PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití
Prvek Hlavní zdroje

Uplatnění

Ag

galenit a tetraedrit;
méně stříbro, akantit,
Ag–sulfosole, zlato
(elektrum) aj.

fotografie (světlocitlivé materiály); elektrotechnika (vodiče); klenotnictví a mincovnictví;
výroba nádobí; úprava pitné vody (dezinfekce); výroba zrcadel; metalurgie (slitiny s Cd,
Cu, Zn – např. pájky); chirurgické nástroje; katalyzátory; třaskaviny (rozbušky); medicína
(leptadla) atd.; jaderná energetika (regulační tyče pro vodní reaktory); baterie.
Hl. producenty Ag jsou Peru, Mexiko, Austrálie, USA, Chile, Čína, Kanada a Polsko

Al

bauxity; málo nefelín,
leucit, alunit; historicky
kryolit

konstrukční materiál (plechy, dráty, potrubí atd.); těsnící vata; barvy (práškový hliník);
slitiny s Mg, Mn, Cu, Si, Na, Sn: elektrotechnika (vodiče), autodíly, letecká a raketová
technika; obaly, fólie (alobal), nádobí, plechovky, sudy; vysokoodrazná zrcadla atd;
sloučeniny: katalyzátory, brusné a žárovzdorné materiály; klížení papíru; činění kůží;
mořidla; zakalená skla a emaily; medicína atd.; cement, keramika, žárovzdorné materiály
atd. Hl. producenty Al jsou USA, Rusko, Kanada, Austrálie a Čína

As

hl. odpady po
zpracování sulfidických
rud

slitiny: broky (Pb+As); mosazi (přídavek As zvyšuje tekutost); ložiskové kovy; sloučeniny:
deratizační prostředky a insekticidy; impregnace dřeva; konzervace kůží a kožešin; léčiva;
zubní lékařství (umrtvování); výroba skla; bojové látky; laserová technika (GaAs a InAs);
pigmenty

Au

zlato, málo telluridy

šperkařství; elektrotechnika (kontakty, vodiče), zubní lékařství; laboratorní přístroje;
katalyzátory; barvení skla a keramiky; fotografický průmysl; medicína (radioaktivní izotopy);
spec. slitiny pro letecký průmysl; reflektory pro infračervené záření. Hl. producenti Au jsou
JAR, USA, Austrálie, Čína, Kanada, Rusko, Peru a Indonésie

B

boráty

tepelně odolná skla, glazury, smalty; kosmetika, mýdla, prací a bělicí prášky; farmacie
(dezinfekční prostředky, hojivé masti); herbicidy; fotografie (vývojky), konzervace potravin,
zemědělství (např. pěstování cukrovky); svařování a leptání kovů; legování ocelí (tvrdé
a kalitelné), metalurgie Cu, Al a Ni; boridy jsou tvrdé, pevné a žárovzdorné (motory, turbiny,
raketová technika, řezné a žárovzdorné nástroje, elektronika); průmyslová brusiva (nitridy
B); izotop 10B – ochranné štíty jaderných reaktorů, indikátory neutronů; borovodíky jsou
vysokovýhřevnými raketovými palivy

Ba

baryt, witherit

slitiny: elektronky, výbojky, rtg trubice (Ni+Ba); svíčky výbušných motorů; ložiskové kovy;
sloučeniny: ochrana před rtg zářením, kontrastní látka při rtg vyšetřeních; plnění papíru
(křídový papír, lepenky); magnety; pigmenty; svítící barvy; pyrotechnika

Be

bertrandit, beryl

slitiny: s Cu (berylliové bronzy – péra, struny), s Mn, Al Ti (lehké, pevné, tepelně odolné;
automobilový, letecký a raketový prům.), s Ni (injekční jehly, chirurgické nástroje); legování
ocelí (pevnost v žáru, tvrdost, pružnost); konstrukce jaderných reaktorů a rtg lamp;
antikorozní povlaky; žárovzdorné nástroje a kelímky; elektrotechnika (zapalovací svíčky,
fluorescenční lampy) atd.

Bi

bismutin, bismut

slitiny: nízkotající (např. pojistky, pájky); jaderná energetika (chladící kov v reaktorech,
slitina s U jako palivo); ložiskové kovy; tiskařské štočky; sloučeniny: lékařství (masti,
zásypy, dezinfekce, kontrastní látky pro rtg vyšetření); kosmetika; barvení skla a keramiky,
glazury atd.

