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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการสกัดแลนทานัมใหบริสุทธิ์ ดวยเยื่อแผนเหลวที่พยุงดวยเสนใยกลวง โดยเยื่อแผนเหลว

ที่ใชเปนสารละลายผสมระหวางสารสกัด D2EHPA กับตัวทําละลายน้ํามันกาด ในการทดลองไดใชสารละลายแอมโมเนีย

กําจัดปริมาณสารตัวอื่น ๆ ที่ผสมอยูในสารปอนใหตกตะกอนลดนอยลงไป กอนที่จะนําไปสกัดดวยเยื่อแผนเหลว ซึ่งสาร

ปอนน้ีเปนสารละลายที่เตรียมจากการยอยธาตุหายากผสมดวยกรดไนตริก และนํามาตกตะกอนสารอ่ืน ๆ ดวยสารละลาย

แอมโมเนีย จนสารละลายมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 7.6 และนําไปเคลือบฝงในรูพรุนจุลภาคของเสนใยกลวง สวนสาร

สตริปเปนสารละลายกรดไนตริก จากน้ันดําเนินการปอนสารปอนใหไหลผานเขาไปสูภายในเสนใยกลวง และปอนสาร

สตริปใหไหลอยูภายนอกเสนใยกลวง โดยใหดําเนินการแบบไหลผานครั้งเดียวที่อัตราการไหล 100 มิลลิลิตรตอนาที 

การศึกษาพบวาสารปอนน้ีเมื่อผานการตกตะกอนสารอ่ืน ๆ ดวยสารละลายแอมโมเนีย แลวสามารถลด

องคประกอบอื่น ๆ ไดมากถึงรอยละ 79.3 ซึ่งทําใหแลนทานัมบริสุทธิ์มากขึ้นคิดเปนรอยละ 90.8 และสารละลายที่ผานการ

สกัดโดยใชโมดูลเยื่อแผนเหลวที่พยุงดวยเสนใยกลวงแลว พบวาแลนทานัมมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นมากถึงรอยละ 95.3 
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Abstract 
 The objective of this research is to purify extracted lanthanum by hollow fiber supported liquid membrane. The 
liquid membrane was fabricated from a solution of D2EHPA dissolved in kerosene solvent before embedded in the 
microstructure of porous hollow fibers. In the experiment, ammonia was used to precipitate contaminates before liquid 
membrane extraction. Feed solution is prepared by digesting mixed rare earth with nitric acid and precipitated 
contaminates with ammonia solution (pH 7.6). Nitric acid solution, used as reagent strip was passed through the outside 
of the hollow fiber with the flow rate of 100 ml/min, whereas the feed was flow inside the hollow fiber. Results showed 
that the feed solution could reduce unwanted elements up to 79.3 %, resulting in lanthanum with purity over 90.8 percent. 
Moreover, the solvents that are extracted using supported liquid membrane module with hollow fibers were found to have 
high purity of lanthanum to 95.3 percent. 
  
Keywords: lanthanum, extraction, hollow fiber supported liquid membrane, treatment 
 

1.บทนํา 
 

แลนทานัม (Lanthanum) ถูกพบในป ค.ศ. 1839 โดย C.G. Mosander จัดอยูในกลุมของธาตุอนุกรม
แลนทาไนดหมูท่ี IIIB มีหมายเลขอะตอม 57 มวลอะตอมเทา 138.9 1 แลนทานมันํามาใชประโยชนอยาง
กวางขวาง อาทิเชน แลนทานัมออกไซตออกไซตนําผสมในใยแกวนําแสง (optic fiber) ทําใหแกวมีดัชนหีัก
เห (refractive index) สูง เปนองคประกอบสําคัญของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีจําเปนใน การสรางเช้ือเพลิงสําหรับ
ยาน พาหนะ และยานอากาศ  แลนทานัม เม่ือผสมกับเลนสชวยเพิ่มความยดืหยุนของเลนส สงผลทําให
สามารถทําเลนสกลองท่ีมีประสิทธ์ิภาพสูง และเม่ือผสมในฟลม X-ray และในเลเซอร สามารถชวยลด
ปริมาณรังสีใหแกผูปวยไดถึง 75% 2 ในประเทศไทยพบธาตุหายากไดในรูปแรโมนาไซต ซ่ึงเปนผลพลอย
ไดจากการถลุงแรดีบุก พบในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง และชุมพร ในงานวิจยันี้ไดนําเทคนิคการ
สกัดแยกธาตุหายาก โดยใชวิธีการสกัดแยก และนํากลับโดยเยื่อแผนเหลวท่ีพยุงดวยเสนใยกลวง (Hollow 
Fiber Liquid Membrane) ซ่ึงเปนวิธีท่ีนาสนใจอีกวิธีหนึง่ เนื่องจากเปนวิธีท่ีมีตนทนุต่ํา ข้ันตอนการทํางาน
ไมยุงยาก งายในการขยายขนาดโดยท่ีประสิทธิภาพไมลดลง และมีคาใชจายระหวางการดําเนินงานท่ีต่ํา  
ดังนั้นจึงเปนอีกวิธีท่ีนาสนใจในการนํามาสกัดธาตุหายาก 

