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การสกัดธาตุแรเอิร์ท โดยวิธีการสกัดแบบซินเนอร์ จสิ ติกด้ วย
ทีโนอีลไตรฟลูออโรอะซีโตน และไตรบิวทิลฟอสเฟต
Synergistic Solvent Extraction of Rare-Earths with
Thenoyltrifluoroacetone and Tri-butylphosphate
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บทคัดย่ อ
การทดลองนี$ได้ทาํ การศึกษาเพือหาเงือนไขทีเหมาะสมในการสกัดธาตุแรเอิร์ทให้ได้ผลผลิตสู ง การสกัด
ธาตุแรเอิร์ท (La, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er และ Y) ด้วยวิธีตวั ทําละลายแบบซินเนอร์จิสติกนี$ ได้ทาํ การสกัดจาก
สารละลายกรดไนตริ กเข้าไปในสารละลายผสม thenoyltrifluoroacetone (HTTA) กับ tri-n-butylphosphate (TBP)
ในนํ$ามันก๊าด และผลการสกัดแบบซินเนอร์จิสติกได้เปรี ยบเทียบกับผลการสกัดแบบไม่ใช้ซินเนอร์จิสติก ข้อมูลที
ได้จากผลของความเข้มข้นของ กรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้นระหว่าง 0.1 ถึง 10 โมลาร์, HTTA 0.05 ถึง 0.5
โมลาร์และ 10-80 % TBP ทีมีต่อการสกัด พบว่าธาตุแรเอิร์ทชนิดเบา (La, Pr, Nd, Sm, Gd) ถูกสกัดได้ดีในกรด
ไนตริ กเข้มข้นตํา และธาตุแรเอิร์ทชนิ ดหนัก (Tb, Dy, Er, Y) ถูกสกัดได้ดีในกรดไนตริ กเข้มข้นสู ง เมือ
สารละลายอินทรี ยม์ ีปริ มาณ TBP คงที ค่าสัมประสิ ทธิ_ การกระจาย (Kd) ของธาตุแรเอิร์ทจะมีค่าสู งขึ$นเมือมี
ปริ ม าณ HTTA เพิ ม ขึ$ น แต่ ผ ลการแยกธาตุ แ รเอิ ร์ ท ยัง ไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า งอย่ า งเด่ น ชัด แนวโน้ม ของ
ความสามารถในการสกัดธาตุแรเอิร์ทจะสู งขึ$นเมืออยูใ่ นเงือนไขทีมี %TBP ตํา และมี HTTA เข้มข้นสู ง
นอกจากนี$เมือธาตุแรเอิร์ทผสมทีมีสดั ส่ วนปริ มาณของธาตุแรเอิร์ททีใกล้เคียงกับแร่ โมนาไซต์ (IGS 36) ถูกสกัด
กับสารละลายอินทรี ย ์ 10 % TBP/Kerosene/ 1 M HTTA แล้ว พบว่าสามารถสกัดธาตุ La, Pr, Nd, Sm, Gd และ Y
ได้ประมาณ 25, 47, 63, 79, 71 และ 81 % ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: แรเอิร์ท, การสกัดแบบซินเนอร์จิสติก, tri-n-butylphosphate, thenoyltrifluoroacetone

1

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 17 ฉบับที 4 ต.ค.-ธ.ค. 52

Abstract
To enhance yield products of the extraction of rare earths, the synergistic extraction of rare earths (La,
Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er and Y) from nitric acid solutions with a mixture of thenoyltrifluoroacetone (HTTA)
and tri-n-butylphosphate (TBP) in kerosene was investigated and the obtained results were compared with
results of rare earths extraction without synergistic chemicals. The effect s of initial nitric acid, HTTA and TBP
concentrations on rare earths extraction in the range of 0.1-10 M, 0.05-0.5 M and 10-80 %, respectively were
observed. Extractability of light rare earths (La, Pr, Nd, Sm, Gd) is better in low acidity while heavy rare
earths (Tb, Dy, Er, Y) in high acidity. At constant TBP concentration, distribution coefficient of rare earths
increases with an increase in HTTA concentration, but difference of separation factors is not large. Better
extraction for rare earths is in the condition of low percentages of TBP and high concentration of HTTA.
Furthermore, mixed rare earth elements (La, Pr, Nd, Sm, Gd and Y) which have the fraction amounts of rare
earths as monazite sand (IGS 36) were extracted with 10 % TBP/Kerosene/1 M HTTA and the percentage
extraction of La, Pr, Nd, Sm, Gd and Y were found to be 25, 47, 63, 79, 71 and 81 % respectively.
Keywords: rare earths, synergistic extraction, tri-n-butylphosphate, thenoyltrifluoroacetone
ด่าง (Basicity) ของอิออนบวก และพลังงานอิออนไนเซชัน (Ionization Energy) มีสาเหตุมาจากขนาด
อิ ออนบวกและอะตอมที แตกต่ างกันคื อเมื ออะตอม
มิคนัมเบอร์สูงขึ$น รัศมีของอะตอมและอิออน มีขนาด
ลดลง ธาตุแรเอิร์ทมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น การผลิตเหล็กหล่อเหนียว การหลอมแก้ว
การผลิตเลนซ์ชนิดดี การทําชิ$นส่ วนของเลเซอร์ และ
เป็ นส่ ว นผสมแท่ ง เชื$ อ เพลิ ง ในเตาปฏิ ก รณ์ ป รมาณู
เป็ นต้น [1]
กระบวนการในการแยกแรเอิ ร์ ทแต่ ละตัว
ออกจากกัน ในทางอุตสาหกรรมนั$นมีหลายวิธี เช่น
การตกผลึกแบบแยกส่ วน (Fractional Crystalization)
การรี ดกั ชันแบบจําเพาะ (Selective Reduction) การ
แลกเปลียนไอออน (Ion Exchange) และการสกัดด้วย
ตัวทําละลาย (Solvent Extraction) เป็ นต้น [1-2]

