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Do skupiny lanthanoidů (Ln)1 řadíme 14 prvků zaplňujících f-orbitaly ve valenční vrstvě s protonovými
čísly 57 – 71 a řadíme k nim též lanthan, podle kterého skupina dostala svůj název. Kromě promethia
(Pm) se jedná o prvky se stálými izotopy.

Jedna z mnemotechnických pomůcek pro zapamatování řady lanthanoidů

Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smésti Evropu Gdyž Théby Dýchaly
Horkou Erotickou Tmou Ybišku Lučního

Výskyt v přírodě
Historicky se lanthanoidům říkalo kovy vzácných zemin, ale vzhledem k jejich zastoupení v zemské
kůře lze většinu lanthanoidů považovat za běžné, např. výskyt ceru je srovnatelný s výskytem mědi
nebo europium se vyskytuje stejně často jako cín. Lanthanoidy na vzduchu snadno korodují.
V přírodě se proto vyskytují ve formě solí, odkud se také získávají. Nejčastější jsou to fosforečnany
LnPO4 (monazit) a uhličitany LnCO3F (bastnäsit). Velká ložiska lanthanoidových rud se nacházejí
v Číně, USA či Skandinávii2.

1

https://sciencenotes.org/periodic-table-2017-edition-black-white/
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https://www.mining.com/web/rare-earth-elements-where-in-the-world-are-they/
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Monazit3

Bastnäsit4

Výroba
Atomy lanthanoidů jsou si chemicky i fyzikálně velmi podobné. Díky své podobnosti se v přírodě
vyskytují společně, což je výhoda ale zároveň i komplikace, když je od sebe potřebujeme oddělit.
V průmyslu se k tomuto účelu používá nejčastěji extrakce nebo ionexová chromatografie.
Elementární prvky se obvykle vyrábějí elektrolýzou tavenin solí nebo metalotermickou redukcí (viz
rovnice níže).
2LnX3 + 3Ca  2Ln + 3CaX2

Využití
Lanthanoidy mají obrovské praktické uplatnění nejen v elementární kovové formě (nejčastěji ve
slitinách), ale i ve formě sloučenin. Například silné magnety dnes najdeme v mnoha aplikacích
běžného života. Od elektromotorů, přes počítače až po poslech hudby.

Lasery, noční vidění
Sloučeniny neodymité (Nd3+) se používání při výrobě
červených laserů5, erbité (Er3+) sloučeniny pak zase při
konstrukci noktovizorů6 nebo optických vláken.

3
4

https://en.wikipedia.org/wiki/Monazite
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastn%C3%A4site

5

https://laser-shop.cz/laserova-ukazovatka/48262-laserove-ukazovatko-cervene-100-mw-s-usbnabijenim.html
6

https://en.wikipedia.org/wiki/Night-vision_device
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UV filtr
Oxid ceričitý (CeO2) se běžně používá k povrchové úpravě skel7, protože brání průchodu
UV záření.

Metalurgie
Lanthanoidy se používají také k odstranění kyslíku např. při výrobě oceli, kde pak
zlepšují mechanické vlastnosti vzniklé slitiny, která je tvárnější, kujnější a má vyšší mechanickou
odolnost.

Magnety
Velká část lanthanoidů se využívá pro výrobu silných magnetů. Nejčastěji se
používá neodym (Nd2Fe14B) a samarium (SmCo5) ve slitinách s dalšími prvky.
Neodymové a samariové magnety se vyznačují obrovskou magnetickou silou,
která je více než 10 vyšší než u klasických feritových magnetů. Neodym i železo
snadno korodují, proto se magnety pokrývají vrstvou niklu či epoxydové
pryskyřice. Magnety mají
velmi široké využití od
počítačových harddisků8, přes sluchátka do uší9 a
reproduktory až po motory hybridních a
elektromobilů.

Krakování
V petrochemickém průmyslu se ve velkém používá oxid lanthanitý (La2O3) a to ke štěpení dlouhých
uhlovodíkových řetězců, tzv. krakování.
Lanthanoidy mají především ve svých sloučeninách velmi široké využití v mnoha dalších oblastech
např. jako luminofory, v medicíně (některé zobrazovací metody) atd.

Chemické vlastnosti
Lanthanoidy jsou typické neušlechtilé kovy, které se
vyskytují nejčastěji v oxidačním čísle +3, výjimečně +2
(Eu) nebo +4 (Ce). Mnoho z nich rychle koroduje již na
vzduchu (La, Ce, Nd, Pr…) a
Díky tvaru a umístění f orbitalů10, které ve valenční
vrstvě lanthanoidy zaplňují, roste jejich poloměr
s rostoucím protonovým číslem jen minimálně.
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https://m.media-amazon.com/images/I/61v0L92IA1L._SL1500_.jpg
https://im9.cz/iR/clanek/1607/pevne-disky-interni.jpg
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https://blackpods.org/wp-content/uploads/2021/06/Blackpods-pro-BlackPods.orgBlack.png
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/F-orbitals.png
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Tomuto jevu se říká lanthanoidová kontrakce, jak ukazuje graf11.
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https://www.researchgate.net/profile/Jeroen-DeDecker/publication/317577477/figure/fig5/AS:505013667627008@1497416049414/Ionic-radii-throughoutthe-lanthanide-series-demonstrating-lanthanide-contraction.png
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