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Människans behov 
av metaller

RÅVAROR OCH FÖRÄDLING

Med undantag för några få naturfolk som fortfarande lever 
avskilda från det moderna samhället kan man med fog säga 
att dagens människor mer eller mindre helt är beroende av 
utvinning av metaller, mineral, energiråvaror (kol, olja, gas) och 
ballastmaterial (grus, sand, makadam).  

Trots detta är det få verksamheter som har fått utstå så hård 
kritik under senare år som gruvindustrin. Ibland har kritiken varit 
befogad, men oftare har den varit felaktig och tendentiös och 
utpekat gruvindustrin som jordens miljöskurkar nummer ett. 

I denna artikel hoppas jag att nyansera bilden av den 
råvaruproducerande industrin något och att var och en, efter att 
ha läst artikeln, begrundar sin egen inställning till råvaruutvinning 
och hur man ur ett hållbarhetsperspektiv kan se på människans 
behov av metaller. 

TEXT / FOTO Pär Weihed

Få människor idag har kunskap om hur olika saker pro-
duceras och vilket ursprung olika produkter har. Det 
mest påtagliga är kanske inom livsmedelsområdet där få 
människor i dagens urbaniserade samhälle har kontakt 
med landsbygden och jordbruket i vardagen – och kan-
ske inte ens vet varifrån olika livsmedel härstammar. Inte 
heller kommer dagens varken vuxna eller unga i kontakt 
med tidiga led i råvaruförsörjningen som gruvor, grustag 
och stenbrott, förutom när de läser om dessa fenomen i 
dagstidningar eller ser något inslag i TV. 

Men till och med själva förutsättningen för mänskligt 
liv – är att kroppen tillförs en lång rad grundämnen 
– inklusive metaller! Detta är en känslig balans och om 
kroppen får för lite av vissa viktiga metaller uppstår 
bristsjukdomar och om kroppen får för mycket kan man 
bli förgiftad. Geologins betydelse för det mänskliga väl-
måendet, medicinsk geologi, är nu ett hett forskningsom-
råde som har behandlats tidigare i Geologiskt Forum (nr 
45, mars 2005) av Olle Selinus.

Dessutom är det ett faktum att människan i det dagliga 
livet använder sig av metaller under dygnets alla 24 tim-
mar. Vad de flesta dock inte inser är hur oerhört beroende 

vi som människor är av metaller och mineral i vårt dag-
liga liv. I faktarutan på nästa sida visas vad en genom-
snittlig människa i västvärlden använder sig av under 
sin livstid fördelat på några vanliga metaller och andra 
vanliga råvaror. Om ni multiplicerar behovet av varje 
metall och mineral med 6 000 000 000 (sex miljarder) så 
får ni det globala livscykelbehovet (räknat i västvärldens 
konsumtion) för dessa metaller och andra råvaror. Detta 
blir så klart astronomiska siffror!

En annan förutsättning för det moderna samhället är 
transporter av olika slag. För västvärldens människor har 
bilen under det senaste seklet utvecklats från att i början 
ha varit en statussymbol till att idag vara ett absolut 
nödvändigt transportmedel. I tabell 1 har jag listat de 
vanligaste metaller som finns i en bil. Tabellen innehåller 
16 metaller (grundämnen) och dessa måste alla utvin-
nas i gruvor eller återanvändas från skrot. Med tanke på 
att varje producerad bil väger drygt ett ton och att det 
produceras över 40 miljoner bilar per år blir det återigen 
enorma mängder metaller som behövs för att förse värl-
den med nya bilar – varje år.
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VARJE MÄNNISKA I VÄSTVÄRLDEN  BEHÖVER 
UNDER SIN LEVNADSTID :

14 076 kilogram salt
9 700 kilogram leror
350 kilogram zink
775,5 ton stend, sand och grus
350 310 liter petroleumprodukter
598 kilogram koppar
51 gram guld
10 628 kilogram fosfat
267 068 kilogram kol
387 kilogram bly
2 710 kilogram bauxit (aluminium)
14 956 kilogram järnmalm
33 103 kilogram cement
163 666 kubikmeter naturgas
30 335 kilogram andra mineral och metaller

