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(54) Způsob 'oddělení ceru od ostatních lanthanoidů a yttria 

Řešení ae tyká způsobu oddělení ceru 
od ostatních lanthanoidů a yttria v suspen-
zi po oxidaci ceru, jehož podstata spočí-
vá v tom, že se provádí frakční rozpouš-
tění při pH 2,4 až 2,6 při teplotě 70 °C 
až teplotě varu suspenze a po oddělení 
tekuté fáze se tuhá fáze opět rozpouští 
při pH 1,7 až 1,5 při výše uvedené teplo-
tě a filtrát se vrací k suspenzi určené 
k oxidaci ceru. 
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Vynález se týká oddělení ceru od ostatních lantanoidů a yttria 
nebo směsi vzácných zemin různých původů. 

Dosud známá provedení oddělení ceru od ostatních lantanoidů 
navazují na oxidaci ceru z trojmocného do čtyřmocného stavu a dal-
ším srážením ceričitých sloučenin nebo extrakcí ceričitých slouče-
nin do organické fáze. Presto, že obsah ceru v sumě vzácných ze-
min všech proveniencí je vysoký /cca 50 jsou náklady na extrakč-
ní zařízení a extrakční činidla nesmírně velké a extrakce ceru je 
metodou málo ekonomickou. Srážení čtyřmocného ceru jako Ce02*xH20 
nebo bwsické soli se dosud provádí vždy z vodního prostředí a je 
metodou z hlediska technického vybavení nenáročnou. Sraženiny 
jsou však často semikoloidní, například při hydrolyse oxidované-
ho koncentrovaného roztoku dusičnanů vzácných zemin v zředěné ky-
selině sírové, nebo při srážení fosforečnanu ceričitého z dusična-
nového čili síranového roztoku po elektrolytické oxidaci, což 
ztěžuje filtraci a navíc znečisťuje produkty okluzí jiných lanta-
noidů a dalších reaktantů. Hydroxid ceričitý nebo basické soli 
čtyřmocného ceru se sráží při pH až 4»5» hydroxidy ostatních lan-
tanoidů se začínají srážet již při pH 6 až 7, proto je selektivi-
ta často neuspokojivá. Z teoretického hlediska je srážení nevhod-
nou metodou, poněvadž postupným srážením se zhoršuje poměr ceru 
к ostatním vzácným zeminám. 

Způsob oddělení ceru, který tvoří předmět tohoto vynálezu, 
navazuje na způsob oxidace ceru v alkalické suspenzi. Dokonalost 
oxidace a jemnost částic v suspenzi jsou jedním z předpokladů účin-
nosti tohoto způsobu oddělení ceru. Dále se zakládá jen na frakč-
ním rozpouštění, při kterém se poměr ceru к ostatním vzácným zemi-
nám sblížením kritické oblasti dělení stále zlepšuje. Elavním mo-
mentem způsobu je však cyklický proces dvoustupňového frakčního 
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rozpouštění. Suspenze, která pochází z procesu vzdušní oxidace, 
je podrobena frakčnímu rozpouštění při pH 2,5 a teplotě 70 °G 
až do bodu varu v době cca 2 hodin. Přitom zůstává veškerý cer 
nerozpuštěný, kdežto cca 95 % z ostatních lantanoidů přejde do 
roztoku. Po filtraci nebo dekantaci, kdy celkový efekt dělení je 
horší, avšak praktické provedení je pohodlnější, je surový cer 
podroben druhému stupni rozpouštění při pH 1,7 až 1,5 a teplotě 
70 °C až do bodu varu po dobu cca 2 hodin. Filtrát z druhého stup-
ně rozpouštění, který obsahuje cca 5 % z celkového ceru /většinou 
jako ionty Ce*+, částečně však jako zpětně zredukované ionty Qe^+/ 
se převede zpátky к oxidaci společně s další dávkou směsného hyd-
roxidového koncentrátu. Tím se vstupuje do druhého cyklu procesu, 
který se opakuje ve dvoustupňovém rozpouštění pri pH 2,5 a pil 1,7 
až 1,5 atd. Aiz schéma/. Cyklizace zabezpečuje konec konců kvan-
titativní výtěžky všech komponentů. 

Schéma cyklického procesu oddělení ceru frakčním rozpouště-
ním oxidované suspenze hydroxidů vzácných zemin: 

suma vzác-
vzdušná 
oxidace 

ných zemin v susp." 

frakční 
rozpoušt. 

->při pH 2,5 f frakční 
Filtrát II r o z p o u š t. 

při pH 1,5 
až 1,7 

Ir ?ový cerový 
produkt 

vzacne ze-
Filtrát I s miny bez 

ceru 

Vynález je dokumentován následujícími příklady aplikace. 

Příklad 1 
' 1 000 ml roztoku, který obsahoval 0,35 N v molárním slo-

žení La 30 %, Ce 50 % a Nd 20 byl po upravení pH na 12,5 pří-
davkem NaOI-I oxidován vzduchem při 90 °C po dobu 2 hodin. Následo-
valo frakční rozpouštění suspenze při pH 2,5 a teplotě 70 °G po 
dobu 2 hodin. Po filtraci se filtrační koláč podrobil dalšímu 
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frakčnímu rozpouštění při pH 1,7 a teplotě 70 °C po dobu rovněž 
2 hodin. Další filtrací se získal cerový produkt a filtrát II se 
vrátil na začátek nového cyklu a spojil se s novou 1-litrovou dáv-
kou čerstvého roztoku koncentrátu. Po oxidaci se suspenze podro-
bila 2. cyklu rozpouštění, který se zase prováděl ve dvou stup-
ních při pH 2,5 a 1,7 atd. Zjistilo se, že kvalita produktů se 
při cyklizaci rychle ustaluje po 3« cyklu. Čistota cerového produk-
tu se zvyšuje z 96,8 % po 1. stupni rozpouštění na 99,8 % po 
2. stupni rozpouštění. Ve filtrátu I nebyl nalezen žádný cer. 

