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Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Λανθανίδες  κατά  IUPAC  (1990)  ονοµάζονται  τα  δεκαπέντε  στοιχεία  από  
το  λανθάνιο  ως  και   το  λουτέτσιο,  που  τοποθετούνται  στο  περιοδικό  σύστηµα  µε  
βαθµιαία  προσθήκη  ενός  ηλεκτρονίου  στα  4f  τροχιακά.  Το  λανθάνιο  δεν  έχει  
ηλεκτρόνια  στα  4f  τροχιακά    εξετάζεται  όµως µαζί  µε  τις  λανθανίδες  λόγω  της  
οµοιότητας  των  ιδιοτήτων  του  µε  αυτές  των  υπόλοιπων  λανθανίδων.  Σπάνιες  
γαίες  κατά  IUPAC  ονοµάζονται  τα  στοιχεία  των  λανθανίδων  
συµπεριλαµβανοµένου  του  σκανδίου  και του  υττρίου.  Παρόλο που  δεν  πρόκειται  
για  σπάνια  στοιχεία  ονοµάζονται  σπάνιες γαίες  (εκτός  από  το  προµήθειο)1.   

Γενικά οι σπάνιες  γαίες  έχει  βρεθεί  ότι  έχουν  χαµηλή  τοξικότητα2.  Οι  τιµές  
τοξικότητας  LD50  των  οξειδίων  των  λανθανίδων  σε  πειραµατόζωα  έχουν  βρεθεί  
παρόµοιες  µε  αυτήν  του  επιτραπέζιου  µαγειρικού  αλατιού3.  Οι  τιµές  LD50  για  
εσωτερική  λήψη  σε  ποντίκια  έχουν  βρεθεί3  για  το  La(NO3)3  4500 mg/Kg  ενώ  για  
το  Cd(NO3)3  300 mg/Kg  και  για  τον  Hg(NO3)3  26 mg/Kg.  Με  δεδοµένες  αυτές  
τις  τιµές  είναι  σαφές ότι  κάθε  αντικατάσταση  χρήσης  ενώσεων  µεταβατικών  
στοιχείων  από  λανθανίδες  είναι  φιλικότερη  προς  το  περιβάλλον4-5.  Οι  σπάνιες  
γαίες  δεν  έχουν  κανέναν  γνωστό  µεταβολικό  ρόλο  και  µόνο  σε  πολύ  µικρές  
ποσότητες  µπορούν  να  εµφανιστούν  στους  ζωντανούς  οργανισµούς,  λόγω της  
πολύ  περιορισµένης  δυνατότητας  τους  να  εισέλθουν  στην τροφική  αλυσίδα6. ΙΙ.   

 
 

II.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΩΝ  ΣΠΑΝΙΩΝ  ΓΑΙΩΝ  ΣΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
1. Ηλεκτρολυτική  παρασκευή  του  αργιλίου  
 

Η  παραγωγή  του  αργιλίου  απαιτεί  ανόδους  από  γραφίτη που 
καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης του τετηγµένου κρυολίθου 
(ορυκτό  του  αργιλίου  µε  χηµικό  τύπο:  Na3AlF6 ). Οι αδρανείς άνοδοι, θα µπορούσαν 
να προσφέρουν  σηµαντική οικονοµία στις λειτουργικές δαπάνες της µεθόδου καθώς 
επίσης και να αφαιρέσουν µια σηµαντική πηγή  εκποµπής  CO2.  Μια  νέα  µέθοδος  
εφαρµόζεται πλέον  διαµορφώνοντας  κεραµικά  υποστρώµατα  ως  ανόδους  µε  
επιστρώµατα οξειδίων  δηµητρίου  που  αποτίθενται από  το  λειωµένο  κρυόλιθο  στον  
οποίο  έχει  προστεθεί  φθοριούχο δηµήτριο  που  επιτρέπει το σχηµατισµό ενός 
προστατευτικού  και  ηλεκτροκαταλυτικώς  ενεργού επιστρώµατος CeO2  στην άνοδο7.  
Επίσης  η  προσθήκη  φθοριούχου  δηµητρίου  βελτιώνει την  καθαρότητα  του 
παραγόµενου Al.  Στη  φωτογραφία  1  φαίνεται  το  µέγεθος  των  ανόδων  από  



 2 

γραφίτη κατά  την  ηλεκτρόλυση  του  κρυόλιθου  οπότε  γίνεται  αντιληπτή  η  σηµασία  
της  νέας  µεθόδου. 
 

