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Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę pierwiastków metali ziem rzadkich, zasoby krajowe
i światowe, zastosowanie oraz możliwości ich odzysku. Skupiono się przede wszystkim na odpadach fosfogipsowych powstających w procesie wytwarzania kwasu fosforowego metodą mokrą. Ten sposób przeróbki surowców apatytowych dostarcza znacznych ilości odpadów, które charakteryzują się stosunkowo
dużą zawartością lantanowców.
Słowa kluczowe: metale ziem rzadkich, fosfogips, apatyt Kola
Abstract
This paper reviews the characteristic of rare earth elements, national and world resources, applications, and
possibilities of their recovery. The article is generally focused on phosphogypsum waste coming from the
process of forming phosphoric acid with the application of wet method. This way of transforming apatite
resources provides a considerable amount of waste characterized by a relatively high content of lanthanides.
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1. Wstęp
Metale ziem rzadkich (RE, REE – Rare Earths, Rare Earth Elements) to grupa 15 lantanowców (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz,
holm, erb, tul, iterb, lutet) o liczbach atomowych od 57 do 71 oraz skand i itr. Metale te
charakteryzują się zbliżonymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi; ich silne pokrewieństwo geochemiczne powoduje tworzenie plejad, zwykle z przewagą jednego z nich, co
skutecznie utrudnia ich rozdział [1]. Pierwiastki te tworzą tlenki o charakterze zasadowym
(wyjątkiem tlenek ceru (IV) o charakterze amfoterycznym), w których występują przede
wszystkim na +III stopniu utlenienia, niekiedy również na +II lub +IV. Spośród wszystkich,
jedynie promet jest syntetycznym pierwiastkiem promieniotwórczym.
Lantanowce występują w skorupie ziemskiej w stosunkowo znacznej ilości, jednak ich
koncentracja w wydobywanej rudzie jest niska, czego skutkiem są wysokie koszty wzbogacania. Pomimo tego są one szeroko stosowane w metalurgii jako dodatki stopowe poprawiające właściwości domieszkowanych metali, trwałe magnesy czy pasty polerskie. Dowiedziono również aktywności biologicznej związków lantanu, dzięki czemu znalazły one
zastosowanie w medycynie.  
Stale rosnące zapotrzebowanie, a także obecna sytuacja na rynku powodują, iż zaczęto poszukiwać alternatywnych źródeł pozyskiwania REE. Dodatkowo w krajach, które nie
posiadają łatwego dostępu do źródeł surowca, koniecznym stało się odzyskiwanie cennych
pierwiastków przy wykorzystaniu recyklingu zużytych produktów czy też przez wydzielanie
ich z odpadów, jak np. z hałd fosfogipsu pochodzenia apatytowego.

2. Zastosowanie pierwiastków ziem rzadkich
Metale ziem rzadkich znalazły zastosowanie w nowoczesnych technologiach, tzw. high-tech, m.in. do produkcji katalizatorów samochodowych (Ce, La, Nd, Pr), katalizatorów
krakingu katalitycznego (La, Ce), nowoczesnych silników elektrycznych (recharcheable),
magnesów stałych, które charakteryzują się najsilniejszymi właściwościami magnetycznymi
przy minimalnej masie (Nd, Pr, Dy, Tb), filtrów optycznych (Ce, La, Pr, Nd) i luminoforów
(Y, Eu, Tb, Gd, La, Ce). Stosowane są również przy produkcji szkła (Ce, La, Nd, Pr), ceramiki (La, Nd, Y, Ce, Pr), proszków polerskich (Ce, La, Pr) oraz w metalurgii (La, Ce, Nd, Pr,
Sm). Unikalne zastosowanie znalazły przy produkcji barwników, nawozów (Ce, La, Y, Nd,
Pr, Sm, Gd) i włókien izolacyjnych. Do ww. produktów stosowane są różnorodne związki
metali ziem rzadkich o różnych klasach czystości, co powoduje zróżnicowane zapotrzebowanie w poszczególnych rejonach świata. W USA, Japonii i Europie Zachodniej stosowane
są związki ultraczyste, podczas gdy w Chinach zdecydowane zużycie odnotowane jest dla
miszmetalu i koncentratów ceru [1].
