
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN ĐẤT HIẾM ĐÔNG PAO 

        PGS.TS. Lê Bá Thuận 

          Viện Công nghệ xạ hiếm 

1. Mở đầu 

Mỏ đất hiếm Đông Pao là mỏ có trữ lượng đất hiếm lớn nhất ở Việt Nam. Đã có 

nhiều nghiên cứu trong nhiều năm về địa chất, trữ lượng, về chế biến thu nhận đất 

hiếm, v.v. Nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa được khai thác chế biến để góp phần 

mang lại giá trị gia tăng và đóng góp cho nền kinh tế. Bài viết này làm rõ một số vấn 

đề nhằm góp phần cho nhà đầu tư và nhà quản lý sớm có quyết định đưa mỏ đất hiếm 

này vào khai thác chế biến. 

2. Ứng dụng của đất hiếm 

Đất hiếm có nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt trong ngành công nghệ cao. 

Sau đây tóm tắt các ứng dụng cơ bản của loại vật liệu này để hiểu thêm giá trị của các 

đất hiếm hiện có ở mỏ Đông Pao nói riêng và đất hiếm ở Việt Nam nói chung.. 

Vật liệu từ: Đất hiếm Nd, Tb, Dy, Pr được dùng làm nam châm và được sử 

dụng trong thiết bị như: Ổ cứng máy tính, môtơ ổ cứng, phân chống kẹt, các bộ phận 

của otô, bi không ma sát, bộ phận phát vi sóng, máy phát điện; loa và microphone; các 

hệ thiết bị liên lạc, máy cộng hưởng từ,… 

Hợp kim: Đất hiếm Nd, Y, La, Ce, Pr được dùng chế tạo hợp kim đất hiếm  

như NiMH được dùng trong acqui tích trữ điện năng; Pin nhiên liệu; thép, siêu hợp 

kim, hợp kim Al/Mg,… 

Xúc tác: Đất hiếm Nd, La, Ce, Pr được dùng chế tạo vật liệu xúc tác trong 

cracking dầu mỏ, xử lý khí thải ô tô; phụ gia nhiên liệu; xúc tác quá trình hóa học và 

kiểm soát ô nhiễm không khí,… 

Gốm sứ: Đất hiếm Nd, Y, Eu. Dy, Lu, Gd, La, Ce, Pr dùng chế tạo vật liệu 

gốm như các tủ điện; đầu dò; chất tạo màu; tạo gốm chịu nhiệt độ cao, v.v. 

Thủy tinh và chất đánh bóng: Đất hiếm Nd, Gd, Er, Ho, La, Ce, Pr được dùng 

chế tạo vật liệu đánh bong, pocmen, lớp phủ, thủy tinh bền với tia UV, thủy tinh 

quang-photo; lớp thủy tinh ghi hình tia X,.. 

Huỳnh quang: Đất hiếm Nd, Du, Tb, Y, Er, Gd, Ce, Pr được dùng chế tạo vật 

liệu huỳnh quang dùng trong các lĩnh vực màn hình  huỳnh quang, thiết bị laze, sợi 

quang học, v.v. 

Quốc phòng: Đất hiếm Nd, Du, Tb, Dy, Lu, Sm, Pr, La được dùng chế tạo vật 

liệu sử dụng trong quốc phòng, như các thiết bị liên lạc vệ tinh; hệ thống dẫn hướng; 

vật liệu kết cấu máy bay; thiết bị tên lửa, v.v. 

3. Hiện trạng  và năng lực các doanh nghiệp trong lĩnh vực đất hiếm 

Hiện nay, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất hiếm tăng mạnh. Bảng 

sau thống kê tình hình hoạt động của các doanh nghiệp này để nói lên hiện trạng và 

năng lực chế biến đất hiếm ở Việt Nam. 



Tuy có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực đất hiếm, nhưng công tác khai 

thác, chế biến đất hiếm từ nguồn tài nguyên đất hiếm Việt Nam vẫn chưa được phát 

triển. Hiện nay, chỉ có một doanh nghiệp đang vận hành nhà máy Tuyển đất hiếm. Các 

doanh nghiệp khác đều đang trong quá trình xem xét và chuẩn bị. 