 
 

Φωτογραφία  1.  Άνοδος  από  γραφίτη  εν  λειτουργία κατά  την  ηλεκτρολυτική 
παραγωγή του αργιλίου 

 
 
2. Αντιδιαβρωτική  προστασία  του  αργιλίου 
 

Η αντιδιαβρωτική  προστασία  του αργιλίου και των κραµάτων του  γίνεται  µε 
τη χρήση αλάτων των χρωµικών ιόντων. Είναι όµως γνωστή  η  καρκινογόνος  δράση  
των χρωµικών ιόντων καθώς και  τα περιβαλλοντικά προβληµάτων που  δηµιουργούν. 
Μια εναλλακτική µέθοδος, υπό ανάπτυξη, αντιδιαβρωτικής  προστασίας  του αργιλίου 
στηρίζεται στη βύθιση  του  µετάλλου  σε διαλύµατα  αλάτων δηµητρίου που  
ακολουθείται από  ανοδική πόλωση σε  άλατα του  µολυβδαινίου8. Αυτή η διαδικασία 
παράγει  επιφάνειες µε  εξαιρετική αντίσταση στη  διάβρωση. 
 
3 Επιχρωµίωση  
 

Κατά  την  επιχρωµίωση  λεπτό στρώµα  χρωµίου  αποτίθεται επάνω σε διάφορα  
µέταλλα για να παρέχει  διακόσµηση (λάµψη) καθώς επίσης και αντιδιαβρωτική  
προστασία.  Το  επίστρωµα  χρωµίου  παράγεται  µε  µια  διαδικασία  ηλεκτρολυτικής  
επιµετάλλωσης  από  ένα  διάλυµα  ύδατος  που  περιέχει  πρόσθετες  ουσίες  εκτός  από 
τα άλατα  του  χρωµίου.  Η  προσθήκη  φθοριούχων  αλάτων  του  δηµητρίου στο  
λουτρό  επιµετάλλωσης  βρέθηκε  ότι  σταθεροποιεί  το  διάλυµα,  αυξάνει  το  χρόνο  
ζωής  του  και  βελτιώνει  την  ποιότητα  της  επιµεταλλωµένης  επιφάνειας9.  Η  
αύξηση  όµως  του  χρόνου  ζωής  του  διαλύµατος  (αύξηση  κύκλων  λειτουργίας  
ηλεκτρολυτικής  κυψέλης)  συνεπάγεται  αισθητά  µικρότερο  όγκο  αποβλήτων 
(χρησιµοποιηµένα  διαλύµατα λουτρών  επιµετάλλωσης)  που  περιέχουν  χρώµιο  
συνεπώς  η  µέθοδος  είναι  φιλικότερη  προς  το  περιβάλλον. 
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4 Ηλεκτρόδια  συγκόλλησης-κοπής  µετάλλων 
 