Nowoczesne samochody, jak np. Toyota Prius, w swojej masie zawiera do kilkunastu kilogramów metali ziem rzadkich, które korzystnie wpływają na elementy metaliczne, poprawiając ich twardość, odporność na pękanie i ogólne zużycie. W mechanice samochodowej
REE stosowane są do produkcji silników elektrycznych (hybrydowa bateria NiMH – zawiera
dodatki lantanu i ceru; silnik – terbu, dysprozu, neodymu, prazeodymu), katalizatory (lantan,
cer), szyby przednie UV (cer), szkła lamp przednich (neodym), wyświetlacz LCD (europ, itr,
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cer) [2, 3]. Nanocząsteczki boranu ceru o średnicy 50 nm używane są jako dodatek do oleju,
wpływając korzystnie na współczynnik tarcia i właściwości przeciwzużyciowe oleju [4].
W metalurgii REO (Rare Earth Oxide – tlenki metali ziem rzadkich) są szeroko stosowane w celu udoskonalenia i sferoidyzacji węglików (połączenie dobrych właściwości
odlewniczych żeliwa i plastyczności staliwa [5]), co zwiększa odporność stopu na spawanie,
a w konsekwencji poprawia jego jakość. Domieszkowanie związkami ceru (Ce2O3, Ce2O2S)
lub lantanu (LaAlO3) wpływa korzystnie na odporność na ścieranie, pękanie, odkształcenia
plastyczne i zarysowania [6, 7]. Pierwiastki metali ziem rzadkich dodawane są również do
materiału rolek wykorzystywanych w procesie walcowania stali, dzięki obniżeniu punktu
zapłonu stali stają się one odporne nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale również na
wysoką temperaturę. W tym przypadku REO nie wpływają na układ fazowy węglików, a jedynie zmniejszają ich zapotrzebowanie w stali [8]. Badania prowadzone są również nad zastąpieniem domieszek berylowych ze względu na ich toksyczność oraz wapnia przez wzgląd
na ich niekorzystne właściwości mechaniczne. Jako zamiennik stosowane są związki itru,
które w stopach magnezu poprawiają odporność na utlenianie, a w stopach cynku zwiększają
wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie [9].
Sporym zainteresowaniem cieszy się również węglan lantanu, który znalazł zastosowanie
w biotechnologii i medycynie. Jako czysty związek występuje on w piasku monacytowym.
Jest to miękki, srebrzystobiały metal posiadający zdolność wiązania fosforanów, a siła wiązania porównywalna jest do związków glinu [10]. W przeprowadzonych do tej pory badaniach
potwierdzone zostały jego właściwości wiążące fosforany, dzięki czemu stosowany może
być przy leczeniu hiperfosfemii, przewlekłej chorobie nerek powodującej zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Lek obecnie znajdujący się na rynku o nazwie Fosrenol
uznany został za bezpieczny, dodatkowo dowiedziono, iż posiada ochronny wpływ na układ
kostny [11]. Podczas prowadzonych wcześniej badań odkryto również ochronne właściwości
związków dysprozu na układ kostny – wpływ osteogeniczny (kościotwórczy) na komórki
szpiku kostnego [12].
Zespół badawczy pracujący w Beijing University of Chemical Technology w Chinach
prowadził badania nad właściwościami włókien, zawierających w swym składzie żelatynę
i dodatek ceru. Dowiedziono poprawy właściwości hydrofobowych oraz mechanicznych
włókna. Ponadto ich gładka powierzchnia i zwarta struktura, działanie antybakteryjne i dobra
biozgodność, pozwala przypuszczać, iż włókna te (HGCe) mogą znaleźć zastosowanie jako
biomateriały w biomedycynie [13].
Związki itru, a dokładniej tlenosiarczki itru jako luminofory, znalazły zastosowanie do
produkcji telewizorów kolorowych i płaskich wyświetlaczy, termometrów elektronicznych,
świetlówek [14].
3. Gospodarka surowcowa w Polsce
Polska jest znaczącym eksporterem surowców energetycznych (węgiel brunatny i kamienny, gaz ziemny); metalicznych (rudy miedzi, ołowiu, srebra, selenu, cynku rafinowanego, sody kalcynowanej); niemetalicznych (gips syntetyczny, kruszywa, sól kamienna), jednak na ponad 140 surowców mineralnych i wyrobów pochodnych konsumowanych w Polsce, niemal połowa w całości pochodzi z importu [1]. Świadczy to o wysokim uzależnieniu
od dostaw z zagranicy takich surowców jak gaz ziemny, ropa naftowa, aluminium, magnez,
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fosforyty i apatyty oraz pierwiastki ziem rzadkich, których udział importu wynosi 100%
w stosunku do krajowej podaży [1].