Schéma a výsledky, /údaje v gramech/: 

Oxidace v' susp0 
cyklus lí 2~. % 4. ^při pH 

rozpoušt. Filtrát I 

La 
Ce 
Nd 

2,5 
Ce 
Nd 

Filtrát II 
cyklus 1„ 

17,10 17,50 17,52 17,53 
30,12 31,57 31,64 31,63 
11,78 12,21 12,27 12,27 J/ 

přechodný cero-
vý produkt 

cyklus l0 2. 3. 
La 0,48 0,49 0,49 0,48 
Ce 30,10 31,53 31,53 31,55 
Nd 0,53 0,55 0,54 0 , 5 2 

čistota 96,1% 96,8% 96,8% 96,9% 
i 

cyklus i. 2.' 3. 4. 
La 16,45 16,95 16,94 16,91 

0 0 0 0 
11,15 11,60 11,61. 11,60 

La 
Ce 
Nd 

4. 

0,40 
1,45 
0,43 

2. 
0,42 
1,52 
0,49 

3. 
0,43 
1,51 
0,49 

4t+ 
0,42 
1,51 
0,49 

rozpuštění při 
pH 1,7 

konečný с 
cyklus 

Jí rovy produkt 
1. 2 o 3 4. 

0,2 

poznámka: 
začátek cyklického pokusu 

++: konec cykliského pokusu 

La 0,2 0,2 0,2 
Ce 28,61 29,90 29,91 29,93 
Nd 0,03 0,03 0,03 0,03 

čistota 99,82%99,83> 99,83) 99,83% 
(% 
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Příklad 2 

1 ООО ml roztoka, který obsahuje 0,41 N v molárním álože-
ní La 22,25 Ce 54,2 %, Pr 3,9 %, Nd 14,5 % a ostatní lantanoidy 
5,15 byl po upravení pH na 12,5 přídavkem NaOH oxidován vzdu-
chem při 90 °C v době 2 hodin. Následovalo frakční rozpouštění sus-
penze při pH 2,5 a teplotě 70 °C po dobu 2 ho<^fpo filtraci se 
filtrační koláč podrobil dalšímu frakčnímu rozpouštění při pK 1,5 
a teplotě 70 °C po dobu rovněž 2 hodin» Další filtrací se získal 
cerový produkt, kdežto filtrát II se vracel na začátek nového cyk-
lu a spojil se s novou 1-litrovou dávkou Čerstvého roztoku koncen-
trátu. Po oxidaci se suspenze podrobila 2.cyklu rozpouštění, kte-
rý se prováděl ve dvou stupních při pH 2,5 a 1,5 atd. Zjistilo se, 
že kvalita produktů se při cyklizaci rychle ustaluje po 3* nebo 
4. cyklu. Čistota cerového produktu se zvyšuje z cca 91 % po 1» 
stupni rozpouštění na 98,7 % po 2.stupni rozpouštění<» Ve filtrátu 
I nebyl nalezen žádný cer„ 
Schéma a výsledky /údaje v gramech/ 
Oxidace v susp. . -^rozpouš. -filtrát I 
cyklus lt 2. 3. 4. při pH 
La 13,60 16,68 16,71 16,72 2,5 
Ce 37,80 39,65 39,72 39,75 
Pr 2,70 2,90 2,92 2,92 
Nd 10,10 10,91 11,02 11,02 
Ln/j/ 3,60 4,23 4,38 4,40 

cyklus 1. 2. 3o 4. 
La 14,20 15,25 15,35 15,35 
Ce 
Pr 
Nd 
Ln/j/ 

0 
2,40 
9,11 
2,70 

0 
2,61 
9,80 
3,09 

0 
2,64 
9,94 
3,24 

Filtrát II 
cyklus 1. 
La 1,08 
Ce 1,85 
Pr 0,20 
Nd 0,81 
Ln/j/ 0,63 
Poznámka: 

začátek cyklického pokusu 
++: konec cyklického pokusu 

přechodní cerový produkt 
cyklus i. 2. 3. 4. 
La 1,22 1,30 1,30 1,30 
Ce 37,80 39,55 39,70 39,70 
Pr 0,24 0,26 0,26 0,26 
Nd 0,96 1,04 1,05 1,05 
Ln/j/ 0,90 1,06 1,09 1,10 

čistota 91*9% 91,5% 91.5% 91,3% 
rozpouštění 
při pil 1,5 

v 
4l+ 2. 3. 4l+ 

1,11 1,12 1,12 
1,92 1,93 1,92 
0,22 0,22 0,22 
0,92 0,92 0,92 
0,78 0,80 0,81 

0 . 
2,63 
9,95 
3,25 

konečný cerový produkt 
cyklus 1. 2. 3. 4. 
La 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ce 35,91 35,57 37,71 37,71 
Pr 0,02 0,02 0,02 0,02 
Nd 0,10 0,10 0,10 0,10 
Ln/j/ 0,22 0,26 0,27 0,27 
čistota 98,79; 98,74, 98,72, 98,72 % 

(% (t r/b 
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Způsob oddělení ceru od ostatních lantanoidů a yttria v sus-
penzi po oxidaci ceru vyznačující se tím, že se provádí frakční 
rozpouštění při pH 2,4 až 2,6 při teplotě 70 °C až teplotě varu 
suspenze a po oddělení tekuté .fáze se tuhá fáze .opět rozpouští 
při pH 1,7 až 1,5 při výše uvedené teplotě a filtrát se vrací 
к suspenzi určené к oxidaci ceru» 