Uppskattningsvis handlar det alltså om 1 700 ton 
mineral, metaller eller petrolumprodukter som åtgår 
under en människas levnad. Siffrorna kommer från 
Mineral Information Institute, www.mii.org 
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På samma sätt kan man räkna upp de metaller som vi 
alla mer eller mindre omedvetet använder i andra sam-
manhang. USA:s geologiska undersökning (USGS) gjorde 
nyligen en sammanställning på vad som användes i form 
av metaller under de olympiska vinterspelen i Turin. 
Förutom att konstatera att de flesta tävlingar ägt rum på 
kristallint vatten, det vill säga snö och is, vilka tillverkats 
artificiellt i maskiner gjorda av aluminium, koppar, järn 
och andra metaller så innehåller den olympiska facklan 
aluminium, koppar, stål och värmetåliga polymerer, 
medaljerna som delades ut består verkligen av guld, 
silver och brons (legering av koppar och tenn), men efter-
som guld och silver i gedigen form är mjukt så legeras de 
med kadmium, koppar, indium, kisel, tenn och zink. De 
flesta vanliga sporter är också helt beroende av metaller 
och andra geologiska råvaror, se tabell 2. Förutom detta 
så krävdes metaller och byggnadsmaterial för den olym-
piska byn, för transporter och för datakommunikation. 
Det vill säga utan metaller – inga olympiska spel. 

Alla, inklusive politiker och andra beslutsfattare, som an-
vänder bilar, tåg, flyg, tunnelbana, smycken, datorer, TV-
apparater, stereoanläggningar etc. borde ägna en tanke 
åt varifrån råvarorna kommer och vad vi skulle göra om 
inte dessa kunde produceras. Västeuropa (EU) utvin-
ner tre procent av de metaller som världen konsumerar 
per år. Samtidigt konsumerar Västeuropa (EU) över 20 

Tabell 1: De vanligast förekommande metallerna  i en bil *.

Grundämne Beteckning Bildel och metallvikt i kg
Järn Fe Kaross (1000)
Aluminium Al Kaross (120)
Kol C Stål mm (25)
Koppar Cu Elektriska kablar, kylare (20)
Kisel Si Glas (20) 
Bly Pb Batteri (10)
Zink Zn Rostskydd (10)
Mangan Mn Stållegering (8)
Krom Cr Kromdetaljer (7)
Nickel Ni Plating, rostfritt stål (4)
Magnesium Mn Aluminiumlegering (2)
Svavel S Stål (1)
Molybden Mo Motorsmörjning, stål (0,5)
Vanadin V Stål (0,5)
Fosfor P >0,5
Niob Nb Höghållfasthetsstål (>0,2)
* I mindre mängder finns även antimon, arsenik, bor, barium, gallium, germanium, guld, 
kadmium, kalcium, kobolt, litium, natrium, palladium, platina, silver, strontium, titan, tenn, 
wolfram och zirkonium. 

Aitikgruvan nära Gällivare är en av Europas största koppargruvor. Här producerar det svenska gruvbolaget Boliden årligen nära 
20 miljoner ton malm.  
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Dagbrottet i Kirunavaara utgör ett dominerande inslag i landskapet runt Kiruna. Kirunavaara är Europas största järnmalmsgruva. 
Sverige (läs LKAB) är Europas helt dominerande producent av järnmalm.

procent av det som utvinns. Denna statistiska obalans för 
Europa är unik och innebär, enkelt uttryckt, att Europa ur 
ett råvaruperspektiv inte tar ansvar för en hållbar utveck-
ling. Västeuropas befolkning utgör dessutom endast cirka 
sex-sju procent av jordens befolkning. En ur råvarusyn-
punkt hållbar samhällsutveckling bör naturligtvis efter-
sträva största möjliga balans mellan produktion och kon-
sumtion och sett ur det perspektivet är Västeuropa (EU) 
sämst i världen! Detta går att ändra endast genom att 
minska konsumtionen eller öka produktionen. Eftersom 
metaller betraktas som en icke förnyelsebar råvara  (vil-
ket i sig är en felaktig uppfattning, se nedan) så kan man 
ju tycka att en minskning av konsumtionen, alternativa 
förnyelsebara råvaror och återanvändning vore de natur-
liga vägarna för att få en balans i resursutnyttjandet. Men 
är en minskning av konsumtionen realistisk? Knappast! 