3.1. Pierwiastki ziem rzadkich
W handlu pierwiastki ziem rzadkich występują w postaci koncentratów: bastnaesytu
(60–85% REO), monacytu (55–60% REO), ksenotymu (> 25% REO), bastnaesyto-monacytu
(gatunki 30%, 60% i 71% REO) oraz surowców przetworzonych: metal mieszany (98–99%
REE), żelazocer (74% miszmetalu) oraz poszczególne metale o wysokiej klasie czystości
w postaci grudek, sztabek, proszków i drutów, a także węglanów, chlorków, fluorków i azotanów (czystość 96–99,9999%) [1].
Metale te występują w Polsce na Dolnym Śląsku w pobliżu Szklarskiej Poręby (do
0,5% REO) i Bogatyni (1,55% REO), jednak mają one znaczenie jedynie mineralogiczne.
Istotniejszymi z punktu widzenia wykorzystania są źródła wtórne, tzw. fosfogipsy odpadowe, powstające po przerobie importowanych koncentratów apatytowych (0,8–1,0% REO)
ze złóż półwyspu Kola (Rosja), których hałdy zlokalizowane są przy dawnych Zakładach
Chemicznych Wizów. Źródło to zawiera średnio 0,69% RE w suchym fosfogipsie [1]. Natomiast w odpadach piaskowo-mułowych z zakładu w Rakowicach stwierdzono zawartość
frakcji ciężkich minerałów (w tym monacytu), o zawartości około 2,6–5,4% (0,2–0,4%
REO) [15].
W roku 2009 zapotrzebowanie w Polsce na lantanowce wynosiło 2Mg rocznie (w postaci
metali) i 57Mg rocznie (w postaci związków), których import odbywa się głównie z Chin,
Europy Zachodniej i USA [1]. W porównaniu z rokiem wcześniejszym stanowi to jedynie
28% zaimportowanych surowców pierwiastków metali ziem rzadkich. Wpływ na zmniejszenie popytu mogą mieć przede wszystkim warunki cenowe podyktowane przez producentów,
jak i jakość sprowadzanych surowców.

4. Gospodarka metali ziem rzadkich na świecie
Szacuje się, iż zawartość lantanowców w skorupie ziemskiej waha się od około 150 do
220 ppm, dla porównania szacunkowa zawartość miedzi wydobywanej na skalę przemysłową wynosi ok. 55 ppm, a cynku 70 ppm [16]. Pomimo stosunkowo bogatych zasobów surowcowych, jedynie kilka złóż jest stale eksploatowanych, jak np. Sichuan w Chinach. Niektóre
z nich wznawiają wydobycie, jak np. kopalnia Mountain Pass w Kalifornii, która w 2002
roku została zamknięta z powodu wycieku radioaktywnej cieczy [17]. Jak podano w Bilansie Gospodarki Surowcami Mineralnymi, globalne zasoby lantanowców sięgają 88 mln Mg
tlenków (dane na rok 2009), z czego około 67% zlokalizowanych jest w trzech państwach:
Chinach – 31%, Rosji – 21% i w USA – 15%. Znacznie mniejsze udziały przypadają na Australię (6%), oraz Kanadę i Indie (1%) [1].
Badania geologiczne, które zostały przeprowadzone przez Geological Survey, potwierdziły, iż 94% światowego wydobycia rud metali ziem rzadkich przypada Chinom [16], które
począwszy od roku 2010 znacznie zmieniły politykę surowcową. Początkowo, we wrześniu
2010 roku, czasowo wstrzymany został eksport do Japonii, później ograniczenia w dostawach dotknęły kraje europejskie i Stany Zjednoczone. Z państw tych wpływały skargi i petycje do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jednak nie odniosły one znaczącego skutku.
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– analizowane są zasoby zarówno naziemne jak i kosmiczne (chromatograficzne i spektrometryczne oznaczanie REE w meteorytach) [24];
– badane są możliwości odzysku ziem rzadkich z odpadów – zużytych urządzeń elektronicznych, silników samochodowych, czy produktów ubocznych procesów chemicznych,
zawierających nawet śladowe ilości REE.