Ορισµένα  ηλεκτρόδια  συγκόλλησης,  κοπής  και  κοπής  µε  πλάσµα  περιέχουν  
ένα  λεπτά  διαµερισµένο  οξείδιο  του  θορίου  που  κατανέµεται  σε  όλη  τη  µάζα  του  
ηλεκτροδίου.  Τα  σωµατίδια  οξειδίων  γενικώς  δίνουν  στα  ηλεκτρόδια  ικανότητα  
λειτουργίας  σε  χαµηλότερες  τάσεις.  Το  οξείδιο  του  δηµητρίου  σε ποσοστό  2%,  
παρέχει  µια  εναλλακτική  λύση  στο  ραδιενεργό  οξείδιο  θορίου,  µια  κοινή  
πρόσθετη  ουσία  που  καταργείται  σταδιακά  τώρα  για  λόγους υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας10.  Άλλες πρόσθετες  ουσίες  ηλεκτροδίων  για  λιγότερο  
απαιτητικές  ανάγκες  είναι  το  φθορίδιο  του  δηµητρίου.  Το  φθορίδιο  παρέχει  
σταθερότητα  στο  τόξο  και  τροποποιεί  επίσης  τη  συµπεριφορά  του  τετηγµένου  
µετάλλου  π ου  ρέει  στη  συγκόλληση.  Τονίζεται  ότι  χρήση  των  ηλεκτροδίων  
γίνεται  και  υποθαλάσσια,  στις  περιοχές  των  ναυπηγείων,  όπου  προφανώς  είναι  
επιτακτική  η  αντικατάσταση   του  ραδιενεργού  οξειδίου  του  θορίου.   
 
5 Ηλεκτρικό  τόξο  γραφίτη 

 
Στο  ηλεκτρικό  τόξο  γραφίτη  τα  ηλεκτρόδια  έχουν  πυρήνα  από  οξείδιο  του  

θορίου  που  εξασφαλίζει  σταθερότητα  στη  λειτουργία  του  τόξου.  Το  ηλεκτρικό  
τόξο  γραφίτη  χρησιµοποιείται  στη  βιοµηχανία  σε  φούρνους  υψηλών  
θερµοκρασιών.  Το  οξείδιο  του  δηµητρίου  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  παρέχει  µια  
εναλλακτική  λύση  στο  ραδιενεργό  οξείδιο  θορίου10.   
 
6 Λαµπτήρες  φθορισµού-ηλεκτρικής  εκκένωσης 
 

 Οι  σωλήνες  φθορισµού - ηλεκτρικής  εκκένωσης  αποτελούνται  από  
γυάλινο  σωλήνα  που  περιέχει  αργό  και  άζωτο  υπό  µικρή  πίεση  καθώς  και  µία  
σταγόνα υδραργύρου,  στα  τοιχώµατα  του  σωλήνα  υπάρχει  επίχρισµα  θειούχων  
ενώσεων  του  ψευδαργύρου  και  του  καδµίου.  Με  δεδοµένη  την  παρατηρούµενη  
έλλειψη  ανακύκλωσης  τ ων  λαµπτήρων  φθορισµού  καθώς  και  την  υψηλή  
τοξικότητα  του  υδραργύρου  και  του  καδµίου,  κρίθηκε  σκόπιµη  από  τη  βιοµηχανία  
η  αντικατάσταση  της  σταγόνας  υδραργύρου  και  των  θειούχων  ενώσεων  του  
καδµίου.  Σαν  αποτέλεσµα  η  προσθήκη  αλογονιδίων  των  σπανίων  γαιών  µπορεί  να 
βελτιώσει την  απόδοση των  λαµπτήρων  απαλλάσσοντας  µας  ταυτόχρονα  από  τη  
χρήση  του  τοξικού  υδραργύρου  και  του  καδµίου11.   
 
7 Καθοδικοί  σωλήνες, οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

Η εσωτερική επιφάνεια των οθονών κατασκευάζεται από λεπτό στρώµα 
φθορίζοντος υλικού (ορθοπυριτικό ψευδάργυρο-κάδµιο και άλλα υλικά). Στην 
προσπάθεια αντικατάστασης  του  καδµίου  στους  φθορίζοντες  κόκκους των  οθονών  
χρησιµοποιήθηκαν  διάφορα  υλικά  όπως  τα  Y2SiΟ7, Y2SiΟ5  και  Y3Al5Ο12  µε  
προσµίξεις  2  %  σε  διάφορες  λανθανίδες  που  επιτυγχάνουν  καλύτερη  χρωµατική  
απόκριση  αλλά  και  φιλικότερη  συµπεριφορά  προς  το  περιβάλλον12-13.   
8 Καταλυτική  διάσπαση  πετρελαίου 
 