Enligt demografiska beräkningar kommer världens 
befolkning att fördubblas på kanske 60–70 års sikt och 
ungefär år 2070 kommer vi spränga tiomiljarderstrecket. 
En fördubbling av befolkningen innebär också en för-
dubbling av den totala konsumtionen om vi räknar med 
att världen  nöjer sig med samma levnadsstandard som 
idag, det vill säga att människan i exempelt på sidan 25, 
inte ökar sin konsumtion. Eftersom vi alla vill att utveck-
lingsländer ska få en högre levnadsstandard och inga 
opinionsmätningar tyder på av vi i världens industri-
länder avser att sänka vår standard från dagens, innebär 

detta att konsumtionen av råvaror sannolikt kommer att 
öka procentuellt åtminstone i takt med befolkningens 
ökning. 

Forskningen kring ersättningsmaterial och återanvänd-
ning av metaller är idag omfattande. Stora framsteg har 
gjorts under de senaste decennierna, och ersättningsma-
terial (keramer och plaster i huvudsak) har gjort att vissa 
metaller minskat i betydelse. Ytterligare andra metaller 
fasas mer eller mindre ut, som till exempel bly vilket i 
stor utsträckning använts som tillsatsmedel i bensin (och 
i batterier). Återanvändning sker i dag i stor skala för 
många metaller medan andra på grund av sina egenska-
per inte är lika enkla att återanvända. Trots detta pekar 
kurvorna för gruvproduktion för i stort sett alla metaller 
nästan exponentiellt uppåt. Med undantag för speku-
lationsmetaller som till exempel guld och platina, vilka 
båda också har stor industriell användning, är produktio-
nen i princip direkt styrd av efterfrågan. 

Under perioden år 1950 till 2000 har världsproduk-
tionen av koppar ökat med över 400 procent, zink med 
nästan 400 procent, bly med 75 procent, nickel med 700 
procent, järnmalm med 300 procent och guld med 150 
procent (tabell 3) . Det finns alltså inga som helst tecken 
på att behovet av metaller skulle minska. Med ett ökat 
befolkningstryck ökar också behoven av metaller. I tabell 
4 redovisas kända reserver och hypotetiska globala till-
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Metall Totala 
resurser�

(ton) 

1���–�� genom-
snittlig årlig 

produktion (ton)  

 Förväntad livslängd,
totala resurser, i år 

tillväxttakt produktion  

Genomsnittlig tillväxt-
takt i produktion 

1��5–�� (%) 

 
Kända

reserver1

1��� (ton) 
0% 2%

 Förväntad livslängd, 
kända reserver, i år 
tillväxttakt produktion  

0% 2%

Aluminium �,0 x 101� 1�� �00 000 ��,� x 10� 1065 �.�
Koppar 1,5 x 1015 1� 100 000 1��,� x 106 ��6 �.�
Järn 1,� x 101� 55� 500 000 �,5 x 10� ��6 0.5
Bly �,� x 1010 � 0�0 000 �,� x 106 60� –0.5
Nickel �,1 x 101� 1 1�� �00 1,� x 106 5�6 1.6
Silver 1,� x 101� 16 100 111,� x 106 ��1 �.0
Tenn �0,� x 101� �0� �00 1�6,5 x 106 �5� –0.5
Zink �,� x 1015 � �5� �00 ���,� x 106 ��� 1.�

Förväntad livslängd för kända reserver av vanliga metaller

 from MMSD BREAKING NEW GROUND (2002)

�5 x 10�

��0 x 106

�� x 101�

6� x 106

�6 x 106

��0 x 10� 
� x 106

1�0 x 106 

�0�        �1 
  ��        ��
1��        65
  �1        1� 
  �1        �0 
  1�        15
  ��        ��
  �5        �0 

1) Kända tillgångar av metaller år 1���
�) Totalt innehåll av metaller i jordskorpan

Sport Utrustning Innehåll i form av metaller och mineral/bergart
Curling Curlingsten Granit med plasthandtag ditsatt med stålbult; bulthål klätt med mässing (koppar och zink).
Ishockey Skridsko Förkromad kolstålsskena.