Wprowadzane innowacje nie dadzą relatywnie szybkiego efektu, ale z czasem doprowadzą
do zmniejszenia wpływu Chin na rynek surowcowy metali ziem rzadkich.
5. Fosfogipsy apatytowe jako potencjalne źródło REE
Przemysł fosforowy opiera się w Polsce o dwie grupy surowcowe: fosforyty importowane głównie z krajów Afryki oraz apatyty pochodzące z półwyspu Kola. Podczas produkcji kwasu fosforowego, surowiec fosforonośny reaguje z kwasem siarkowym, dając
kwas fosforowy oraz duże ilości fosfogipsu. Na 1 Mg P2O5 w kwasie fosforowym przypada
około 4 Mg fosfogipsu jako odpadu [25]. Siarczan wapnia w zależności od warunków prowadzonego procesu (wpływ ma temperatura i stężenie kwasu) może występować w formie
anhydrytu, półwodzianu lub dwuwodzianu. Proces ten w uogólnieniu przebiega według
podanej reakcji:
Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 10nH2O = 3H3PO4 + 5CaSO4*nH2O + HF
gdzie n przyjmuje wartości: 0; 0,5; 2 odpowiednio dla zastosowanej metody – anhydrytowej,
półwodzianowej lub dwuwodzianowej.
W latach 80. w Kombinacie Police wytwarzano kwas fosforowy przy użyciu zarówno
fosforytów, jak i koncentratu apatytowego. W Zakładach Chemicznych Wizów, które przerabiały wyłącznie surowiec w postaci apatytu, zmagazynowano na hałdach pokaźne ilości
odpadowego fosfogipsu. Jego zagospodarowanie napotyka na duże trudności, gdyż zawiera
duże ilości zanieczyszczeń, głównie fosforanów, krzemu i fluoru, które ograniczają jego wykorzystanie np. w przemyśle materiałów budowlanych. Podczas prób rozkładu fosfogipsu
kwasem siarkowym, zanieczyszczenia przechodziły zarówno do roztworu, jak i pozostawały w fazie stałej, wskutek przesycenia roztworu i jego krystalizacji. Podczas stosowania
koncentratu apatytowego Kola, wśród zanieczyszczeń zawartych w fosfogipsie występują
również związki REE w ilościach 0,8–1% w przeliczeniu na sumę tlenków metali ziem rzadkich. W technologii tzw. dwuwodzianowej, stosowanej w Zakładach Chemicznych Wizów,
pierwiastki ziem rzadkich wbudowują się w strukturę gipsu (około 80% zawartości) oraz
przechodzą do roztworu kwasu fosforowego (około 20% zawartości), stężenie REO w powstającym fosfogipsie wynosi około 0,3%. Po roku 1984 zakłady te rozpoczęły produkcję
kwasu fosforowego metodą półwodzianową [25].
Dotychczas REE nie były odzyskiwane z fosfogipsu na skalę przemysłową, a jedynie
trwały poszukiwania metod ich odzysku w skali laboratoryjnej, przy zastosowaniu ekstrakcji stężonymi kwasami: siarkowym, azotowym lub ich mieszaninami, podczas której lantanowce przechodzą z fazy stałej do fazy ciekłej, którą stanowi kwas, a następnie
fosfogips pozbawiony zanieczyszczeń filtruje się. Próby zastosowania kwasu azotowego
odnosiły znakomite efekty w postaci stopnia wyługowania (ekstrakcji) sięgającego 90%.
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Technologia ta okazała się ostatecznie bardziej skomplikowana i generująca dodatkowe
odpady, w postaci zagrażającego środowisku azotanu wapnia, dla którego nie znaleziono
zagospodarowania [25]. Fosfogips składowany jest w Polsce w trzech obszarach: w Wizowie, Policach i w Wiślance k. Gdańska. Hałda w Wiślance zawierająca około 16 mln Mg
odpadu, przy rocznym przyroście na poziomie 120–180 tys. Mg. Została zamknięta po 40
latach użytkowania [26]. Szacuje się, iż rocznie wszystkie zakłady w Polsce wytwarzają
około 2,2–2,6 mln ton fosfogipsów. Powstający tu odpad stwarza poważne zagrożenie dla
środowiska naturalnego, głównie dla wód powierzchniowych i gleb oraz nie może on być
stosowany bezpośrednio w budownictwie.