 Τα κλάσµατα  του  πετρελαίου µε τις κοντύτερες ανθρακικές  αλυσίδες  (π.χ. 
βενζίνη και νάφθα) έχουν περισσότερη εµπορική  ζήτηση  από τα µοριακώς  βαρύτερα  
κλάσµατα.  Για να καλυφθούν  οι  απαιτήσεις ανεφοδιασµού  οι  υδρογονάνθρακες µε  
τις  µακρύτερες  αλυσίδες  υφίστανται  σπάσιµο  των  δεσµών  C-C  και  προκύπτουν 
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κλάσµατα  του  πετρελαίου µε  κοντύτερες ανθρακικές.  Τα µίγµατα  των  προϊόντων  
χωρίζονται µε  κλασµατική απόσταξη. Αυτή  η  διαδικασία  επιτελείται  στην  
πετροχηµική  βιοµηχανία  µε  την παρουσία  καταλύτη  και  ονοµάζεται  καταλυτική  
διάσπαση  (cracking).  Ο  τύπος του  καταλύτη  που  έχει  επικρατήσει  είναι  συνήθως  
ζεόλιθος  µε  διάφορες  λανθανίδες.  Ο  ζεόλιθος  που  χρησιµοποιείται  είναι  συνήθως  
ο  φαγιαζίτης µε  περιεκτικότητα  σε  λανθανίδες  10%. Οι  λανθανίδες  
χρησιµοποιούνται,  αντί  των  µεταβατικών  στοιχείων  που  χρησιµοποιούνταν  
παλιότερα,  γατί  επιτυγχάνονται καλύτερες  αποδώσεις  διάσπασης  χωρίς  να  
µολύνεται  το  περιβάλλον14.  Στο  σχήµα  1  φαίνεται  η  δοµή  του  φαγιαζίτη. 
 

 
 
Σχήµα  1. Κρυσταλλική  δοµή  του  φαγιαζίτη. 
 
8 Καταλυτικοί  µετατροπείς  καυσαερίων  οχηµάτων 
 

Σηµαντική τεχνολογική εφαρµογή  στην  τεχνολογία  των  καταλυτών  
οχηµάτων  ήταν η  προσθήκη   οξειδίου  του  δηµητρίου. Ειδικότερα  βρέθηκε  ότι  
προσθήκη  περίπου  75g  CeO2  ανά  καταλύτη  µειώνει  σε  σηµαντικό  ποσοστό  τους  
εκπεµπόµενους  ρύπους  και  ειδικά  τα  οξείδια  του  αζώτου15.  Η  ενεργός  µορφή  
του  δηµητρίου  είναι  το  οξείδιο  του  που  µπορεί  να  διαµορφωθεί  in situ  µετά  από  
πύρωση  του  κεραµικού  µονολίθου  διαβραχέντος  προηγουµένως  σε  ένα  διάλυµα  
διαλυτού  άλατος όπως  το  νιτρικό  άλας.  Περισσότερες  λεπτοµέρειες της παραγωγής 
καταλυτών καλύπτονται  από  πατέντες.   
 