ในปจจุบันท่ัวโลกมีการใชธาตุหายากรวมกันประมาณปละ 35,000 ตัน และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึน
จากความตองการของมนุษย ในประเทศยังมีการนําเขาธาตุหายากจากตางประเทศ ซ่ึงราคาในการนาํเขา
คอนขางสูง ดังน้ันถาสามารถหาวิธีในการทําการผลิตธาตุหายากแตละธาตุใหมีความบริสุทธ์ิสูงเพื่อรองรับ
ความตองการที่มีอยูไดก็จะเปนหนทางหน่ึงท่ีนาสนใจ3 
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2. วัสดุอุปกรณ 
1. Weighing Machine 2. Measuring Cylinder 
3. Beaker 4. Spatula 
5. Stirring Rod 6. Separation Funnel 
7. Magnetic Stirrer 8. Micro Pipette 
9. Heater 10. Vacuum Pump 
11. Filter Papers 12. Erlenmeyer Flask 
13. Erlenmeyer FlaskLiqui-Cel® Liquid/Liquid Extraction System รุน Cat. #5PCM 106 

ของบริษัท Hoechst Celanese Celanese Corporation 
14. Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) 

 

3. วิธีการ 
 

3.1 การเตรียมสารปอน 
 3.1.1 การบําบัดกรด4 

เปนการเตรียมสารปอนโดยใชความสามารถในการละลายของธาตุหายากในสภาวะความ

เปน pH ท่ีแตกตางกัน ในการละลายธาตุหายากผสม ท่ีอยูในรูป (RE(OH)3 (s)) ของธาตุแตละชนดิในธาตุหา

ยากผสมโดยทําการศึกษาโดยใช สารละลายกรดไนตริกท่ีความเขมขน 65 % เปนตัวปรับ pH โดยผสมแร

ธาตุหายากผสม กับน้ําท่ีอัตราสวน น้ํา 300 ml กับแรธาตหุายากผสม50 g 

 3.1.2 การตกตะกอน 

เปนการเตรียมสารปอนโดยการนําสารละลายจากกระบวนการบําบัดดวยนาํมาตกตะกอน

ดวยดาง ในการตกตะกอนของสารละลายแรธาตุหายากผสมไนเตรต ทําการศึกษาโดยใชสารละลาย

แอมโมเนียความเขมขน 25 % เปนตัวปรับ pH โดยนําแรมาละลายดวยกรดไนตริกท่ีความเขมขน 65 % ดวย

อัตราสวน  1 : 1 (กรัม : มิลลิลิตร) แลวนํามาปรับปริมาตรเปนสารปอนเร่ิมตน 

3.2 การสกัดดวยเยื่อแผนเหลวท่ีพยุงดวยเสนใยกลวง 

3.2.1 ศึกษาอทิธิพลของชนิดและความเขมขนของสารสกัดท่ีมีตอการศึกษาการสกดัธาตุหายากผสม 

 เตรียมสารละลายปอนโดยใชจากการศึกษาผลความเปนกรด-ดางของสารละลายปอน
เทากับ 7.6  แลวเก็บตัวอยางสารละลายปอนไปวิเคราะห เตรียมสารนํากลับโดยใชกรดไนตริกท่ีความเขมขน 
0.5 โมลตอลิตร เตรียมสารสกัดโดยทําละลายในน้ํามันกาด ท่ีความเขมขน 0.5 โมลตอลิตร แลวยึดตรึงในรู
พรุนจุลภาคของเสนใยกลวงในชุดทดลองทําการปอนสารละลายปอน และสารละลายสตริปเขาสูชุดการ
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ทดลองเสนใยกลวงพรอมกนั โดยมีอัตราการไหลในท้ังสองฝงท่ี 100 มิลลิลิตรตอนาท่ี โดยลักษณะการไหล
เปนแบบสวนทางกัน และเปนการไหลผานชุดการทดลองแบบคร้ังเดีย่วดงัรูป แลวเก็บตัวอยางไปวิเคราะห 
ท่ี 5 นาทีเปนเวลา 60 นาที ทําการทดลองซํ้าต้ังแตแรกโดยเปล่ียนความเขมขนของสารสกัดเปน 0.02 และ 
0.1 โมลตอลิตรตามลําดับ  และใช D2EHPA, TBP, LIX860, LIX 84, Cyanex 272, Cyanex 923 และ 
Aliquat ® 336 เปนสารสกัด นําตัวอยางท่ีเก็บจากการทดลองทุกจุดไปวิเคราะหดวยเคร่ือง ICP เพือ่หาความ
เขมขน 