W krajach wysoko uprzemysłowionych odpady neutralizuje się zanim trafią one na składowisko, a np. w USA odprowadza się je bezpośrednio do morza. Realnym jest również
składowanie ich w wyrobiskach po fosforytach [27]. Siarczan wapnia po oczyszczeniu może
znaleźć zastosowanie przy produkcji cementu portlandzkiego, przy elementach zapór przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych, budowlach hydrotechnicznych czy inżynierskich,
jak np. tunele komunikacyjne. Do tej pory odzyskiem pierwiastków metali ziem rzadkich
w Polsce zajmowały się zakłady KGHM Polska Miedź [1].
5.1. Sposoby wydzielania lantanowców z fosfogipsu
Dotychczas stosowanymi metodami wydzielania REE z odpadowego fosfogipsu była
jego wieloetapowa ekstrakcja z użyciem kwasu mineralnego: siarkowego, azotowego lub ich
mieszanin. Efekt ługowania lantanowców opiera się o przemianę fazową półhydratu do dihydratu przez proces rozpuszczania siarczanu wapnia i jego ponowną krystalizację. Podczas
ługowania REE przechodzą z fazy stałej do ciekłej, którą stanowi roztwór kwasu. Następnie
fosfogips pozbawiony zanieczyszczeń oddziela się od roztworu na drodze filtracji, a filtrat
kieruje się do dalszego oczyszczania [25]. Stosowano do tej pory wiele sposobów izolowania
lantanowców z uzyskanego filtratu, a wśród nich:
– metody strąceniowe, wykorzystujące niską rozpuszczalność REE, gdzie mimo niskiego
stężenia lantanowców wytrącają się one jako trudno rozpuszczalne związki, głównie wodorotlenki, szczawiany lub podwójne siarczany sodowo-lantanowcowe;
– metody ekstrakcyjne w układach ciecz-ciecz z udziałem fazy organicznej, jaką stanowi
np. kwas NPPA (nonylofenylofosforowy);
– metody zatężania poprzez usunięcie wody, metoda ta wymaga doprowadzenia dużej
ilości ciepła, jednak okazała się ona jedną z najskuteczniejszych metod wydzielania
REE [25].
Badano również efekt działania różnych ekstrahentów wpływających na wbudowywanie się metali ziem rzadkich w strukturę krystaliczną fosfogipsu, jak np. Rukanol PIO
(mieszanina w przybliżeniu równomolowa kwasów mono-2-etyloheksylofosforowego
i dwu-/2-etyloheksylo/-fosforowego) czy kwas NPPA (nonylofenylofosforowy). Najkorzystniejsze efekty zanotowano dla pierwszego z w/w ekstrahentów, gdyż mieszanina ta
rozcieńczona naftą wykazuje synergetyczny efekt przy ekstrakcji z roztworu kwasu siarkowego [28]. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody możliwym staje się odzysk metali
ziem rzadkich przy jednoczesnym uzyskaniu czystego chemicznie fosfogipsu. W dalszej
kolejności może on być wykorzystany do produkcji kwasu siarkowego, cementu portlandzkiego, anhydrytowego, klinkieru, wapna i siarki czy też przeróbki na siarczan amonowy [27].
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6. Wnioski
Pierwiastki metali ziem rzadkich są szeroko stosowanymi metalami, używanymi do wytwarzania gamy produktów w gałęzi nowoczesnych technologii High-Tech. Ich zasób geologiczny należy do znaczących, lecz koncentracja w wydobywanej rudzie jest niewielka, rzędu
ułamkowych części procenta.
Głównymi problemami pojawiającymi się w ciągu technologicznym wzbogacania i uzysku są metody separacji poszczególnych pierwiastków, gdyż posiadają one bardzo zbliżone
właściwości zarówno fizyczne jak i chemiczne.
Obecna sytuacja na świecie, czyli wzrost cen czystych REE i REO oraz drastyczny spadek
eksportu surowca z Chin, spowodowały wzmożone zainteresowanie możliwościami odzysku
cennych lantanowców z odpadów. Obiecującym substratem są hałdy fosfogipsu pochodzenia
apatytowego, bogatego w zawarte w nich metale ziem rzadkich.  
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