad rozmaity-
mi kompoąltami, stopami celamicznymi
i nanomateriałami, któ4trni można by za-
sąpić pierwiastki ziem rzadkich.

To jednak odległa przyszlość. Na razie
myśli się raczej o t'm, jak odzyskiwać te su-
rowce i jak ich oszczędniej uĄwać' bo na-
stępców nie widaó. szybko z tego nałogu
się nie w)zwo|im)'.
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