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(54) Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+ 

Očelem řešení bylo nalézt nový způsob 
selektivní redukce Eu+3 na Eû "1". Toho 
se dosáhne tak, že směsný roztok obsahující 
vedle Eu3 + ionty dalších prvků vzácných 
zemin se podrobí elektrolytické redukci 
při pH 3 až 6 v odděleném katodovém prostoru 
na pevné vodivé katodě. Aktivní povrch 
katody je zhotoven z grafitu, ze slitin, 
oxidů 6i samostaných následujících prvků: 
Cu, Ag, Au, Pt, Ir, Ru, Rh, Pd, Co, Ni. 
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Europium se v přírodě vyskytuje ve směsích s ostatními prvky vzácných zemin, jejichž 
děleni je poměrně obtížné, nebot tyto prvky m'ají velmi podobné chemické vlastnosti. Kromě 
klasických chemických postupů a moderních ionexových a extrakčních je v literatuře popsáno 
i využití elektrolytických postupů při dělení vzácných zemin. Některé z prvků vzácných 
zemin jsou v roztoku relativně stálé také v jiných oxidačních stavech než v charakteristickém 

4 + 2+ 2+ 2+ 
skupinovém trojmocenství (Ce , Eu , Yb , Sm ) a jejich odlišných chemických vlastností 
se využívá při jejich separaci ze směsi ostatních prvků vzácných zemin. Například je průmyslově 
využíván postup separace ceru selektivním sražením čtyčmocného ceru po předchozí oxidaci 
trojmocného ceru. V literatuře ja také popsáno využiti odlišných chemických vlastností 
sloučenin dvojmocného europia, ytterbia a samaria při jejich separaci po předchozí redukci 
z trojmocného stavu. 

Elektrochemické metody separace europia ze směsi vzácných zemin využívají jednak 
odlišného chování dvojmocného europia a jednak schopnosti europia tvořit amalgamu. Ve směsích 
sloučenin prvků vzácných zemin se europium vyskytuje ve své stálejší trojmocné formě. 
K jeho separaci je nejprve nutné zredukovat trojmocné europium na dvojmocné a potom ho 
fixovat ve formě některé jeho nerozpustné sloučeniny. 

Pokud vytváříme amalgamu europia, pak se trojmocné europium po tříelektronové redukci 
fixuje nejprve přímo ve rtuti. V literatuře popsané metody separace europia můžeme rozdělit 
podle způsobu redukce europia a podle:způsobu jeho fixace. Podle způsobu redukce: 

3+ 2+ 1. Jednoelektronová redukce Eu na Eu 

2. Tříelektronová redukce Eu 3 + na Eu 

Podle způsobu fixace: 

1. Tvorba amalgamy 
2. Srážení nerozpustného síranu europnatého 
3. Srážení málo rozpustného chloridu europnatého 
4. Jiná rozpustnost hydroxidu europnatého v závislosti na pH než u hydroxidů vzácných 

zemin 
5. Srážení nerozpustného fosforečnanu europnatého 
Dvojmocné ionty europia, ytterbia a samaria jsou silnými redukčními činidly, přičemž 

nejsilnějším z nich je samarium a nejslabším je europium. Standardní potenciál systému 
Eu /Eu je E = -0,43 V, u analogických systémů samaria a ytterbia byly zjištěny nebo 
odhadnuty ještě negativnější hodnoty standardního potenciálu. Z toho vyplývý i stálost, 
resp. nestálost dvojmocných iontů těchto prvků v roztoku. V roztocích obsahujících kyslík 
probíhá oxidace Ln 2 + (Eu2+, Yb 2 +, Sm 2 +) kyslíkem: 

Ln 2 + + H + + 1/4 0 2 = Ln 3 + + 1/2 H 20 (1) 
4 

proto je třeba uchovávat dvojmocné europium v roztoku bez přístupu vzduchu (resp. v inertní 
2 + atmosféře). Oxidace Ln je však možná i samotnými vodíkovými ionty: 

Ln 2 + + H + = Ln 3 + + 1/2 H 2 (2) 

2+ 3+ Kromě toho mohou být ionty Ln samozřejmě oxidovány na Ln i dalšími Činidly, které 
3+ mají oxidační schopnosti a jsou přítomny v roztoku. Například nelze redukovat ionty Ln 

2 + v prostředí dusičnanů, nebot jejich působením dochází К oxidaci iontů Ln . Nelze také 
3 + například elektrolyticky redukovat Ln v chloridových roztocích bez oddělení elektrodových 