3.2.2 ศึกษาผลของชนิดสารสตริปและความเขมขนของสารสตริป 
เตรียมสารละลายปอนโดยใชจากการศึกษาผลความเปนกรด-ดางของสารละลายปอนในขอ

ท่ี 3.1.1 แลวเก็บตัวอยางสารละลายปอนไปวิเคราะห เตรียมสารสกัดโดยทําละลายในน้ํามันกาด ท่ีความ
เขมขน ตามท่ีศึกษาในขอ 3.1.2 แลวยึดตรึงในรูพรุนจุลภาคของเสนใยกลวงในชุดทดลอง เตรียมสารสตริป
โดยใชกรดไนตริกท่ีความเขมขน 1.0 โมลตอลิตร ทําการปอนสารละลายปอน และสารละลายสตริปเขาสูชุด
การทดลองเสนใยกลวงพรอมกัน โดยมีอัตราการไหลในทั้งสองฝงท่ี 100 มิลลิลิตรตอนาท่ี โดยลักษณะการ
ไหลเปนแบบสวนทางกัน และเปนการไหลผานชุดการทดลองแบบคร้ังเดี่ยวดังรูป แลวเก็บตัวอยางไป
วิเคราะห ท่ี 5 นาทีเปนเวลา 60 นาที ทําการทดลองซํ้า ตั้งแตแรก โดยเปล่ียนความเขมขนของสารสตริปเปน 
1.5 และ 0.5 โมลตอลิตร และ กรดไนตริก และกรดไฮโดคลอลิก เปนสารสตริป นําตัวอยางท่ีเก็บจากการ
ทดลองทุกจุดไปวิเคราะหดวยเคร่ือง ICP เพื่อหาความ 
 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

4.1 การเตรียมการสารปอน 
4.1.1 การบําบัดกรด 

การละลายธาตุหายากผสม ท่ีอยูในรูป (RE(OH)3 (s)) ดวยกรด ในสภาวะความเปน pH ท่ี
ตาง ๆ กัน แสดงในรูปท่ี 1 

จากผลการศึกษาดังรูปท่ี 1 ซ่ึงเปนการแสดงผลการทดลองในหนวยของเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิ

พบวาปริมาณการละลายจะเพ่ิมข้ึนเม่ือลดคา pH แตพบวาความบริสุทธ์ิของ La มีความบริสุทธ์ิสูงสุดอยูท่ี 

pH เทากับ 4.6 ใหความบริสุทธ์ิ 52.8 เปอรเซ็นต 

 4.1.2 การตกตะกอน 

  การตะกอนของสารปอนโดยนําสารละลายจากการบําบัดดวยกรดท่ี pH เทากับ 4.6 มา

ตกตะกอนดวยดาง ท่ีในสภาวะความเปน pH ตาง ๆ กัน แสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 1 เปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิของผลการละลายดวยกรด ท่ี pH ตาง ๆ 
 

 

รูปท่ี 2  เปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิของการตะกอนท่ี pH ตาง ๆ กัน 
 

 จากผลการทดลองพบวาจากเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิของการตะกอนท่ี pH ตาง ๆ พบวา เม่ือเพ่ิม pH 

ทําใหธาตุหายากตกตะกอนหมดยกเวน La ท่ีอัตราการตกตะกอนนอยเม่ือเทียบกับธาตุหายากธาตุอ่ืน โดยท่ี

คา pH 7.6 La มีเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิถึง 90.8 เปอรเซ็นต 