1. บทนํา
แร่ แ รเอิ ร์ ทที พบมากในแถบเอเชี ยตอนใต้
ได้แก่ แร่ โมนาไซต์ (Monazite) ซีโนไทม์ (Xenotime)
บาสท์เนไซต์ (Bastnäsite) เฟอร์กเู ซไนต์ (Fergusenite) แกโดลิไนต์ (Gadolinite) อิทโทรฟลู-ไลต์
(Yttroflurite) และยูเซไนต์ (Euxenite) เป็ นต้น ธาตุแร
เอิร์ทแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ แรเอิร์ทชนิดเบา หรื อ
กลุ่มย่อยซีเรี ยม ประกอบด้วยธาตุ La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu และ Gd และแรเอิร์ทชนิดหนัก หรื อกลุ่ม
ย่อยอิทเทรี ยม ประกอบด้วยธาตุ Y, Lu, Yb, Tm, Er,
Ho, Dy และ Tb ธาตุแรเอิร์ทเหล่านี$มีคุณสมบัติทาง
เคมีคล้ายคลึงกันมาก
เนื องจากการจัดรู ปของ
อิเล็กตรอนในอะตอมคล้ายคลึงกันคือ อิเล็กตรอนวง
นอกสุ ดของอะตอมมีการจัดรู ปแบบ 5d1 6S2 (ยกเว้น
อิทเทรี ยมมีการจัดแบบ 4d1 5S2) ส่ วนคุณสมบัติที
แตกต่างกันระหว่างแรเอิร์ทแต่ละตัว เช่น ความเป็ น
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สารประกอบ M(TTA)2(CE)+ และในปี ค.ศ. 2007
Dongbei Wu ได้ทดลองสกัดแยกธาตุ Pr ออกจาก Nd
ด้ว ยวิ ธี ซิ น เนอร์ จิ ส ติ ก โดยใช้ส ารละลายผสม 8hydroxy- quinoline (HQ) กับ 2-ethylhexyl phosphorric acid Mono-2-ethylhexylester พบว่าสามารถแยก
ธาตุท$ งั สองได้ดีกว่าการสกัดด้วย HQ เพียงสารเดียว
การทดลองนี$ ได้นาํ เทคนิ คการแยกสกัดด้วย
ตัวทําละลายอินทรี ยม์ าทําการศึ กษา เพราะเป็ นวิธีที
ให้ผลผลิตค่อนข้างสู ง และเสี ยค่าใช้จ่ายการผลิตไม่
สู งนัก ตัวทําละลายอินทรี ยท์ ีใช้ในการทดลองนี$ คือ
ไตรบิวทิลฟอสเฟต (TBP) โดยมีการเจือจางด้วย
นํ$ามันก๊าด (Kerosene) ซึ งไม่ละลายนํ$า และไม่ทาํ
ปฏิกิริยากับกรดไนตริ ก และมีความเป็ นพิษตํา การ
ปรับปรุ งคุณภาพในการสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรี ย ์
นอกเหนือจากการเติม Salting out agent เช่น โซเดียม
ไนเตรต อะลูมิเนียมไนเตรต แคลเซียมไนเตรต หรื อ
ลิเทียมไนเตรต ลงในสารละลายนํ$า (aqueous
solution) แล้ว การทบทวนวรรณกรรมหรื อแนวคิด
ต่าง ๆ ข้างต้น ยังมีการสกัดธาตุโดยวิธีซิลเนอร์ จิสติก
ทีมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง เช่น การเติม HTTA
(Thenoyl Trifluoroacetone หรื อ C8H5F3O2S) ซึงเป็ น
Chelating agent สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
(Chelate complex) กับอิออนบวกของธาตุแรเอิร์ท
เซอร์โคเนียมและแฮฟเนียมได้ และเมือผสมกับ TBP
ทําให้เกิดเป็ น Synergistic extractant ได้เป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนในสารละลายอินทรี ยท์ ีใหญ่ข$ ึน
ทํา ให้ธ าตุ แ รเอิ ร์ ท ถู ก สกัด เข้า ไปในชั$น สารละลาย
อินทรี ยไ์ ด้ดีข$ ึน [3] การศึกษาการปรับปรุ งคุณภาพ
ของการสกัดธาตุแรเอิร์ท โดยวิธีการสกัดแบบซิ ล
เนอร์จิสติก (Synergistic Extraction) จึงเป็ นแนวทาง
หนึ งทีสามารถปรับปรุ งให้ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้
สารสกัดเพียงตัวเดียวทีเคยศึกษาไว้

E. Hesford et al. (1959) ได้ศึกษาการสกัด
ธาตุกลุ่ม lanthanides ในสารละลายกรดไนตริ กด้วย
ไตรบิวทิลฟอสเฟต (TBP) ต่อมา William C. Butts
และ Charleo V. Banks (1970) ทดลองสกัดธาตุอิทเทรี ยมแบบซินเนอร์จิสติกด้วย hexafluoroacetyl acetone กับ TBP ทีเจือจางด้วย cyclohexane แต่ L.
Farbu et al. (1974) ได้ศึกษาการสกัดธาตุแรเอิร์ทใน
สารละลาย CCl4 หรื อในสารละลาย NaClO4 ด้วย 0.2
M HTTA (Thenoyltrifluoroacetone) กับ TBP พบว่า
การสกัด ดี ข$ ึ น เมื อ ธาตุ แ รเอิ ร์ ท มี เ ลขอะตอมสู ง ขึ$ น
ต่อมา Irene H. Gerow et al. (1977)ได้ทดลองสกัด
ธาตุ Tb, Er, Yb และ Lu ด้วย HTTA กับ TBP ส่ วน
V.V. Ramakrishna และ S.K. Patil (1979) ทดลอง
สกัด Th และ Pu ในกรดเปอร์คลอริ ก ด้วย HTTA กับ
TBP ในสารละลายเบนซี น
นอกจากนี$ V.K.
Manchanda และ C. Allen Chang (1986)ได้ทดลอง
สกัดธาตุ La และ Nd ด้วย HTTA กับ 1,7-diaza4,10,13-trioxacyclo-pentadecane-N,N’-diacetic acid
(DAPDA) ส่ วน V. Jedinakova et al. (1992) ได้
ศึกษาการสกัดแยกธาตุ Eu ออกจากธาตุ Ho ใน
สารละลายกรดไนตริ กผสมกับ LiNO3 ด้วยสารละลาย
TBP ผสมกับ di-2 (ethylhexyl)-phosphoric acid
(D2EHPA) ทีเจือจางด้วย n-hexane และ cyclohexane
พบว่ า สามารถสกั ด แยกได้ ดี ก ว่ า การสกั ด ด้ ว ย
D2EHPA เพียงสารเดียว ต่อมา Saeko Satake et al.
(1993) ทดลองสกัดธาตุ La, Sm, Tb และ Lu ใน
สารละลายกรดเปอร์ คลอริ กด้วย HTTA ผสมกับ
tetraphenyl-diphosphine dioxide (tpdpo) ใน
สารละลายเบนซี น พบว่าการสกัดดีข$ ึนเมือมีปริ มาณ
HTTA สู งขึ$น แต่ Yoshihiro Meguro และ Zenko
Yoshida (1994) ได้ทดลองสกัดธาตุ Am และ Cm
ด้วยสารผสม HTTA กับ crown ether (CE) ได้
3
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ถ้าหากค่า KdA และ KdB มีค่าแตกต่างกันมาก
แสดงว่าธาตุท$ งั สองจะแยกออกจากกันได้ดี
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการทดลองนี$ เพื อ ศึ ก ษา
เงือนไขทีเหมาะสมในการพัฒนาการสกัดธาตุแรเอิร์ท
ให้ ไ ด้ ผ ล ผลิ ตมากขึ$ นโดยทํ า การทดลองกั บ
สารละลายมาตรฐานแรเอิร์ททีเตรี ยมขึ$นเอง โดยมีการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการสกัดของธาตุแต่ละ
ตัวเมือมีการเติมและไม่เติม HTTA และหาค่า
separation factor เพือแสดงความ สามารถในการแยก
ธาตุแรเอิร์ทแต่ละตัวออกจากกัน
ขอบเขตของการทดลอง มีดงั นี$
1. ศึกษาผลของความเข้มข้นของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้นทีมีผลต่อการสกัด เมือมีการ
เติมและไม่เติม HTTA ในสารละลาย TBP
2. ศึกษาผลของความเข้มข้นของ HTTA ที
มีต่อการสกัดธาตุแรเอิร์ท
3. ศึกษาผลของความเข้มข้นของ TBP ใน
สารละลาย อินทรี ยท์ ีมีต่อการสกัดธาตุแรเอิร์ท เมือมี
การเติมและไม่เติม HTTA
4. ศึกษาผลของสารละลายกรดไนตริ กทีใช้
Strip ธาตุแรเอิร์ทออกจากสารละลายอินทรี ย ์
5. ศึ ก ษ า ก า ร ส กั ด ธ า ตุ แ ร เ อิ ร์ ท จ า ก
สารละลายธาตุแรเอิร์ทผสมทีมีปริ มาณใกล้เคียงกับแร่
โมนาไซต์