Br

mořská voda

organické syntézy (dezoxydace, katalýza); sloučeniny: fotografie (světlocitlivé materiály),
léčiva (uklidňující a uspávací prostředky); pesticidy; přídavek do benzinů (proti klepání
motorů); barviva; náhrady freonů; těžké kapaliny; bojové látky (slzný plyn) apod.

C

diamant, grafit, uhlí,
ropa, zemní plyn,
dřevo aj. organické
hmoty

diamant: brusiva, leštiva, řezné a vrtné nástroje, klenotnictví, ložiska přístrojů;
grafit: žárovzdorný materiál (elektrody, kelímky apod.), mazadla, antikorozní nátěry, tužky,
regulační tyče v jaderných reaktorech; saze: tiskařská čerň, plnivo atd.; koks: palivo,
redukční činidlo; porézní uhlík: adsorbční prostředek (plynové masky, čištění kapalin,
medicína); karbidy: brusné a žárovzdorné materiály, pancíře, pohlčovače neutronů
v jaderných reaktorech; ropa, zemní plyn, uhlí: nejvýznamnější paliva (energetika,
doprava), chem. výroby; organické sloučeniny: nepřeberné způsoby využití ve všech
oborech lidské činnosti
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Cd

sfalerit

jaderná energetika (absorbent neutronů v rektorech), akumulátory (Ni-Cd), ochranné
pokovování ocelí; slitiny: pláště vysoce namáhaných ložisek, snadno tavitelné pájky.
sloučeniny: malířské a emailové barvy, barvení gumy a skla, fluorescenční látky

Co

heterogenit, psilomelan,
kobaltin, skutterudit aj.
arsenidy
a sulfoarsenidy;
pentlandit, pyrit

povrchová ochrana kovů; katalýza; slitiny: magnetické oceli (permanentní magnety, závaží,
břity přístrojů apod.), žárovzdorné oceli a tvrdokovy (obráběcí nástroje, vrtáky, průvlaky
na tažení drátů atd.). Izotop 60Co je zdrojem záření v defektoskopii a medicíně;
sloučeniny: barvení skla, porcelánu, emailů; pigmenty; vlhkoměry atd.

Cr

chromit

povrchová ochrana kovů; slitiny: chromniklové oceli (pevné a chem. odolné – nádoby
a potrubí na chemikálie a potraviny, trupy lodí a ponorek, pancíře tanků, dělové hlavně
apod.); tvrdé bronzy; zubní lékařství; sloučeniny: žárovzdorné materiály (např. obložení
ocelářských pecí); barvy, mořidla, leštidla; katalyzátory; vydělávání kůží atd.

Cs

lepidolit, spodumen,
cinvaldit, K–soli; pollucit

světlocitlivé materiály (elektronky, fotoelektrické články, sluneční baterie, usměrňovače,
obrazovky); vysokovakuová technika; defektoskopie; speciální skla; pohonné hmoty
v raketové technice

Cu

chalkopyrit; méně
chalkozín, bornit,
skup. tetraedritu,
enargit, covellin, měď;
málo kuprit, malachit,
azurit aj.

elektrotechnika (dráty, kabely, kontakty apod.); střešní krytina (odolnost vůči korozi);
konstrukce kotlů, topných a chladících těles (dobrá tepelná vodivost); slitiny: např. mosazi
(Cu+Zn, kování, kliky, hmoždíře, objímky žárovek atd.), bronzy (Cu+Sn, ložiska, ozubená
kola, zvony, sochy, mince atd.), nové stříbro (Cu+Ni+Zn, příbory, chirurgické nástroje,
hudební nástroje, hodinky, mince atd.); sloučeniny: definfekční prostředky, katalyzátory
(čištění odpadních plynů), impregnace, barvy atd. Hl. producenty Cu jsou Chile, US,
Indonézie, Austrálie, Peru, Kanada, Rusko a Čína

F

fluorit

sloučeniny: leptání skla, chemikálie; glazury; sváření hliníku, letování; pesticidy a fungicidy;
fluorizace pitné vody a zubních past; chladiva a hnací plyny ve sprejích (freony); mech.,
chem. a tepelně odolné hmoty (teflon); metalurgie Al (syntetický kryolit); raketová paliva;
jaderný průmysl (dělení izotopů U), atd.