 จากผลการทดลองการเตรียมสารปอน พบวาสภาวะท่ีนํามาใหเปนสารปอนคือการบําบัดดวยกรดท่ี 

pH  4.6 แลวนาํสารละลายมาตกตะกอนดวยดางท่ี pH 7.6 เปนสารละลายปอน 
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4.2 การสกัดดวยเยื่อแผนเหลวท่ีพยุงดวยเสนใยกลวง 

4.2.1 ศึกษาอทิธิพลของชนิดและความเขมขนของสารสกัดท่ีมีตอการศึกษาการสกดัธาตุหายากผสม 

 ศึกษาการสกดัโดยใช D2EHPA, TBP, LIX860, LIX 84, Cyanex 272, Cyanex 923 และ 

Aliquat ® 336 เปนสารสกัด ท่ี ท่ีความเขมขน 0.5, 0.1 และ 0.2 โดยใชสารนํากลับกรดไนตริก ท่ีความเขม 

0.5 M แสดงในรูปท่ี 3 
 

 

รูปท่ี 2 แสดงเปอรเซ็นตของการสกัดท่ีของความเขมขนและชนิดสารสกัดตาง ๆ กัน 
 

 จากผลการทดลองพบวาจากเปอรเซ็นตการสกัดโดยใชสารสกัด D2EHPA ท่ีความเขมขน 0.5 M 

สามารถสกัด La ไดมากท่ีสุดอยูท่ี 87.3 เปอรเซนตของสารปอน และปริมาณท่ีสกัดเทากับ 8,000 mg/l  นํา

สภาวะท่ีไดนําไปศึกษาชนิดสารนํากลับและความเขมขนของสารนํากลับ แตพบวาผลการวิเคราะหท่ีวัฏภาค

แรฟฟเนตแสดงเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิท่ีสูง ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4  เปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิของแลนทานัมในวัฏภาคแรฟฟเนตโดยใชกรดไนตริก 0.5 M เปนสาร

นํากลับ 

 การผลการทดลองพบวาการใชสารสกัดท้ัง 6 โดยใชกรดไนตริก 0.5 M เปนสารนํากลับ ท่ีวัฏภาค

แรฟฟเนต ปริมาณท่ีมากสุดคือกี่ใชสารสกัด Aliquat ® 336  ท่ีความเขมขน 0.02 M ปริมาณท่ีอยูในวัฏภาค

แรฟฟเนทเทากับ 10,440 mg/l มีเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิเทากับ 99.6 เปอรเซ็นต 

4.2.2 ศึกษาผลของชนิดสารนํากลับและความเขมขนของสารนํากลับ 
โดยใช D2EHPA ท่ีความเขมขน 0.5 M เปนสารสกัด และ HNO3 และ HCl เปนสารนํากลับ

ท่ีความเขมขน 1.5, 1.0 และ 0.5 แสดงดังรูปท่ี 5 
 

 

รูปท่ี 5  เปอรเซ็นตการนํากลับท่ีความเขมขนตาง ๆ 
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 จากผลการทดลองพบวากรดไนตริก 0.5 M มีเปอรเซ็นตการนํากลับสูงสุด 69.7 เปอรเซ็นต และ
เปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิเทากับ 95.3 
 

5. สรุป 
 

การเตรียมสารปอน พบวาสภาวะท่ีนํามาใหเปนสารปอนคือการบําบัดดวยกรดท่ี pH 4.6 แลวนํา
สารละลายมาตกตะกอนดวยดางท่ี pH 7.6 เปนสารละลายปอน ให La มีเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิถึง 90.8 
เปอรเซ็นต นํามาสกัดดวยเยือ่แผนเหลวท่ีพยุงดวยเสนใยกลวง ทําการสกัดกับ D2EHPA ท่ีความเขมขน 0.5 
M สามารถสกัด La ไดมากที่สุดอยูท่ี 87.3 เปอรเซ็นต และนํากลับดวยกรดไนตริก 0.5 M มีเปอรเซ็นตการ
นํากลับสูงสุด 69.7 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิเทากับ 95.3 
 แตพบวาท่ีวัฏภาคแรฟฟเนตของการสารสกัดท้ัง 6 ชนิด โดยใชกรดไนตริก 0.5 M เปนสารนํากลับ 
เปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิ La มีมากกวา 95 เปอรเซ็นต ท่ีมากสุดคือ 99.9 เปอรเซ็นต โดยใช Aliquat ® 336  ท่ี
ความเขมขน 0.02 M เปนสารสกัด ปริมาณ La ท่ีอยูในวัฏภาคแรฟฟเนตเทากับ 10,440 mg/l 
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