การสกั ด แยกธาตุ ด้ ว ยสารอิ น ทรี ย์ TBP
สามารถทํา ปฏิ กิ ริ ย าเป็ นสารประกอบกับ โลหะไน
เทรต, โลหะคลอไรด์ และโลหะไทโอไซยาเนตได้
การสกัดแรเอิร์ทด้วยสารอินทรี ย ์ TBP ในกรดไนตริ ก
โดยทัว ไปมีปฏิกริ ยาดังนี$ [3-4]
M3+ + 3A - + n TBP ⇔ MA3. nTBP
เมือ M3+ คือ trivalent rare earths และ A คือ
NO3 และเมื อ มี ก ารสกั ด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท โดยใช้
HTTA กับ TBP เป็ นสารสกัด 2 ตัว จะเกิดปฏิกิริยา
ดังนี$คือ [5]
[M(NO3)p+(Z - n)]aq + n(HTTA)o +
m(TBP)o ⇔ [M(NO3)Z - n(TTA)n(TBP)m]o +
n(H+)aq + (p-1)(NO3-1)aq
เมือ M = rare earths และเมือ M3+ คือ
trivalent rare earths จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนใน
สารละลายอินทรี ยเ์ ป็ น M(NO3)(TTA)2(TBP)2
เมือให้สารละลายสองชนิ ดซึ งประกอบด้วย
สารละลายอินทรี ย ์ (organic phase) และสารละลาย
นํ$า (aqueous phase) ไหลสวนทางกัน ความสามารถ
ของสารละลายอิ น ทรี ย ใ์ นการสกัด ธาตุ ดู ไ ด้จ ากค่ า
สัมประสิ ทธิ_การกระจาย (Distribution coefficient,
Kd) โดยที
Kd = ความเข้มข้นของธาตุในสารละลายอินทรี ย ์
ความเข้มข้นของธาตุในสารละลายนํ$า
การแยกธาตุสองตัวออกจากกันได้ดีหรื อไม่
จะดูได้จากค่า separation factor (S)
SA, B = KdA/KdB
KdA = สัมประสิ ทธิ_การกระจายของ
ธาตุ A
KdB = สัมประสิ ทธิ_การกระจายของ
ธาตุ B

2. ระเบียบวิธีวจิ ยั
2.1 ศึกษาผลของความเข้ มข้ นของกรดไนตริ กใน
สารละลายเริมต้ นทีมีต่อการสกัดด้ วยสารละลาย40%
TBP/Kerosene และ 40% TBP/ Kerosene/0.02 M
HTTA
เตรี ยมสารละลายเริ มต้นของธาตุ La, Pr,
Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er และ Y ให้อยูใ่ นสารละลาย
4
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กรดไนตริ กทีมีความเข้มข้นเป็ น 0.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3,
4, 6, 8 และ 10 โมลาร์ โดยเตรี ยมธาตุแรเอิร์ทแต่ละ
ธาตุให้มีความเข้มข้นเป็ น 0.1 กรัมต่อลิตร
ปิ เปตสารละลายเริ มต้นดังกล่าวข้างต้นมา
10 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายอินทรี ย ์ 40%TBP/
Kerosene อย่างละ 10 มิลลิลิตร หรื อสารละลาย
อินทรี ย ์ 40%TBP/ Kerosene/0.02M HTTA อย่างละ
10 มิลลิลิตร

อินทรี ยใ์ ห้คงทีในแต่ละความเข้มข้นของ TBP เป็ น
0.0, 0.05, และ 0.50 โมลาร์
การสกัดธาตุ Pr, Sm, Er และ Y ทีมีความ
เข้มข้น 0.1 กรัมต่อลิตร ปิ เปตสารละลายมาอย่างละ 4
ส่ วน ๆ ละ 10 มิลลิลิตร ทําการสกัดกับสาร ละลาย
อินทรี ย ์ ทีมีความเข้มข้นของ TBP เป็ น 10, 20,60 และ
80 % โดยแต่ละส่ วนมีความเข้มข้นของ HTTA คงที
0.05 โมลาร์
กา ร สกั ด ธา ตุ แ ร เอิ ร์ ท แ ต่ ละ ธาตุ ด้ ว ย
สารละลายอินทรี ยใ์ นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 ได้ทาํ การเขย่า
ด้วยเครื องเขย่าทีมีความเร็ ว 150 รอบต่อนาที เป็ น
เวลานาน 30 นาที แยกเอาชั$นสารละลายอินทรี ยม์ า
strip กับนํ$า 2 ครั$ง