Klubba Aluminum, kolfiberskaft och blad.
Puck Vulkaniserad gummitrissa. (Svavel används för att tillverka gummit)
Ansiktsmask Rostfritt stål, ibland med kromlegering.

Skidåkning/
snowboard

Skida Aluminum, titan, kolfibrer och borfiberbas; balansvikt av wolframlegering.

Sko Avancerade keramer (piezoelektriska keramikfiberkompositer: aluminumoxid, lera, hydroxyapatit, 
bly, zircontitanat, litium, kisel, kiselkarbid, tennoxid, titandioxid, yttrium-stabiliserad zircon, zirconium-
diborid, och stål.

Stav Aluminumskaft; wolframkarbidspets.

Skidskytte Gevär Nitrid-stål eller pipa av rostfritt stål.

Tabell 2: Några OS-sporters användning av metaller (data från USGS).

Tabell 3: Produktion av vanliga metaller år 1950 respektive år 2000.

PRODUKTION ÅR 1950 (ton) ÅR 2000 (ton) ÖKNING I PROCENT
Koppar        2 500 000      13 500 000         >  400
Zink      2 000 000        9 500 000   cirka  400
Bly      2 000 000        3 500 000               75   
Nickel           150 000        1 200 000   cirka  700
Järnmalm    250 000 000 1 000 000 000             300
Guld               1 000               2 600             150

Tabell 4: Förväntad livslängd för kända reserver av vanliga metaller. 
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gångar av våra vanligaste metaller. Enligt flera experter 
kommer tillväxten framgent att bromsas något på grund 
av  ökad återanvändning och en realistisk tillväxttakt 
för de flesta metaller ligger runt en procent per år. Detta 
innebär att de kända tillgångarna (1999) för de flesta me-
taller förbrukas inom 15 till 150 år. Detta i sin tur innebär 
att vi måste bibehålla eller öka prospekteringen efter nya 
fyndigheter samtidigt som miljökraven för verksamheten 
ökar. Troligtvis kommer också kraven på så kallad livscy-
kelmanagement (LCM) att öka vilket i princip innebär att 
slutanvändaren av metaller också ska ta ansvar för att rå-
varor producerats (både prospektering och gruvdrift) på 
ett miljömässigt acceptabelt sätt. Slutsatsen blir alltså att 
om Europa och EU ska vara trovärdiga i sin strävan att 
leda världen mot en hållbar utveckling (eng. sustainable 
development) måste man också i mycket högre grad än 
nu ta ansvar för sin egen konsumtion och i förlängningen 
säkerställa sin egen produktion.

Sverige klarar sig med detta resonemang betydligt bättre 
än de flesta andra länder i Europa. 1999 var Sverige 
Västeuropas (EU:s) största producent av järn, silver och 
bly. Sverige var EU:s näst största producent av koppar 
och zink och den tredje största guldproducenten. Hur 
många har en aning om detta? Denna roll som en av  
EU:s ledande producentländer av de viktigaste metall-
lerna talas det väldigt tyst om i den offentliga debatten. 
Varför? Antingen är våra politiker och beslutsfattare 
okunniga om detta faktum eller så ligger det i deras 
intresse att inte alltför mycket ”skryta” med denna po-
sition. Sanningen är nog tyvärr bådadera. Den politiska 
opportunismen i Sverige medger inte att man samtidigt 
som man säger att man vill vara drivande inom EU med 
miljöarbete och en hållbar utveckling även betonar bety-
delsen av en långsiktig inhemsk råvaruförsörjning inom 
EU. Häri ligger paradoxen. Genom att inte hävda att den 
inhemska råvaruförsörjningen är viktig ur perspektiven 

”ansvarsfullt utnyttjande av råvaror” och ”ett långsiktigt 
hållbart samhälle” får det politiska handlandet motsatt 
effekt mot vad man säger sig vilja uppnå. 