Fe

magnetit, hematit;
méně limonity,
siderit

Čisté Fe jen v práškové metalurgii; slitiny s C a jinými kovy (litiny, oceli) jsou jedním
z nejdůležitějších stavebních a konstrukčních materiálů (mosty, tovární haly, lodě, pracovní
nástroje, stroje, motory, zbraně atd.). Sloučeniny: medicína; mořidla; inkousty; leštidla;
pigmenty a barviva; herbicidy atd. Hl. producenty Fe jsou Čína, Brazílie, Austrálie, Rusko,
Indie, Ukrajina a USA

Ga

bauxity, sfalerit aj.
sulfidy

polovodiče, laserová technika, nízkotající slitiny (pojistky), náplně teploměrů pro vysoké
teploty, vysokoodrazná zrcadla

Ge

sfalerit, uhelné
popílky, bauxity

polovodiče, detektory infračerveného a gama záření, indikátory ohně, vysokolomná skla
(vláknová optika), nízkotající slitiny (např. pájky, pojistky); zubní lékařství

Hf

zirkon, baddeleyit

jaderná energetika (kontrolní tyče v reaktorech); legování ocelí; žárovzdorné materiály
(slitiny, skla, keramické hmoty); elektrotechnika (fotobuňky, elektronky)

Hg

cinabarit,
metacinabarit, rtuť,
skup. tetraedritu

teploměry, tlakoměry; elektrotechnika (usměrňovače, baterie, výbojky apod.); medicína
(např. zubní plomby, oční masti atd.); separace drahých kovů (amalgamace); pyrotechnika
(roznětky); polygrafie; katalýza; konzervace dřeva atd.

I

mořská voda

medicína (léčiva, dezinfekční prostředky, diagnostika a léčba nádorů štítné žlázy;
kontrastní látky pro rtg. vyšetření); jodizace soli (prevence proti vzniku strumy); přísada do
krmných směsí; fotografie (světlocitlivé materiály); organické syntézy; činidla v analytické
chemii; detektory CO2; umělé vyvolávání dešťů, atd.

In

sfalerit

polovodiče a optoelektronické prvky, vysokoodrazná zrcadla; pokovování vysokorychlostních ložisek (letecké motory), antikorozní přísada v metalurgii; katalyzátory
k rafinaci ropy; barvení skla atd.
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K

carnallit, kainit,
polyhalit, sylvín;
mořská voda

fotoelektrické články; syntéza org. sloučeni; sloučeniny: hnojiva; fotografie; medicína;
sklářský a keramický průmysl; pyrotechnika; herbicidy atd.

Li

spodumen, petalit,
méně lepidolit,
amblygonit, eukryptit

akumulátory; slitiny s Cu, Zn (mech. odolnost) a Mg (lehké – letectví a raketová technika);
sloučeniny: sklářský a keramický prům. (tavidla, opálová skla, filtry UV záření, glazury,
emaily); sváření Al a Mg; jaderná energetika a vojenství; lasery; klimatizace a chladírenství;
tepelně stálá mazadla; katalyzátory v chemické prům.; raketová paliva; farmacie atd.

Mg

dolomit, magnezit;
méně carnallit aj.
Mg–sole; mořská
voda, solanky.

pyrotechnika (např. osvětlovací rakety, louče pro práci pod vodou); slitiny Mg s jinými kovy
jsou pevné a lehké (hl. letecký a raketový průmysl, auta, kola, cisterny atd.), redukční
činidlo při výrobě kovů (U, Ti, Zr apod.); sloučeniny: metalurgie (žárovzdorné materiály),
stavebnictví (např. umělý mramor); medicína; plniva papíru, kaučuku, barev, zubních past;
mořidla, impregnace textilií atd.

Mn

pyroluzit, psilomelan,
manganit, hausmannit,
rodochrozit atd.

slitiny: dezoxidant a odsiřovací přísada při výrobě surového železa a ocelí (feroslitiny);
legování ocelí (pevné, houževnaté); feromagnety; sloučeniny: suché baterie; odbarvování
skla; keramika (hnědé glazury); hlavičky zápalek; dezinfekční prostředky atd. Hl. producenti
jsou JAR, Brazílie, Austrálie, Ukrajina, Gabun, Indie a Čína

Mo

molybdenit, málo
wulfenit

legování ocelí (pevné, žárovzdorné, nemagnetické – pancíře, zbraně, vysokotlaké kotle
a roury, hodinové péra, žiletky apod.); elektrotechnika; chem. odolné slitiny: nádoby
na chemikálie; sloučeniny: barviva; maziva; impregnace umělých vláken; katalýza při
zpracování ropy; léčiva apod.