2.2 ศึกษาผลของความเข้ มข้ นของ HTTA ใน
สารละลาย 40% TBP ทีม ตี ่ อการสกัดธาตุแรเอิร์ท
เตรี ยมสารละลายเริ มต้นของธาตุ La, Pr,
Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er และ Y ให้มีความเข้มข้นแต่
ละธาตุเป็ น 0.1 กรัมต่อลิตร และอยูใ่ นสารละลาย
กรดไนตริ กทีมีความเข้มข้น 3 โมลาร์ ปิ เปต
สารละลายเริ มต้นมาอย่างละ 10 มิลลิลิตร ทําการสกัด
กับ 40%TBP/Kerosene ทีมีความเข้มข้นของ HTTA
ในสารละลายอินทรี ยเ์ ป็ น 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3,
0.4 และ 0.5 โมลาร์

2.4 ศึกษาผลของสารละลายกรดไนตริ กทีใช้ Strip
ธาตุแรเอิร์ทออกจากสารละลายอินทรีย์
เตรี ยมสารละลายเริ มต้นของธาตุ La, Pr,
Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er และ Y ให้มีความเข้มข้นแต่
ละธาตุเป็ น 0.1 กรัมต่อลิตร และอยูใ่ นสารละลาย
กรดไนตริ กทีมีความเข้มข้นเป็ น 0.1 โมลาร์
ปิ เปตสารละลายเริ มต้นมาอย่างละ
10
มิลลิลิตร ทําการสกัดกับสารละลายอินทรี ย ์ 0.5 M
HTTA/ 10%TBP/Keroseneทีทาํ การสมดุลกับกรดไน
ตริ ก 0.1 โมลาร์ แ ล้ว ในอัต ราส่ ว น 1:1 โดย
ปริ มาตร ทําการสกัดด้วยเครื องเขย่าทีมีความเร็ ว 150
รอบต่อนาที เป็ นเวลานาน 30 นาที แยกเอาชั$น
สารละลายอินทรี ยม์ า strip กับนํ$ากลัน หรื อกรดไน
ตริ กทีมีความเข้มข้น 1 หรื อ 3 หรื อ 5 โมลาร์ ใน
อัตราส่ วน 1:1โดยปริ มาตร

2.3
ศึ กษาผลของความเข้ มข้ นของ TBP ใน
สารละลายอินทรี ย์ทีมีต่อการสกัดธาตุแรเอิร์ท เมือมี
การเติมและไม่ เติม HTTA
เตรี ยมสารละลายเริ มต้นของธาตุ La, Pr,
Sm, Er และ Y ให้มีความเข้มข้นแต่ละธาตุเป็ น 0.1
กรัมต่อลิตร และอยูใ่ นสารละลายกรดไนตริ กทีมี
ความเข้มข้นเป็ น 0.1 โมลาร์ ปิ เปตสารละลาย La มา
12 ส่ วน ๆ ละ 10 มิลลิลิตร ทําการสกัดกับสารละลาย
อินทรี ย ์ TBP/Kerosene/HTTA ทีมีการปรับความ
เข้มข้นของ TBP เป็ น 10, 20,60 และ 80 % และมี
การปรับความเข้มข้นของ HTTA ในสารละลาย

5
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สารละลายอินทรี ย ์ ได้ทาํ การเขย่าด้วยเครื องเขย่าทีมี
ความเร็ ว 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลานาน 30 นาที
แยกสารละลายอินทรี ยม์ าทําการ Strip ด้วยกรดไน
ตริ ก เข้มข้น 1 โมลาร์ 2 ครั$ ง โดยใช้อ ตั ราส่ ว นของ
สารละลายนํ$ า:สารละลายอิ น ทรี ย์ เป็ น 1:1โดย
ปริ มาตร
นํา สารละลายนํ$า ทั$ง หมด และสารละลาย
เริ มต้นทีได้จากข้อ 2.1 – 2.5 ไปทําการวิเคราะห์ธาตุ
แรเอิร์ทด้วยเครื องวิเคราะห์ธาตุ Inductively Coupled
Plasma – Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES)
model Plasma 1000 ของบริ ษทั Perkin Elmer โดยมี
การปรับสภาวะของเครื องมือ และความยาวคลืนของ
การวิเคราะห์ธาตุแรเอิร์ทแต่ละตัวตามตารางข้างล่างนี$
แล้ว หาค่ า เฉลี ย สั ม ประสิ ท ธิ_ การกระจายของธาตุ
แรเอิร์ทแต่ละตัว และ Separation factor ของธาตุ
แรเอิร์ททีมีเลขอะตอมใกล้เคียงกัน และการแยกธาตุ
แรเอิร์ทต่าง ๆ ออกจาก อิทเทรี ยม
ICP-AES Instrumentation and Operating Conditions
RF power
1000 watts
Plasma argon flow
15 l/min
Nebulizer argon flow 1.0 l/min
Auxiliary argon flow 1.0 l/min
Pump rate
1.0 ml/min
Viewing height
15.0 mm. above load coil
Nebulizer
cone spray nebulizer

2.5 ศึกษาการสกัดธาตุแรเอิร์ทจากสารละลายธาตุแร
เอิร์ทผสม ทีมีส่วนผสมใกล้ เคียงกับปริ มาณธาตุ แร
เอิร์ทในแร่ โมนาไซต์
เตรี ยมสารละลายแรเอิร์ทผสมในสารละลาย
กรดไนตริ ก 0.5 โมลาร์ จากสารมาตรฐานแรเอิร์ท
ออกไซด์ โดยอบทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 2 ชัว โมงแล้ว เตรี ยมให้มีความเข้มข้นของธาตุ
แรเอิ ร์ ท ตามตารางที 1 ซึ งมี สั ด ส่ ว นปริ ม าณของ
แรเอิร์ทออกไซด์ ทีใกล้เคียงกับแร่ โมนาไซต์ (IGS36)
มากทีสุด
ตารางที 1 แสดงส่ วนผสมของธาตุแรเอิ ร์ทที เตรี ยม
ขึ$นโดยมีปริ มาณสัดส่ วนใกล้เคียงกับแร่ โมนาไซต์
แรเอิร์ทออกไซด์
ความเข้ มข้ น
(% น.น./ปริมาตร)
La2O3
1.1930
Pr6O11
0.2795
Nd2O3
1.0505
Sm2O3
0.1540
Gd2O3
0.0770
Y2O3
0.1120
สารละลายอินทรี ย ์ ทีใช้สกัด มี 3 ชนิด ดังนี$
1. 10 % TBP/Kerosene /0 M HTTA
2. 10 % TBP/Kerosene /0.5 M HTTA
3. 10 % TBP/Kerosene /1 M HTTA
ปิ เปตสารละลายแรเอิ ร์ทผสมข้างบนมา 3
ส่ วน ๆ ละ 20 มิลลิลิตร แต่ละส่ วนทําการสกัดกับ
สารละลายอินทรี ย ์ 10% TBP/ Kerosene/0 M HTTA
หรื อ 10 %TBP/ Kerosene/0.5 M HTTA หรื อ 10 %
TBP/Kerosene/1 M HTTA ทีทาํ การสมดุลกับกรด
ไนตริ ก 0.1 โมลาร์ แ ล้ว ในอัต ราส่ ว น 1:1 โดย
ปริ มาตร การสกั ด สารละลายแรเอิ ร์ ทผสมกั บ