Om inte Västeuropa (EU) tar ansvar för ett balanserat 
resursutnyttjande kommer ytterligare exploatering av 
naturresurser i utvecklingsländer att ske i en alltmer 
ohämmad takt. Genom att inte ta ansvar för den inhem-
ska produktionen av metaller kommer man att bidra till 
att de globala miljöproblemen kommer att växa ytterli-
gare eftersom exploatering i utvecklingsländerna inte står 
under den kontroll som vi i den industrialiserade världen 
kräver av vår egen industri. På detta sätt riskerar de 
politiska krafter som säger sig ha den starkaste miljöpro-
fileringen att spela de krafter i händerna som är mindre 
nogräknade när det gäller exploatering av naturresurser. 
Vill Sverige ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling 
ska vi uppmuntra de investeringar som görs i prospekte-
rings- och gruvverksamhet vilket skulle leda till en bättre 
balans mellan produktion och konsumtion inom EU. 

Avslutningsvis har jag i tabell 5 på kommande två 
sidor listat de 80 vanligaste mineralen och metallerna 
som människan behöver för att upprätthålla den levnads-
standard som den stora merparten av oss i västvärlden 
vill ha och som vi också vill erbjuda utvecklingsländerna. 
En del av dessa mineral och metaller kommer att fasas ut 
på grund av att de är giftiga eller att andra material med 
bättre egenskaper har ersatt dem, men det stora flertalet 
kommer under en överskådlig framtid att utgöra grun-
den för vårt välstånd och utgöra förutsättningen för en 
hållbar utveckling. 

PÄR WEIHED är professor i malmgeologi och avdelningsförestån-
dare för avdelningen för malmgeologi och tillämgad geofysik vid 
Luleå tekniska universitet. 

Dagbrottet i guldgruvan Björkdal utanför Skellefteå är ett exem-
pel på att prospektering efter ädelmetaller under de senaste 20 
åren i Sverige ger resultat i gruvverksamhet och skapar sysselsätt-
ning i glesbefolkade regioner i framför allt norra Sverige.
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Aluminium Flygplansdelar, fordonsdelar, järnvägsvagnar, fartyg, förpackningar, byggkonstruktioner, elektriska tillämpningar, läkemedel, 
vattenbehandling 
  

Antimon Legeringar, flamsäkring, batterier, plaster, keramer, glas, IR-detektorer och dioder, kabelisolering, färger, medicin
Arsenik Glasproduktion, halvledare, träkonservering, pesticider, bronsning, pyroteknik, lasermaterial
Asbets Cement, byggnadsmaterial (tak, rör), värme- och ljudisolering, eldsäkerhet
Ballastmaterial Betong, byggkonstruktioner, vägar, broar, VVS-system
Baryt (Barium) Filler, densitetsgivare. Broms och kopplingspedaler, stänkskydd. Primer i billack. I cement runt oljeledningar under vatten. I 

högdensitetsbetong för strålskydd. Kontrastvätska vid röntgenundersökningar. I glas i bildrör i TV och datorskärmar 
 

Beryllium Strukturmaterial för högpresterande flyg, missiler, rymdfarkoster och kommunikationssatelliter, bildelar, dator- och laserteknologi, 
röntgenglas, keramer, kärnkraftsindustri 
 

Bly Batterier, kabelfoder, blykristall, lödning och strålningsskydd, antiknackningsmedel I bensin, rör, ammunition
Borater Gödningsmedel, desinfektion, rengöringsmedel, vattenavhärdare, korrosionstoppare för antifrysmedel, flussmedel i lödning, 

keramer, färg, ytbetäckning papper, emaljer, värmetåligt glas (Pyrex), läkemedel, konserveringsmedel, livsmedel 

Brom Färgämnen, flamdämpning, insektsmedel, läkemedel, parfymer, fotografiska kemikalier, vattenrening
Cesium Tunga borrvätskor. Atomklockor. I DNA-separationsteknik, infraröda detektorer, mörkerkikare, fotoelektriska celler. Ce137 i 

cancerbehandling, i industriella mätverktyg, gruv- och geofysiska instrument, sterilisering av livsmedel, avloppsvatten, kirurgisk 
utrustning 
  

Diamant Industridiamanter: datachip-produktion, byggnationer, maskintillverkning, gruvor (borrning), stensågning, polering, 
transportsystem. Smyckesdiamenter: Juveler. 
  