2 + 
prostorů, neboř rozpuštěný chlor vznikající na anodě způsobuje oxidaci iontů Ln vzniklých 
na katodě. * 

V literatuře popsané způsoby jednoelektronové redukce iontů Eu^+ přítomných v roztoka 
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se provádí bud elektrolyticky na kapalných katodách (rtut, eutektická směs Ga a In) nebo 
zinkem či amalgamovaným zinkem v kyselém roztoku, přičemž vlastním redukčním činidlem 
je vodík ve stavu zrodu vznikající při rozpouštění zinku. Použití kapalných elektrod je 
konstrukčně nevýhodné, pokud musí být odděleny elektrodové, prostory a pokud je nutné mícháni 
roztoku v blízkosti katody. Proudová účinnost je nízká a svorkové napětí vysoké. 

Dosud používané katodové materiály mají velké vodíkové přepětí a proto vedle redukce 
europia probíhá také redukce ytterbia a samaria. Nelze tedy tímto způsobem separovat ze 
směsi prvků vzácných zemin pouze europium bez opakování postupu. Při redukci zinkem v kyselém 

2 + 
prostřed! dochází к rychlé zpětné oxidaci vzniklých iontů Eu vodíkovými ionty, účinnost 
redukce je malá a roztok směsi prvků vzácných zemin obsahuje po separaci eruopia zinečnaté 
ionty. 

Způsoby tříelektronové redukce Eu^+ popsané v literatuře využívají schopnosti europia 
tvořit amalgamu. Pokud přijde roztok obsahující ionty Eu 3 + dostyku s amalgamou alkalického 
kovu nebo zeminy, nastane cementace. Amalgáma eruopia je potom oddělena od roztoku a erópium 
je rozpuštěno v minerální kyselině, ze které může být vysráženo ve formě některé málo 
rozpustné sloučeniny. Amalgamu tvoři ovšem také ostatní prvky vzácných zemin, proto nelze 
z jejich směsi získat pouze amalgamu eruopia. Amalgamu alkalického kovu nebo zeminy je 

3 + 
třeba předem připravit. Tříelektronové redukce Eu lze za určitých podmínek provést elektro-
lyticky s použitím rtutové katody. 

Není sice třeba zvláště připravit amalgamu alkalickéhokovu nebo zeminy, ale nelze 
ze směsi prvků vzácných zemin získat pouze amalgamu europia. 

3+ 2+ 
Podstatně výhodnějším se jeví způsob selektivní redukce Eu na Eu podle vynálezu, 

jehož podstata spočívá v tom, že se roztok obsahující ionty Eu?* a dalších prvků vzácných 
zemin podrobí elektrolytické redukci při pH 3.až 6 v odděleném katodovém prostoru na pevné 
vodivé katodě. Aktivní povrch katody může být zhotoven z grafitu nebo z následujících 
prvků, slitin či oxidů: měá, stříbro, zlato, platina, iritium, ruthenium, rhodium, paladium, 
kobalt, nikl. 

3+ 2 + 
Redukce Eu na Eu byla studována metodou lineárního napěíového pulsu v nemíchaném 

chloridovém roztoku směsi prvků vzácných zemin (po odděleni ceru a lathanu) na řadě pevných 
elektorodových materiálů jako: měď, stříbro, zlato, platina, iridium, ruthenium, rhodium, 
paladium, kobalt, nikl, titan, olovo. Provedená měření prokázala možnost jednoelektronové 

3+ 
redukce iontů Eu na uvedených elektrodových materiálech kromě titanu a olova. Analogické 
redukce Yb a Sm na těchto materiálech nejsou možné kvůli nízkému přepětí vylučováni 
vodíku. Použití uvedených elektrodových materiálů umožňuje tedy selektivní redukci europia. 

Intenzitou vynucené konvekce roztoku v blízkosti katody lze regulovat limitní proudovou 
3+ 2 + 

hustou redukce Eu na Eu , což bylo prokázáno měřením na rotační diskové elektrodě. 
Použití pevných elektrod je výhodnější než použití kapalných elektrod při konstrukci elektro-
lyzétu, nebot lze lépe oddělit elektrodové prostory a zajistit intenzivní proudění elektrolytu 
v blízkosti elektrod a dosáhnout tak vyšší proudových hustot a proudových výtěžků. 