 
9 Εφαρµογές  στη  νίτρωση  των  αρωµατικών  ενώσεων 
 
 Η  εισαγωγή  νιτροοµάδας  στις  αρωµατικές  ενώσεις  διαδραµατίζει  ιδιαίτερα  
σηµαντικό  ρόλο  στη  χηµική  βιοµηχανία.  Μεγάλος  αριθµός  προϊόντων  όπως  τα  
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χρώµατα,  τα  εκρηκτικά  και  τα  φάρµακα  χρησιµοποιούν  ως  πρώτες  ύλες  
αρωµατικές  νιτροενώσεις.  Η  τυπική  διαδικασία  νίτρωσης  περιλαµβάνει,  στις  
περισσότερες  περιπτώσεις,  τη  χρήση  πυκνού  θειικού  οξέος  και  περίσσεια  νιτρικού  
οξέος  δηµιουργώντας  µεγάλες  ποσότητες  χηµικών  αποβλήτων  ισχυρά  όξινων.  Με  
τη  χρήση  τριφθοροµεθανοσουλφονικού  υττερβίου  βρέθηκε  ότι  µπορούν  να  
γίνονται  νιτρώσεις  χρησιµοποιώντας  µόνο  τη  στοιχειοµετρικώς απαιτούµενη  
ποσότητα  νιτρικού  οξέος  χωρίς  την  παρουσία  θειικού  οξέος16.  Για  παράδειγµα  η  
νίτρωση  του  βρωµοβενζολίου µε  τη  χρήση  τριφθοροµεθανοσουλφονικού  υττερβίου  
ως  καταλύτη  βρέθηκε  ότι  γίνεται  µόνο  µε τη στοιχειοµετρικώς απαιτούµενη  
ποσότητα  νιτρικού  οξέος  σε έξι  ώρες  µε  µετατροπή  62%. 
 

Br

+  HNO3 80oC

NO2

Br Br

NO2

+
Ln(OTf)3

6h

 
 

Επίσης  µε  τη  χρήση  τρις(υπερφθοροοκτανοσουλφονυλο)µεθινικού  υττερβίου  ως  
καταλύτη  κατά   Lewis επιτυγχάνονται  αντιδράσεις  ακυλίωσης  µε διαλύτες  
υπερκρίσιµο  CO2

17.  Η  εστεροποίηση  της  κυκλοεξανόλης  γίνεται  σε  υπερκρίσιµο 
CO2  εντός  10 min  και  µε  απόδοση  99%. 
 

 
 
Επίσης  κατά  την  ακυλίωση  της  ανισόλης  µε  οξικό  ανυδρίτη  προκύπτει  το  προϊόν  
µε  απόδοση  80%. 
 

 
 
Τονίζεται  ότι  σε  όλες  τις  περιπτώσεις   η  ανάκτηση  του  καταλύτη  γίνεται  σε  
ποσοστό  >99%. 
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10 Ψυκτικά  συστήµατα  βασιζόµενα  στο  µαγνητοθερµικό  φαινόµενο 
 

Η µαγνητική ψύξη είναι µια µέθοδος ψύξης βασισµένη στο µαγνητοθερµικό 
φαινόµενο. Αυτό το  φαινόµενο  ανακαλύφθηκε το 1881  και  ορίζεται  ως  η  ικανότητα  
ενός  στερεού  να  αλλάζει  το  θερµικό  περιεχόµενο του  κατά  την  εφαρµογή  
µαγνητικού πεδίου και  γίνεται αισθητό   ως αλλαγή  της  θερµοκρασίας  του.  Όταν ένα 
µαγνητικό πεδίο εφαρµόζεται  σε σιδηροµαγνητικά  µέταλλα  αυτά τείνουν να 
θερµανθούν. Όταν το µαγνητικό πεδίο  αφαιρείται, το µέταλλο  ψύχεται.  Στο  γαδολίνιο  
παρουσιάζεται  ισχυρά το µαγνητοθερµικό φαινόµενο. Το πρόβληµα µε τη 
χρησιµοποίηση  του  καθαρού  γαδολινίου  ως  υλικού  ψυκτικών  συσκευών  είναι  ότι  
δεν  παρουσιάζει  ισχυρό  µαγνητοθερµικό  φαινόµενο  σε  θερµοκρασία  δωµατίου.  Σε  
πρόσφατες  δηµοσιεύσεις  έχει  ανακοινωθεί ότι τα  κράµατα  του  γαδολινίου,  του 
πυριτίου,  και  του  γερµανίου  είναι  αποδοτικότερα  στην  θερµοκρασία  δωµατίου. 
Μόλις  τώρα όµως  η έρευνα  φθάνει  σε  σηµείο  όπου  µπορεί  να  φανεί  χρησιµότητα  
σε  εµπορικές  εφαρµογές. 