N

atmosféra

hl. výroba amoniaku, kys. dusičné a dusíkatých hnojiv; technický plyn, ochranná atmosféra
látek reagujících s kyslíkem, např. hořlavin; kapalný N: chladicí látka; sloučeniny: medicína
(rajský plyn, různá léčiva), výroba trhavin, výbušnin, celuloidu, anilinu (barvy, plasty), laků,
rozpouštědel, mazadel, barviv; raketová paliva; kyanizace zlata, atd.

Na

halit

redukční činidlo, vysoušení kapalin (např. olejů); chlazení leteckých motorů a reaktorů;
katalyzátor (výroba kaučuku); osvětlovací technika (lampy s jasným světlem);
sloučeniny: potravinářství, kosmetický, sklářský, textilní, papírenský prům., konzervace
dřeva atd.

Nb

columbit, pyrochlor,
mikrolit, aj.

legování ocelí (pevnost a chem. odolnost – letecký a raketový prům., jaderná energetika,
turbíny, kotle, motory, ostří seker, dlát, vrtáků apod.), supravodiče; magnety

Ni

pentlandit, garnierit;
méně nikelín,
rammelsbergit,
chloantit, gersdorfit atd.

antikorozní povlaky; mince; slitiny: legování ocelí (pevné a chem. odolné: zbraně, pancíře,
chirurgické nástroje, spřádací trysky, lopatky turbin); alpaka (Cu+Ni+Zn): nádobí, příbory,
chirurgické nástroje, šperky; konstantan (Cu+Ni+Mn): elektrosoučástky; řada dalších slitin
se zajímavými vlastnostmi; sloučeniny: sklářský a keramický prům. (barviva); katalyzátory
(např. ztužování tuků); akumulátory (Ni-Cd) atd.

P

apatit aj. fosfáty

zápalky, pyrotechnika, zápalné bomby; legování ocelí; fosforové bronzy (např. odlévání
soch); sloučeniny: fosforečná hnojiva, krmiva, antikorozní prostředky, prací a čistící
prostředky (změkčování vody), herbicidy, léčiva, hasiva, leptadla, redukční činidla atd.

Pb

galenit; méně cerusit,
anglesit, pyromorfit,
boulangerit, bournonit,
jamesonit

akumulátory, baterie; ochrana před korozí (pláště podzemních a podmořských kabelů,
roury, kelímky, komory na výrobu kys. sírové atd.); ochrana před rtg a radioaktivním
zářením (plechy); slitiny: výroba odlitků (např. liter, kulek) a broků; ložiskové kovy, pájky
apod.; sloučeniny: antidetonační přísady do benzinů (tetraethylolovo); pigmenty (bílé,
červené, žluté); kyty; sklářský (vysokolomná skla), keramický, gumárenský, textilní prům.,
léky atd. Hl. producenty Pb jsou Austrálie, Čína, USA, Peru, Kanada, Mexiko a Švédsko

Pt–
kovy

sperrylit, laurit aj.; i ryzí
a ve slitinách

katalyzátory (např. výroba kyseliny dusičné, odlučovače výfukových plynů);
elektrotechnika (kontakty); ochranné pokovování; laboratorní nádobí a zařízení; šperky,
zubní protézy apod.
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Ra

louhy po zpracování U
a Th rud

medicína; defektoskopie; jaderný výzkum

Rb

lepidolit; méně pollucit,
carnallit, termální vody

laserová a osvětlovací technika, sklářství, farmacie, katalyzátory v org. chemii a ve výrobě
zeolitů

Re

molybdenit; méně
odpady po zpracování
různých rud

katalyzátory při výrobě benzínu, toluenu, xylenu, benzenu; termočlánky; elektrody;
vysokoteplotní slitiny (letecký a raketový prům.), ochranné pokovování (přesná
mechanika atd.)