Elements Wavelength Elements Wavelength
(nm)
(nm)
La
408.672
Gd
336.223
Pr
422.535
Tb
350.917
Nd
406.109
Dy
353.602
Sm
442.434
Er
337.271
Y
324.228
6
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กรดไนตริ กเข้มข้นตํา แต่ธาตุแรเอิร์ทชนิ ดหนัก ถูก
สกัดได้ดีในกรดไนตริ กเข้มข้นสูง
ส่ วนผลการสกัดธาตุแรเอิร์ทด้วยสารละลาย
40%TBP/Kerosene/0.02 M HTTA แสดงในรู ปที 2
พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ_ ของการกระจายของการสกัด
ธาตุ La, Pr, Nd และ Sm จะค่อย ๆ เพิมขึ$นในช่วง
0.1 ถึง 2.5 โมลาร์ และจะค่อย ๆ ลดลงอีกในช่วง 2.5
ถึง 10 โมลาร์ ส่ วนธาตุ Gd, Tb, Dy, Er และ Y มีค่า
สัมประสิ ทธิ_ ของการกระจายเพิมขึ$นตามความเข้มข้น
ของกรดไนตริ กทีเพิม ขึ$น
ความสามารถในการแยกธาตุ แ รเอิ ร์ ท ที มี
เลขอะตอมใกล้เคียงกัน ระหว่างการเติมและไม่เติม
0.02 M HTTA ในสารละลาย TBP แสดงในตารางที 2
พบว่ายังไม่เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด ทั$งนี$อาจ
เป็ นเพราะปริ มาณการเติม HTTA ทีไม่เพียงพอ และ
ความเข้มข้นของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้นไม่
มี ผ ลทํา ให้ ก ารแยกธาตุ แ รเอิ ร์ ทที มี เ ลขอะตอม
ใกล้เคียงกัน แตกต่างกัน ในการทดลองอืน ๆ จึงใช้
สารละลายแรเอิร์ททีมีกรดไนตริ กเข้มข้นตํา ๆ

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของความเข้ มข้ นของกรดไนตริ กใน
สารละลายเริมต้ น ทีมีต่อการสกัดธาตุแรเอิร์ท ใน
สารละลาย 40%TBP/Kerosene และ 40%TBP/
Kerosene/0.02 M HTTA
ผลของกรดไนตริ ก ในสารละลายเริ ม ต้น
ในช่วง0.1 ถึง 10 โมลาร์ ทีมีต่อการสกัดธาตุ La, Pr,
Nd , Sm , Gd, Tb , Dy , Er , และ Y ในสารละลาย
40%TBP/Kerosene โดยไม่ได้เติม HTTA ได้แสดงใน
รู ปที 1 พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ_ของการกระจาย (Kd)
ของธาตุ La, Pr Nd และ Sm จะค่อย ๆ เพิมขึ$นในช่วง
0.1 ถึง 3.0 โมลาร์ และจะค่อย ๆ ลดลงอีกในช่วง 3.0
ถึง 10 โมลาร์ ส่ วนธาตุ Gd, Tb, Dy, Er และ Y นั$น
พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ_ ของการกระจายจะค่ อ ย ๆ
เพิมขึ$นในช่วง 0.1 ถึง 3 โมลาร์ เช่นเดียวกัน แต่จะมี
ค่าคงทีในช่วง 3 ถึง 8 โมลาร์ และมีค่าเพิมขึ$นอีกที
ความเข้มข้นของกรดไนตริ กสู งกว่า 8 โมลาร์ จะเห็น
ได้วา่ ผลการสกัดธาตุแรเอิร์ทชนิดเบา ถูกสกัดได้ดีใน
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Kd-Y

0.001
Nitric Acid in Initial Solution (M)

Nitric Acid in Initial Solution (M)

รู ปที 1 ผลของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้นทีมีต่อการสกัดธาตุ La, Pr, Nd , Sm , Gd, Tb , Dy , Er , และ Y
ในสารละลาย 40%TBP/Kerosene
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รู ปที 2 ผลของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้นทีมีต่อการสกัดธาตุ La, Pr, Nd , Sm , Gd, Tb , Dy, Er และ Y ใน
สารละลาย 40%TBP/ Kerosene/0.02M HTTA
ตารางที 2 ความสามารถในการแยกธาตุแรเอิร์ททีมีเลขอะตอมใกล้เคียงกัน ระหว่างการเติมและไม่เติม 0.02 M
HTTA ในสารละ ลาย TBP

Nitric
Acid
(M)

S La/Pr

S Pr/Nd

S Nd/Sm

0.1

1
0.6033
1.2348
0.7243
2
0.4111
0.9000
0.5455
1.5
1
0.6106
1.1408
0.7241
2
0.6212
1.1860
0.8057
3.0
1
0.4934
0.8055
1.2851
2
0.5362
0.9200
0.5732
6.0
1
0.6154
0.6500
0.7265
2
0.6515
0.7953
0.6166
10.0
1
0.3560
0.8925
0.3934
2
0.2885
0.2213
0.3772
หมายเหตุ 1 = สกัดด้วย 40%TBP/Kerosene
2 = สกัดด้วย 40%TBP/Kerosene/0.02 M HTTA