3+ 
Redukci Eu podle tohoto vynálezu lze provádět při pH 3 až 6. Při vyšších pH dochází 

k vysrážení hydroxidů vzácných zemin z roztoku, při nižších pH se na uvedených katodách 
vylučuje vodík, což má za následek snížení proudových výtěžků redukce Eu^+. Při vhodné 3 + 
katodové proudové hustotě, která závisí na koncentraci Eu v roztoku a na intenzitě prouděni 
roztoku v blízkosti katody, se na katodě redukuje pouze europium а к vylučování vodíku 
prakticky nedochází, katolyt tedy není alkalizován a nebezpečí srážení hydroxidů prvků 2+ 
vzácných zemin nehrozí, při pH 3 až 6 je zpětná oxidace Eu vodíkovými ionty pomalejší 
než v kyselých roztocích při redukci zinkem. 

3+ 
S postupující elektrolýzou se snižuje koncentrace Eu v roztoku á tomu odpovídá 

snížení limitní proudové hustoty redukce Eu a začíná se vylučovat vodík. 
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Proto jetřeba buä udržovat pH katolytu v rozmezí 3 až 6 nebo snižovat proudovou hustotu • 
v průběhu elektrolýzy. 

3+ 
Elektrolytickou redukci Eu podle tohoto vyriálezu lze úspěšně provádět s použitím 

chloridových roztoků, dusičnanové roztoky nelze použít z výše uvedených důvodů. V prostředí 
síranů na výše uvedených katodových materiálech je redukce európia překryta vylučováním 
vodíku. 

Vhodným zařízením pro elektrolytickou redukci Eu 3 + podle toho vynálezu je diafragmový 
nebo membránový elektrolyzér s vertikálním uložením elektrod. Proudění roztoku v blízkosti 
katody lze zajistit bučí mícháním nebo cirkulací katolytu. 

P ř i k l a d l 

Elektrolytická redukce Eu3 + probíhala v uzavřeném laboratorním diafragmovém elektrolyzéru 
s vertikálním uložením elektrod. Katoda byla z poplatinovaného titanu (5 jim), anodou byla 

2 
aktivovaná titanová anoda (RuOj)• Plochy elektrod byly shodně cca 60 cm . Skelety elektrod 
byly zhotoveny z titanových drátů o průměru 3 mm a délce 5 cm, které byly upevněny na 
titanový nosník s mezerami 2 mm. Mezielektrodová vzdálenost byla 2 cm. Katolyt byl připraven 
rozpuštěním 5,8 g Eu^O^ v kyselině chlorovodíkové, přebytek kyseliny byl odpařen a získaný 
chlorid europitý byl rozpuštěn v jednomolárním roztoku chloridu draselného. Objem katolytu 
činil 0,5 dm 3 (pH = 4,8). 

Anolytem byl nasycený roztok chloridu draselného o objemu 0,5 dm 3. Katolyt byl míchán 
3+ 2+ 

lopatkovým míchadlem zavedeným shora do katodového prostoru. Koncentrace iontů Eu a Eu 
v katolytu byla před a během elektrolýzy stavovována polarograficky. Redukce probíhala 
při proudové hustotě 5 mAcm s cca 95i proudovou účinností. Průměrné svorkové napětí 
elektrolyzéru bylo 1,9 V. 

P ř í k l a d 2 , 

Elektrolytická redukce Eu 3 + ve stejném uspořádání jako v příkladu 1 při proudové 
_2 

hustotě 10 mAcm měla proudovou účinnost 50 až 60 % při svorkovém napětí elektrolyzéru 
2,0 až 2,1 V. Jako katolyt byl použit chloridový roztok směsi prvků vzácných zemin. V 0,5 dm 
katolytu bylo 3,9 g Еи20^ а 172,9 g oxidů vzácných zemin včetně E ^ O ^ . К přípravě chloridové-
ho roztoku byl použit dusičnanový roztok, připravený z hydroxidového koncentrátu vzácných 
zemin získaného z apatitu Kola, ze kterého byl oddělen selektivním srážením cer a frakční 
krystalizací lanthan. 

P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E . Z U 

3+ 2+ 1. Způsob selektivní redukce Eu na Eu vyznačený tím, že se roztok obsahující ionty 
3+ 

Eu a dalších prvků vzácných zemin podrobí elektrolytické redukci při pH 3 až 6 v odděleném 
katodovém prostoru na pevné vodivé katodě. 

2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že se použije katody, jejíž aktivní povrch 
je zhotoven z grafitu nebo ze skupiny zahrnující měď, stříbro, zlato, platina, iridium, 
ruthenium, rhodium, paladium, kobalt a nikl, nebo ze slitin nebo oxidů těchto prvků. 
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