REE

monazit a bastnäsit,
méně xenotim aj.
minerály

katalyzátory (rafinace ropy, čištění výfukových plynů, chem. výroby), metalurgie (legování
ocelí, spec. slitiny – křesací kamínky, permanentní magnety ap.); sklářství (barvení skel,
tmavnoucí brýlová skla, barevné obrazovky; oxidy Ce i jako brusivo); keramický prům.
(barvení smaltů a porcelánu); laserová technika a elektrotechnika; jaderná technika

S

odpadní plyny po
úpravě rud, ropy, uhlí,
zem. plynu;
elementární síra

výroba kyseliny sírové (až 90 % spotřeby) aj. sloučenin; vulkanizace kaučuku, přísada do
asfaltů, speciálních malt a betonů; výroba střelného prachu; zpěněná jako izolátor; úprava
a ochrana půd a plodin; čištění odpadních vod; dezinfekční prostředek; masti proti kožním
chorobám; sloučeniny: výroba fosforečných a dusíkatých hnojiv, chemikálií, plastů a gumy;
čištění petroleje a ropných olejů; bělení vlny a hedvábí; výrobu papíru, mýdel, umělého
hedvábí, zápalek, výbušnin, insekticidů, barev, atd.

Sb

antimonit; méně
valentinit, senarmontit,
kermezit, sulfosole

slitiny s Pb, Sn, Cu aj. (liteřina, ložiskové kovy, tvrdé olovo do akumulátorů atd.), legování
ocelí (odolné proti korozi); polovodičová technika; sloučeniny v gumárenském (vulkanizace
kaučuku), textilním (mořidla), sklářském a keramickém průmyslu (smalty); pigmenty;
ohnivzdorné povlaky; pyrotechnika; medicína atd.

Sc

odpady po zpracování
W, Sn, REE a U rud;
fosfority, bauxity,
laterity; popel z uhlí

využití zatím hl. ve výzkumu; osvětlovací technika, kosmonautika

Se

odpady po zpracování
Cu–rud a po výrobě
kys. sírové (příměs
v pyritu, chalkopyritu,
sfaleritu aj.); málo
selenidy

elektrotechnika (usměrňovače proudu, fotoelektrické články); xerografie, laserový tisk;
barvení skla (na červeno), úprava gumy (zvyšuje elastičnost a tepelnou odolnost), legování
olova (akumulátory); herbicidy; léčiva atd.

Si

křemen

polovodiče (integrované obvody, sluneční články), usměrňovače, detektory;
slitiny: redukční činidla v metalurgii; sloučeniny: impregnace tkanin, papíru, keramiky;
výroba silikonu a vodního skla (impregnace, tmely, pojiva, ochrana dřeva před vznícením
atd.); žárovzdorné materiály (např. topná tělesa, plynové hořáky, tavicí kelímky), brusiva
a leštiva; odporové elektrosoučástky; glazury atd.

Sn

kasiterit, méně stanin

pocínování plechů (např. konzervy), staniol, kuchyňské nádobí; elektrotechnika (kontakty);
slitiny: pájky, bronzy, ložiskové kovy, liteřina ap.; sloučeniny: chemický (katalyzátory,
redukční činidla), sklářský (výroba tabulového skla, matnění a leštění skel), textilní
(mořidla) a farmaceutický prům. atd. Hl. producenti Sn jsou Čína, Indonésie, Peru, Brazílie,
Bolívie, Austrálie a Malajsie

Sr

celestin, stroncianit

sloučeniny: signální rakety, pyrotechnika; optika (vysokolomné opt. prvky); cukrovarnictví
(odcukerňování melasy); jaderné elektrické baterie (radioaktivní izotop 90Sr)

Ta

columbit, pyrochlor,
mikrolit aj.

elektrotechnika (např. kondenzátory, vlákna žárovek); laboratorní a technické aparatury
odolné vůči kyselinám; vysokolomná skla (např. čočky kamer); slitiny (hl. s Cr) s velmi
vysokým bodem tání a chem. odolné (chirurgické a zubařské nástroje, náhrady kostí) atd.