8

SSm/Gd

S Gd/Tb

S Tb/Dy

S Dy/Er

0.5869
0.7829
0.7587
1.5303
0.6296
1.2500
0.5474
0.8905
0.4426
0.5145

1.0017
1.5041
1.7162
0.9083
1.3710
0.6133
1.4250
0.5706
1.4789
0.7684

0.9261
1.1101
1.1008
1.4320
1.2667
1.4755
1.3730
1.1460
0.8656
1.2012

1.4097
1.0634
1.9272
1.1937
1.6620
1.1684
0.6775
0.8846
0.6088
0.6812
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ตารางที 3 ผลการแยกธาตุ แ รเอิ ร์ ท ที มี เ ลขอะตอม
ใกล้เคียงกันเมือมีการเติม HTTA ปริ มาณ ต่าง ๆ กัน

Distribution Coefficient

3.2 ผลของความเข้ มข้ นของ HTTA ในสารละลาย
40% TBP/Kerosene ทีมีต่อการสกัดธาตุแรเอิร์ท
การสกัด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท ที มี ค วามเข้ม ข้น 0.1
ไมโครกรั มต่อลิ ตร ในสารละลายกรดไนตริ ก 0.1
โมลาร์ กับสารละลายอิ นทรี ย ์ 40% TBP/Kerosene
ทีมีการเติม HTTA ทีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้ผล
การทดลองแสดงในรู ปที 3 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ_การ
กระจายของธาตุ แ รเอิ ร์ ทหรื อ ความสามารถในการ
สกัดเข้า ไปในชั$น สารละลายอิ นทรี ยจ์ ะเพิมขึ$ นตาม
ความเข้ม ข้น ของ HTTA ในสารละลายที เ พิ ม ขึ$ น
ความสามารถในการแยกธาตุแรเอิร์ททีมีเลขอะตอม
ใกล้เคียงกันแสดงไว้ในตารางที 3 พบว่าสําหรับกลุ่ม
ธาตุแรเอิร์ทชนิ ดเบามีแนวโน้มทีจะแยกออกจากกัน
ได้ดีเมือมีความเข้มข้นของ HTTA สู งขึ$น ในขณะที
การแยกธาตุของกลุ่มธาตุแรเอิร์ทชนิ ดหนัก ออกจาก
กัน ได้ดี เมื อมี ค วามเข้มข้น ของ HTTA ตํา หรื อ ไม่ มี
การเติม HTTA และความสามารถในการแยกธาตุแร
เอิ ร์ ท แต่ ล ะธาตุ อ อกจาก Y แสดงไว้ใ นตารางที 4
พบว่าการแยกธาตุ La, Pr, Dy, Er ออกจาก Y ได้ดี
เมือมีความเข้มข้นของ HTTA สู งขึ$น ในขณะทีการ
แยกธาตุ Nd, Sm ออกจากอิทเทรี ยมนั$น ปริ มาณ
HTTA ไม่มีผลทําให้การแยกดีข$ ึน ส่ วนธาตุ Gd และ
Tb สามารถแยกออกจาก Y ได้ดีเมือมีความเข้มข้น
ของ HTTA ตํา
100

La

10

Pr

1

Nd

0.1 0

0.2

0.4

0.6

Gd

0.001

Tb

HTTA
(M)

La/Pr

Pr/Nd

Nd/Sm

Sm/Gd

Gd/Tb

Tb/Dy

Dy/Er

0

0.6033

1.2348

0.7243

0.5869

1.0017

0.9261

1.4097

0.1

1.2895

0.8261

0.3833

0.9717

1.7034

0.7039

0.8306

0.15

0.9201

0.4615

0.4495

1.0807

1.9006

1.1733

0.4862

0.2

0.6207

0.4188

0.4479

0.1361

2.3836

0.3815

0.8881

0.3

0.3759

0.2755

0.5409

0.9430

1.9161

0.3256

0.9779

0.4

0.2945

0.2278

0.8271

1.6757

1.4119

0.3008

0.8768

0.5

0.2434

0.1137

3.0458

1.7440

0.9119

0.1875

1.1407

ตารางที 4 ผลการแยกธาตุแรเอิร์ทออกจากอิทเทรี ยม
เมือมีการเติม HTTA ปริ มาณต่าง ๆ กัน และ
[HNO3]ini = 0.1 M
Separation Factor

Sm

0.01
Molarity of HTTA

Separation factor

Dy

รู ปที 3 ผลของความเข้มข้นของ HTTA ทีมีต่อการ
สกัดธาตุแรเอิร์ท
9

HTTA
(M)

Y/La

Y/Pr

Y/Nd

Y/Sm

Y/Gd

Y/Tb

Y/Dy

Y/Er

0

0.5217

0.3147

0.3887

0.2815

0.1652

0.1655

0.4729

0.6667

0.05

0.5079

0.9697

0.9697

0.6275

0.5079

0.2963

0.7273

0.6004

0.1

1.3265

1.1711

1.4131

0.5417

0.5263

0.8966

0.6311

0.5242

0.15

2.1739

2.0001

0.9231

0.4149

0.4484

0.8522

0.5504

0.4862

0.2

3.9583

2.4569

1.1777

0.5275

0.5758

1.0021

0.5235

0.4649

0.3

6.1830

2.4183

0.9736

0.5267

0.6642

1.2727

0.4143

0.4052

0.4

7.2603

2.1384

0.5892

0.4873

0.8166

1.1531

0.3464

0.3037

0.5

7.8789

1.908

0.218

0.6641

1.1582

1.0563

0.1981

0.2259
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ตารางที 5 ผลการสกัดธาตุ La ทีความเข้มข้นของ
HTTA และ TBP ต่าง ๆ กัน และ [HNO3]ini = 0.1 M
% EXTRACTION
0M
0.05M
0.5 M
%TBP HTTA
HTTA
HTTA
10
1.92
9.94
69.69
20
2.28
8.18
67.6
60
5.91
6.6
29.16
80
6.15
6.07
19.61