Diatomit Filter, absorbenter, fillers
Dolomit Byggnadssten, näringstillskott
Flussspat Ståltillverkning, aluminium, fluorokarboner (används i frysanläggningar, lösningsmedel, aerosoler, steriliseringsmedel, 

brandsläckare, valla) 
 

Fosfat Gödsel, rengöringsmedel, tvättmedel, flamskyddsmedel, mat och drycker, djurfoder, metallbehandling, vattenbehandling, 
pappersmassa och papper, glas och keramer, textilier och syntetfibrer, plast, gummi, farmaceutiska produkter, kosmetika, 
bensintillverkning och petroleumprodukter, konstruktioner, pesticider, tandkräm, gruvdrift, läder, färg, bränsleceller 

Fosfor Tändstickor, pyroteknik, brandskydd, brandbomber, spårammunition, glas, kalciumfosfat (för porslinstillverkning), ståltillverkning, 
rengöringstillsats, vattenavhärdare, pesticider 

Fältspat Glas, keramer, emalj, klinker, kakel, källa till alkali och aluminium i glasyr, färg, plaster, milt slipmedel, svetselektroder
Gallium Halvledare i mobiltelefoner, glas och spegelbeläggning, transistorer
Germanium Halvledare, IR-bildbehandling och detektorer, optiska fibrer, fosfor i fluoroscerande lampor, katalysatorer, strålningsdetektorer, 

laser och ljusdetektorer, medicinska och biologiska användningsområden 

Gips Byggkonstruktioner (gipsskivor, gips och cement), lantbruk, glas, kemikalier
Glimmer Vägg och golvspackel, oljeborrningsvätskor, färg, tak, gummiprodukter
Grafit Högtemperatursmörjning, kol för elektriska motorer, bromsbelägg och friktionsinlägg, batteri och bränsleceller, blyertsstift, sigill 

och packningar, kabelfoder, antistatisk plast gummi, värmeväxlare, elektroder, apparatur och belägg i kemisk industri 

Granat Slipmedel, sågning, vattenfiltrering, smycken
Guld Utsmyckning, elektronik, tandvård, smycken, klockhus, pennor, dekoration av porslin och glas, värdesäkring
Indium Tunnfilmsbeläggning i elektroluminiserande lampor och LCD-monitorer. Halvledare i infraröda detektorer, transistorer, 

solcellsteknik 

Jod LCD-skärmar
Järn Ståltillverkning, legering
Kaolin Filler i papper, gummi, plast, färg och bindemedel, keramer, fiberglas, cement, katalysator för petroleumraffinering
Kadmium Galvanisering, kärnkraftverksdelar, televisionsfosfor, batterier
Kalksten Ballast, cement, gödningsmedel, jordförbättring, järnflux, färger, plaster, boskapsföda
Kisel Glas, klockor, datorer
Krom Metallplätering, legeringar, pigment, rostskydd, glas och keramer, katalysatorer, oxidationsmedel, anodisering av aluminium, 

garvning av läder, eldfasthetsprodukter 

Kol Elektricitet; ståltillverkning; kemisk tillverkning; produktion av flytande bränsle, plaster och polymerer
Kobolt Superlegering (används I jetmotorer och gasturbinmotorer), magneter, rostfritt stål, galvanisering, batterier, hårdmetall och 

diamantverktyg, katalysatorer, pigment, strålningsbehandling mot cancer 

Koppar Byggkonstruktioner, flygplansdelar, bildelar, industriella tillämpningar maskiner, möbler, mynt, hantverk, kläder, smycken, konst, 
musikinstrument, köksutrustning 