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití
Prvek Hlavní zdroje

Uplatnění

Te

odpady po zpracování
rud (příměs
v chalkopyritu, pyritu,
molybdenitu aj.); méně
telluridy

legování ocelí a různých slitin, úprava gum, katalyzátory v chemii, elektrotechnika (diody,
sluneční baterie), infračervená technika, záznamová videotechnika, barvení skla

Th

hl. monazit a uraninit
(vedlejší produkt při
zpracování REE
a U rud); méně thorit,
thorianit aj.

slitiny: jaderná energetika (slitiny s Mg jako konstrukční materiál reaktorů); sloučeniny:
osvětlovací technika (např. punčošky plynových lamp); katalyzátory; žárovzdorné hmoty
(tavící kelímky, raketová technika apod.); potenciální palivo jaderných reaktorů

Ti

rutil, ilmenit

slitiny: konstrukční materiály v letectví, raketové, automobilové a lodní technice, konstrukci
turbin, motorů, výměníků tepla, chemických aparatur atd.; řezné nástroje, průvlaky
na tažení drátů (karbidy Ti); sloučeniny: pigmenty (běloba); výroba plastů, papíru, gumy,
kosmetiky (plniva); sklářský prům. (tvrzená skla), keramický průmysl; zubní protézy;
medicína (masti proti kožním chorobám); katalyzátory atd. Hl. producenty Ti jsou Austrálie
(33 %), JAR, Kanada

Tl

odpady po zpracování
rud (příměs ve sfaleritu,
pyritu, galenitu)

elektrotechnika (fotonásobiče, detektory infračerveného a gama záření); skla s vysokým
indexem lomu; snadno tavitelné slitiny; deratizační prostředky, impregnace dřeva, moření
obilí; farmacie, pyrotechnika, teploměry pro nízké teploty (slitiny s Hg) atd.

U

hl. uraninit; méně řada
jiných min.; jako
vedlejší produkt při
zpracování rud REE,
Zr, Nb-Ta apod.

energetika (palivo jaderných reaktorů); jaderné zbraně; výroba radioizotopů; obaly pro
Ra-zářiče; barvení skel. Hl. producenti U jsou Kanada, Austrálie, Niger, Namibie,
Uzbekistán, Rusko, USA, Kazachstán, JAR a Gabun

V

magnetit, carnotit,
roscoelit, patronit;
méně vanadinit,
descloisit

legování ocelí (mech., chem. a tepelná odolnost – konstrukční a nástrojové oceli na výrobu
kotlů, potrubí, hřídelí, ozubených kol), pancířů, zbraní atd.); slitiny: s Ti (tepelná odolnost –
letectví a raketový průmysl); elektronika; permanentní magnety; sloučeniny: katalyzátory;
keramický prům. (barviva); sklářský prům. (skla absorbující UV záření) apod.

W

wolframit, scheelit

žhavící vlákna a mřížky žárovek a elektronek, elektrody; legování ocelí (tepelně stálé
a tvrdé – řezné nože, lopatky turbin, zrcadla, reflektory, zbraně); karbidy: řezné nože,
průvlaky na tažení drátů, průrazná jádra střel atd.; sloučeniny: brusiva, barvy, laky apod.
Hl. producenty W jsou Čína, Rusko a Rakousko

vzácné atmosféra
plyny

plnění balonů a vzducholodí (He); ochranné atmosféry (např. v metalurgii, při sváření,
pěstování krystalů polovodičů apod.); chlazení; osvětlovací technika (žárovky, výbojky);
jaderná technika (Xe)

Zn

sfalerit; méně wurtzit,
smithsonit, hemimorfit,
hydrozinkit, zinkit,
franklinit, willemit

povrchová ochrana železných předmětů (pozinkované plechy, dráty apod.); slitiny (mosazi,
pájky); baterie; odlitky; redukční činidlo v chem. prům.; sloučeniny – pigmenty (běloba);
plniva pryží a tmelů; kosmetika a farmacie (pudry, zásypy, masti); konzervace dřeva, kůží
a textilií; stínítka pro rtg záření, scintilační detektory apod. Hl. producenty Zn jsou Čína,
Austrálie, Peru, Kanada, USA a Mexiko

Zr

zirkon, baddeleyit, méně atomová energetika (brikety s radioaktivním palivem); konstrukční slitiny (jaderná,
eudialyt
raketová, kosmická technika), legování ocelí (pružnost); sloučeniny – slévárenský písek,
žárovzdorné hmoty (např. vyzdívky pecí), brusiva, glazury, osvětlovací technika apod.
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