3.3 ผลของความเข้ มข้ นของ TBP ในสารละลาย
อินทรีย์ทีมีต่อการสกัดธาตุแรเอิร์ท เมือมีการเติมและ
ไม่ เติม HTTA
ผลของการสกัดธาตุ
La ในแต่ละความ
เข้มข้นของสารละลาย TBP ทีมี HTTA เข้มข้น 0,
0.05 และ 0.5 โมลาร์ แสดงในรู ปที 4 และตารางที 5
พบว่า เมื อ ไม่ เ ติ ม
HTTA ลงในสารละลาย
ความสามารถในการสกัด ธาตุ La จะเพิ ม ขึ$ นเมื อ
%TBP สู ง ขึ$ น แต่ เมื อ มี ก ารเติ ม HTTA ลงไปพบว่า
ความสามารถในการสกั ด จะสวนทางกั น คื อ
ความสามารถในการสกัดจะเพิมขึ$นมาก เมือมี %TBP
ตําและมี HTTA เข้มข้นสู ง และเมือทดสอบการสกัด
กับธาตุแรเอิร์ทอืน ๆ อีก เช่น Pr, Sm, Er และ Y ทีมี
ความเข้มข้น 0.1 กรั มต่ อลิ ตรในสารละลายกรดไน
ตริ ก 0.1 โมลาร์ และทํา การสกัด ในสาร ละลาย
อิ น ทรี ย ์ TBP ที ค วามเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ กัน โดยมี ค วาม
เข้มข้นของ
HTTA คงที 0.05 โมลาร์ ได้ผลการ
ทดลองในรู ปที 5 พบว่าผลการทดลองคล้อยตามการ
สกัดธาตุ La กล่าวคือธาตุแรเอิร์ทถูกสกัดเข้าไปใน
ชั$นสารละลายอินทรี ยไ์ ด้ดีข$ ึนเมือ % TBP ลดลง

0.4

Distribution Coefficient

0.35

Distribution
Coefficient

40

60

80

20

40

60

80

100

รู ปที 5 ผลของความเข้มข้น TBP ทีมีต่อการสกัดธาตุ
Pr, Sm, Er และ Y โดยมีปริ มาณ HTTA คงที
0.05 โมลาร์
3.4 ผลของสารละลายกรดไนตริกทีใช้ Strip ธาตุแรเอิร์ท ออกจากสารละลายอินทรีย์
เมือทําการสกัดธาตุแรเอิร์ททีมีความเข้มข้น
0.1 กรัมต่อลิตร ในสารละลายกรดไนตริ ก 0.1 โมลาร์
กับสารละลายอินทรี ย ์ 10% TBP/Kerosene/0.5 M
HTTA ทีมีการสมดุลกับกรดไนตริ กเข้มข้น 0.1 โมลาร์ แล้ว พบว่าสามารถสกัดธาตุ La ได้ 69% และ
สกัดธาตุ Pr, Nd , Sm , Gd, Tb , Dy , Er , และ Y ได้
ประมาณ 86 – 96% และเมือทําการ Strip ชั$น
สารละลายอินทรี ยด์ ว้ ยกรดไนตริ กเข้มข้น 0, 1, 3, 5
โมลาร์ ได้ผลการ Strip ในรู ปที 6 พบว่ากรดไนตริ ก

100

0.01

% TBP
.05M HTTA

0.1

0.05

%TBP/Kerosene/0.05M HTTA

0.1

0 M HTTA

0.15

0

1

20

Pr
Sm
Er
Y

0.2

0

10

0

0.3

0.25

0.5 M HTTA

รู ปที 4 ผลของความเข้มข้น HTTA และ TBP ทีมีต่อ
การสกัดธาตุ La

10
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ที มี ค วามเข้ม ข้น ตั$ง แต่ 1.0 โมลาร์ ข$ ึ น ไป สามารถ
Strip ธาตุ แ รเอิ ร์ ท ออกจากสารละลายอิ น ทรี ย ไ์ ด้ดี
ทีสุด และ strip ได้ดีกว่านํ$ากลัน มาก ทั$งนี$ อาจขึ$นอยู่
กับความเข้มข้นของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้น
ด้วย

4.5

Distribution Coefficient

4

HTTA, M

3.5
3

0

2.5

0.5
1

2
1.5
1
0.5

La

100

0
La

% Recovery

Pr
10

Sm
Gd
0

1

2

3

0.1

nitric acid strip solution (M)

4

Nd

Sm

Gd

Y

รู ปที 7 ผลของความเข้มข้น HTTA ทีมีต่อการสกัด
ธาตุแรเอิร์ทจากสารละลายแรเอิร์ทผสม

Nd

1

Pr

Tb

ตารางที 6 ผลการแยกธาตุ แ รเอิ ร์ ท ที มี เ ลขอะตอม
ใกล้เคี ยงกัน จากสารละลายแรเอิ ร์ทผสม เมื อมี การ
เติม HTTA ปริ มาณต่าง ๆ กัน

Dy
Er

รู ปที 6 ผลของสารละลายกรดไนตริ กทีใช้ Strip ธาตุ
แรเอิร์ท ออกจากสารละลายอินทรี ย ์

Separation factor

HTTA
(M)

3.5 ผลการศึกษาการสกัดธาตุแรเอิร์ทจากสารละลาย
ธาตุแรเอิร์ทผสม
ผลการสกัด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท ผสมที มี สั ด ส่ ว น
ปริ มาณ ของธาตุแรเอิร์ททีใกล้เคียงกับแร่ โมนาไซต์
(IGS 36) ได้แสดงในรู ปที 7 และตารางที 6 และ 7
และพบว่า สามารถสกัด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท ได้ดี ข$ ึ น เมื อ มี
ปริ มาณ HTTA สู งขึ$น กรณี ทีมี HTTA เข้มข้น 1 โม
ลาร์ สามารถสกัดธาตุ La, Pr, Nd, Sm, Gd และ Y ได้
ประมาณ 25, 47, 63, 79, 71 และ 81 % ตาม ลําดับ
หากปริ มาณธาตุแรเอิร์ทรวมในสารละลายเริ มต้นมี
ปริ มาณสู ง จะต้องเติม HTTA ให้มีปริ มาณสู งขึ$นและ
เพียงพอทีจะทําปฏิกิริยากับธาตุแรเอิร์ทได้หมด จึงจะ
ทําให้สามารถสกัดธาตุแรเอิร์ทรวมได้ผลเกือบ 100 %
นอกจากนี$ ความสามารถในการแยกธาตุแรเอิร์ทที มี
เลขอะตอมใกล้เคียงกัน หรื อการแยกธาตุแรเอิร์ทออก
จากอิทเทรี ยม เมือมีการเติมและไม่เติม HTTA ลงใน
สารละลาย ยังไม่เห็นความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด

La/Pr

Pr/Nd

Nd/Sm

Sm/Gd

Gd/Y

0

1.7458

0.4137

1.0473

0.6218

0.3482

0.5

0.8916

0.3347

0.5731

1.4096

0.5882

1.0

0.4807

0.5089

0.4589

1.5109

0.5892

ตารางที 7 ผลการแยกธาตุแรเอิร์ทออกจากอิทเทรี ยม
จากสารละลายแรเอิร์ทผสม เมือมีการเติม HTTA ทีมี
ปริ มาณต่าง ๆ กัน
HTTA
(M)