Kyanit Värmebeständigt material vid järn- och ståltillverkning och tillverkning av kemikalier, glas, övriga metaller med mera
Kvicksilver Termometrar, barometrar, diffusionspumpar, elektriska apparater, elektroder, batterier, klor och  

natriumhydroxidtillverkning, växtbehandling, belysning, pesticider, tandvård 

Leror Tegel, keramer, näringstillskott, betong, murbruk
Litium Smörjmedel, glas och keramer, litiumkarbonat (för reduktion av aluminium, batterier, kosmetika), högpreseterande legeringar, 

koldioxidabsorbent, rymdfarkoster, kärnkraftsapplikationer 

Magnesit Gödsel, högtemperaturkakel, filler i plaster och färg, kärnkraftsreaktorer och raketmotormunstycken, tillverkning av Epsomsalt 
(bittersalt), kosmetika, isoleringsmaterial och desinfektion, flamskyddsmedel

Tabell 5: Användningsområden för mineral och metaller.
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Mangan Ståltillverkning, legeringar, batterier, färgning och pigment, antenner, svetsflussmedel, jordbruk, vattenbehandling, 
hydrometallurgi, bränsletillsats, oxidationsmedel, luktkontroll, katalysatorer, packningar, metallbeläggning, kretskort 
  

Magnesium Legeringar i flygplan, motorkåpor, missiler; eldfast material, jordbruk, filler i papper, färg, plaster, keramer, flammskyddsmedel, 
pyroteknik och signalljus; reduktionsmedel för produktion av uran och andra metaller från deras salter  
  

Molybden Legeringar, katalysatorer i raffinaderier, värmeelement, smörjmedel, nukleära tillämpningar, missil och flygplansdelar, elektriska 
tillämpningar 
  

Nickel Rostfritt stål, korrosionsbeständiga legeringar, gasturbiner, raketmotorer, plätering, mynt, katalysatorer, inbrottssäkra valv, batterier 
Niob Legeringar, rostfritt stål, avancerade tekniksystem (rymdteknologi), kärnkraftsindustri, elektriska produkter, smycken

Palladium Smycken, juveler, klockor, kirurgisk utrustning, katalysatorer, tandvård (kronor), elektriska kontakter, vätgasrening
Perlit Byggnadsmaterial, hortikultur, fillers
Pimpsten Byggkonstruktioner, stentvätt i textilindustrin, glas och metallpolering, tandvård, tandkräm, jordbruk, sport, fritidsanläggningar, 

kosmetika 

Platina Smycken, juveler, mynt, katalysatorer, elektronik, glas, tandvård, kemikalier och elektrokemikalier, katalysator, bensin, 
laboratorieutrustning, cancerläkemedel, implantat (pacemakers, hjärtklaffar), värdesäkring/investering   

Plutonium Kärnbränsle och vapen, pacemakers
Pottaska Gödsel, tvål och rengöringsmedel, glas och keramer, kemisk färgning och läkemedel, mat och dryck
Rhenium Katalysator inom petroleumindustri, högtemperatur superlegeringar, turbinmotorer, bimetalkatalysator, legering i deglar, elektriska 

kontakter, elektromagneter, elektronrör, värmeelement, joniseringsmätverktyg, masspektrometrar, metallbeläggning, halvledare, 
temperaturkontroll, effektmetrar, vakumkammare 
 

Rodium Legeringar (ugnsklädsel), effektmeter (thermocouple), bussning för glasfiberproduktion, elektroder för flygplanständstift, 
smältdeglar, elektriskt kontaktmaterial, optiska instrument, smycken, katalysatorer 

Rubidium DNA-separation, fiberoptik, oorganiska kemikalier, lampor, mörkerkikare, standard för atomabsorptionsanalys. I atomklockor. Rb82 
i bildbehandlingsteknologi för hjärtsjukdomar. Geokronologi 

Salt (natriumklorid) Livsmedel, kemisk industri, vägsalt med mera
Sand och grus Betong, tegel, vägar, byggnadsmaterial
Scandium Aluminumlegering i sportutrustning, metallurgisk forskning, metallhalidlampor, analytisk standard, elektronik, laser
Selen Fotoreceptorer (tilverkning av kopieringmaskiner och laserskrivare), elektroniska applikationer, glas, pigment, legeringar, 

biologiska tillämpningar, gummi, smörjmedel, katalysatorer  

Silver Fotografi (röntgenfilm), smycken, juveler, elektriska tillämpningar, batterier, lödningslegeringar, bestick, speglar, glas, mynt
Sodaaska 
(Natriumkarbonat) 
  