Ο  συµπιεστής  είναι  το  πιο  ακριβό  τµήµα  του  συµβατικού συστήµατος 
ψύξης  συµπίεσης αερίου. Αντί του συµπιεστή τώρα  µικρά  πλακίδια  
Gd5(Si0.455Ge0.545)4  που  περιέχουν  το  µαγνητοθερµικό  υλικό,  µια  µικρή  αντλία  για  
να  κυκλοφορήσει  το  ρευστό  µεταφοράς  θερµότητας,  και  ένας  άξονα  κίνησης  για  
να  κινήσει  το  µαγνητοθερµικό  υλικό  µέσα  και  έξω  από  το  µαγνητικό  πεδίο  
αποτελούν  τις  νέες  ψυκτικές  συσκευές.  Το  ρευστό  µεταφοράς  θερµότητας  που  
χρησιµοποιείται  στη  διαδικασία είναι  ύδωρ  που  αναµιγνύεται  µε  αιθανόλη  αντί  
των  παραδοσιακών ψυκτικών ουσιών που αποτελούν  απειλές για το περιβάλλον.  Έτσι  
αν η συσκευή  λειτουργεί  µε  µαγνητικό πεδίο 5 Tesla, παρέχοντας µια έκταση 
θερµοκρασίας 38 Κ οι  δε  µέγιστες τιµές ισχύος που λαµβάνονται είναι 600 Watt  µε 
συντελεστές  απόδοσης  περίπου το  60% της  απόδοσης  του  κύκλου  Carnot.  Στόχος 
αυτής  της  τεχνολογίας  είναι  η  ανάπτυξη  ενός  τυποποιηµένου  ψυγείου.  Η  χρήση  
της  µαγνητικής  ψύξης  έχει  τη  δυνατότητα  να  µειώσει  τη  λειτουργική  δαπάνη  και  
το  κόστος  συντήρησης  όταν  συγκρίνεται  µε  τη  συµβατική  µέθοδο  συµπιεστής-
βασισµένης  στον  κύκλο  Carnot.  Το  σηµαντικότερο  πλεονέκτηµα  στη  µαγνητική  
τεχνολογία  ψύξης  είναι  η  περιβαλλοντική  προστασία.  Το  διάγραµµα  ροής  
διαδικασίας  για  το  µαγνητικό  σύστηµα  ψύξης  παρουσιάζεται  στο  σχήµα  2.  

 
Σχήµα  2. Διάγραµµα ροής  µαγνητικού συστήµατος ψύξης.   
Ένα  µίγµα  ύδατος  και  αιθανόλης  χρησιµεύει  ως  ρευστό  µεταφοράς  θερµότητας  
για  το  σύστηµα.  Το  ρευστό  περνά  µέσω  του  θερµού  εναλλάκτη  θερµότητας,  ο  
οποίος  χρησιµοποιεί  τον  αέρα  για  να  µεταφέρει  τη  θερµότητα  στην  ατµόσφαιρα  
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περνά  έπειτα  από  το  ψυχρό  µαγνητοθερµικό  υλικό  και  χάνει  τη  θερµότητα  του.  
Το  αποδοτικότερο  σχέδιο  που  παρουσιάσθηκε  χρησιµοποιεί  ένα  κράµα  µε  τύπο  
Gd5(Si0.455Ge0.545)4

18. 
 
 
III.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  
 Στόχος  της  πράσινης  χηµείας  δεν  είναι  η  κατάργηση  της  χηµείας  που 
βελτίωσε  σηµαντικά  το  επίπεδο  και  την  ποιότητα  ζωής  του  ανθρώπου  αλλά  η  
µέσω  της  έρευνας  εξεύρεση  µεθόδων  που  θα  προστατεύουν  την  υγεία  του  
ανθρώπου  και  το  περιβάλλον. 
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