11

Separation Factor
Y/La

Y/Pr

Y/Nd

Y/Sm

Y/Gd

0

5.3742

10.6588

4.4099

4.6186

2.8720

0.5

5.3803

6.2889

2.1047

1.2061

1.7001

1.0

5.5828

4.5118

2.4477

1.1234

1.6972
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การแยกธาตุแรเอิร์ททีมีเลขอะตอมใกล้เคียงกัน หรื อ
การแยกธาตุแรเอิร์ทออกจากอิทเทรี ยม เมือมีการเติม
และไม่เติม HTTA ลงในสารละลาย ยังไม่เห็นความ
แตกต่างกันอย่างเด่นชัด
ดังนั$นจะต้องหาวิธีการทีจะทําให้มีการแยก
ธาตุ แ รเอิ ร์ ท แต่ ล ะตัว ออกจากกัน ได้ดี ที สุ ด เช่ น
วิธีการสกัดแบบ Co-current หรื อ Counter-current
extraction ช่วยอีกทางหนึ ง คือมีการสกัดซํ$าหลาย ๆ
ครั$ง จึงจะสามารถแยกธาตุแรเอิร์ทแต่ละตัวออกจาก
กันได้ดีข$ ึน ถึงแม้ว่าการเติ ม HTTA
ลงไปใน
สารละลาย สามารถสกัด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท เข้า ไปในชั$น
สารละลายอินทรี ยไ์ ด้ดีกว่าไม่เติม HTTA มาก และทํา
ให้ได้ % yield สู ง เพราะ HTTA สามารถทําปฏิกิริยา
เชิ งซ้อนกับธาตุแรเอิร์ท ซึ งเป็ นกลุ่มธาตุ lanthanides
(Ln) และสามารถทําปฏิกิริยากับ TBP เป็ น
synergistic adduct อย่างไรก็ตาม HTTA มีราคาแพง
หากนํา มาใช้ส กัด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท ในทางอุ ต สาหกรรม
เพือแยกแรเอิร์ทแต่ละตัวออกจากกัน จะทําให้ตน้ ทุน
สู ง เพราะต้องใช้ HTTA ในปริ มาณมาก เนื องจาก
ในแร่ โมนาไซต์มีปริ มาณธาตุแรเอิร์ทรวมค่อนข้างสู ง
วิ ธี นี$ จึ ง อาจเหมาะกั บ การแยกธาตุ แ รเอิ ร์ ทใน
สารละลายทีมีปริ มาณธาตุแรเอิร์ทไม่สูงนัก หรื อการ
แยกธาตุ แรเอิ ร์ทจากสารละลายนํ$าทิ$งในขบวนการ
แยกแร่ โมนาไซต์ เพือเข้าสู่ ขบวนการสกัดใหม่ เป็ น
การลดการสู ญเสี ยธาตุแรเอิ ร์ทจากการแยกแร่ หรื อ
อาจนําไปใช้พฒั นาวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณธาตุแรเอิร์ททีมีอยูป่ ริ มาณน้อยในสารละลาย

4. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้น
ทีมีต่อการสกัดธาตุ La, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er,
และ Y ในสารละลาย 40%TBP/Kerosene โดยไม่ได้
เติม HTTA สรุ ปได้วา่ ธาตุแรเอิร์ทชนิดเบา จะถูกสกัด
ได้ดีในช่วงความเข้มข้นของกรดไนตริ กตํา แต่ธาตุ
แรเอิร์ทชนิ ดหนักจะถูกสกัดได้ดีทีความเข้มข้นของ
กรดไนตริ กสู ง ส่ วนผลของความเข้มข้นของ HTTA
ในสารละลาย 40% TBP/ Kerosene ทีมีต่อการสกัด
ธาตุแรเอิร์ท พบว่า ธาตุแรเอิร์ท สามารถถูกสกัดเข้า
ไปในชั$นสารละลายอินทรี ยไ์ ด้ดีข$ ึนเมือมีความเข้มข้น
ของ HTTA เพิม ขึ$น
เมือไม่มีการเติม HTTA ลงในสารละลาย
ธาตุแรเอิร์ทจะถูกสกัดได้ดีข$ ึน เมือสารละลายอินทรี ย ์
มีความเข้มข้นของ TBP สู งขึ$น แต่เมือมีการเติม
HTTA ลงไป พบว่าความสามารถในการสกัดจะสวน
ทางกัน คือ ความ สามารถในการสกัดจะเพิมขึ$นเมือมี
%TBP ตําลง และมีความเข้มข้น HTTA สู งขึ$น และ
เมือมีการ Strip ธาตุ La, Pr, Nd, Sm , Gd, Tb, Dy, Er,
และ Y ออกจากชั$นสารละลายอินทรี ย ์ ด้วยกรดไนตริ ก พบว่ากรดไนตริ กทีมีความเข้มข้นตั$งแต่ 1.0 โมลาร์ ข$ ึนไป สามารถ
Strip ธาตุแรเอิร์ทออกจาก
สารละลายอินทรี ยไ์ ด้ดีทีสุด ทั$งนี$อาจขึ$นอยูก่ บั ความ
เข้มข้นของกรดไนตริ กในสารละลายเริ มต้นด้วย การ
สกัดธาตุแรเอิร์ทจากสารละลายธาตุแรเอิร์ทผสมทีมี
สัดส่ วนปริ มาณของธาตุแรเอิร์ททีใกล้เคียงกับแร่ โมนาไซต์ (IGS 36) พบว่า ความสามารถในการสกัด
ธาตุแรเอิร์ทขึ$นอยูก่ บั ปริ มาณ HTTA ทีเติมลงไป กับ
ปริ มาณธาตุแรเอิร์ทในสาร ละลายเริ มต้น และการเติม
HTTA จะทํา ให้ ก ารสกัด ธาตุ แ รเอิ ร์ ท เข้า ไปในชั$น
สารละลายอินทรี ยไ์ ด้ดีกว่าไม่เติม HTTA มาก ซึ ง
ได้ผลเหมือนกับการสกัดธาตุแรเอิร์ทแต่ละธาตุ ส่ วน
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โครงการวิ จ ัย นี$ ได้รั บ การสนับ สนุ น จาก
สํา นัก งานปรมาณู เ พือ สัน ติ กระทรวงวิท ยาศาสตร์
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