Glas, rengöringsmedel, kemikalier, vattenbehandling, rökgasavsvavling, papper, pappersmassa

Svavel Svavelsyra, ammunition, svambekämpningsmedel, vulkanisering
Strontium Glas i bildrör; ferritkeramiska magneter, pyroteknik
Sällsynta
Jordartsmetaller 
  

Katalysatorer, metallurgiska tillsatser/legeringar, glaspolering, TV-apparater, dotorskärmar, radar, röntgenfilm, permanentmagneter.

Talk Papper, plast, färg, keramer, eldfastmaterial, tak, gummi, kosmetika, kosmetika, agrokemi, djurfoder, cement, glasfiber
Tallium Kardiovaskulär bildbehandling, i scintillometrar, supraledare (HTS) i filter för trådlös kommunikation, linser, prismor,  fönster 

för infraröd detektions- och transmissionsutrustning, kristallfilter för ljusdiffraktion i akusto-optiska mätinstrument, legering med 
kvicksilver. Tillsats i glas, syntes av organiska föreningar, tunga vätskor 
  

Tantal Elektrolytisk kondensator, legeringar, inkapsling av kemiska och nukleära reaktorer, vajer, kirurgi, kameror
Tellurium Legering i stål, koppar, bly; gjutjärn, smidesjärn. Vulkanisering, syntetisk fibertillverkning. Fotoreceptorer, termoelektrisk utr., 

sprängkapslar, pigment i glas och keramer 
  

Tenn Tenplåt, legeringar, lödning, tenngods, kemikalier, panelljus, frostfria vindrutor
Thorium Högtemperaturkeramer, katalysatorer, svetselektroder
Titan Produktion av lättviktslegeringar, flygplanskomponenter, bildelar, ersättning av mänskliga leder, färg, klockor, kemikalier, 

processindustri, marin utrustning, pappers- och pappersmassetillverkning, ledningar, smycken, juveler 
  

Uran Kärnbränsle, kärnvapen, röntgenmål, fotografisk toner
Vanadin Legeringar, katalysator, pigment i keramer och glas, batterier, medicinska-, kosmetiska- och elektroniska användningsområden
Vermiculit Jordbruk, isolering, lågviktsbetong
Vismut Smidesjärn, effektmeter (thermocouple), bärare av uranbränsle i kärnkraftsreaktorer, lågsmältande branddetektorer och 

släckningssystem, acrylfibrer, medicin, kosmetika 

Wolfram Legeringar (i glödlampor, elektron och tv-rör, metallavdunstning), ammunition, kemisk och garvningsindustri, färg, röntgenmål 

Yttrium I TV-apparater och dataskärmar, trikromatiskt fluoroscerande ljus, temperatursensorer, röntgenskärmar, stabiliserare i slipmedel, 
nötnings och korrosionbeständiga kapverktyg, packningar och tätningar, högtemperaturbeständig munstycken, jetmotorer, syre-
sensorer i motorer, mikrovågsradar, industriell kapning svetsning, medicinsk och dental kirurgi, temperatur och avståndsmätning, 
fotoluminesens, fotokemi, digital kommunikation, ickelinjär optik. Värmelementlegering, superlegering, högtemperatursupraledare 

Zink Galvanisering, legeringar, mässing, batterier, tak, vattenrening, mynt, zinkoxid för tillverkning av färg, gummiprodukter, kosmetika, 
farmaceutiska produkter, golvbeläggning, plaster, skrivarbläck, tvål, textilier, elektrisk utrustning, salvor, zinksulfid för självlysande 
urtavlor, röntgen och TV-monitorer, färg, fluoroscerande ljus 

Zirkonium Keramer, eldfasta produkter, gjutsand, glas, kemiska rör i korrosiva miljöer, kärnkraftsreaktorer, härdare i legeringar, 
värmeväxlare, fotoblixtar, kirurgiska instrument 
  

Ädelstenar Smycken, slipning
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