Bảng 1. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đất hiếm ở Việt Nam 

TT Tên doanh nghiệp Hiện trạng 

1 Công ty CP Đất hiếm 

Thái Dương 

- Chủ mỏ đất hiếm Yên phú, Yên Bái 

- Vận hành Nhà máy tuyển đất hiếm từ mỏ Yên Phú công 

suất 12.000 tấn Tinh quăng/ năm 

- Đang chuẩn bị đầu tư Nhà máy thủy luyện tinh quặng đất 

hiếm Yên Phú 

2 Công ty Cổ phần Đất 

hiếm Việt Nam 

- Vận hành nhà máy phân chia tinh chế đất hiếm nhẹ 

- Đang thực hiện Dự án mở rộng phân xưởng phân chia đất 

hiếm nặng từ tổng đất hiếm Yên Phú với sự hộ trỡ của Bộ 

KHCN và phối hợp Viện CN xạ hiếm 

3 Công ty CP Đất hiếm 

Lai Châu 

- Chủ mỏ đất hiếm Đông Pao 

- Chuẩn bị Dự án đầu tư nhà máy tuyển đất hiếm từ quặng 

đất hiếm Đông Pao 

4 Công ty CP Đất hiếm 

Tây Bắc 

- Chủ mỏ đất hiếm Nậm xe 

- Đang chuẩn bị Dự án đầu tư nhà máy tuyển và thủy luyện 

đất hiếm từ quặng đất hiếm Nậm xe 

5 Công ty CP đất hiếm 

Việt- Nhật 

- Đang chuẩn bị Dự án nhà máy thủy luyện dất hiếm từ tinh 

quặng đất hiếm Đông Pao 

6 Công ty IMI -Sản xuất kim loại đất hiếm bằng phương pháp điện phân 

7 Công ty Sin-Etshu - Nhà máy thu gồi và Phân chia đất hiếm từ phế liệu sản 

xuất nam châm đất hiếm. 

- Nhà máy sản xuất nam châm đất hiếm NdFeB 

8 Công ty TNHH Đất 

hiếm Showa Denko 

Việt Nam 

- Nhà máy thu gồi và Phân chia đất hiếm từ phế liệu sản 

xuất nam châm đất hiếm. 

9 Công ty TNHH Đất 

hiếm Việt Nam 

- Sản xuất oxit và kim loại đất hiếm 

10 Một số doanh ngiệp 

khác 

 

  

Về phương diện sản xuất,Theo tài liệu Rare Earth Elements China and Japan in 

Industry, Trade and Value Chain do Viện Khoa học xã hội thuộc Đại học Tokyo 

(3/2016) cho thấy lượng đất hiếm xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản tăng cao 

trong những năm gần đây (hình ,21). Ngoài ra, nhu cầu oxit đất hiếm nội địa tại Việt 

Nam tăng nhanh do các công ty công nghệ cao có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào 

Việt Nam ngày càng tăng.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sản lượng xuất khẩu đất hiếm của Việt Nam sang Nhật Bản 

Số liệu tuy không thống nhất nhưng cho thấy mức độ tăng cao của sản xuất và 

xuất khẩu đất hiếm. 

 

Hình 2: Sản lượng đất hiếm của Việt Nam và các nước trên thế giới 

4. Sơ đồ chung chế biến đất hiếm 



Hình 3 sau đây thể hiện sơ đồ chung của quá trình chế biến đất hiếm. Sơ đồ này 

cũng thể hiện chuỗi thay đổi giá trị từ khai thác đến chế biến và sản xuất vật liệu, chi 

tiết, thiết bị giá trị cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Các giai đoạn chế biến quặng đất hiếm – chuỗi giá trị của đất hiếm 

 

Quá trình chế biến quặng đất hiếm, lý tưởng nhất là thực hiện đến sản phẩm có 

gía trị gia tăng cao. Tuy nhiên, với trình độ công nghệ và khả nằng đầu tư, có thể thực 

hiện từng giai đoạn một. Ở Việt Nam, chế biến sâu là yêu cầu bắt buộc và khái niệm 

này được hiểu là có thể thực hiện đến giai đoạn phân chia tinh chế để sản xuất sản 

phẩn là các oxit đất hiếm tiêng rẽ có độ sạch 99-99,99%. 

 Với sơ đồ trên cũng cho thấy rằng, khi Việt Nam có nguồn tài nguyên và sản 

xuất được oxit đất hiếm có độ tinh khiết cao sẽ có tác dụng tạo điều kiện cho nhà sản 

xuất hiện có (bảng 1) đang chờ nguyên liệu đất hiếm ở trong nước và thúc đẩy nhà đầu 
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tư công nghệ cao tới Việt Nam để sử dụng đất hiếm cho sản phẩm công nghệ cao như 

trình bày ở phần ứng dụng của các đất hiếm trên đây. 

5. Các công nghệ thủy luyện tinh quặng đất hiếm bastnaesite 

Phần này tập trung cho việc thủy luyện tinh quặng đất hiếm chứa khoáng vật chủ 

yếu basnaesite ở Trung Quốc, loại khoáng tương tự như ở Đông Pao. 

Hiện nay có các loại hình công nghệ thủy luyện sau: 

- Công nghệ Công nghệ nung oxi hóa tinh quặng và hòa tách bằng axit HCl 

(Công nghệ nung oxi hóa- Hòa tách HCl) 

- Công nghệ Công nghệ nung oxi hóa tinh quặng và hòa tách bằng axit H2SO4 

(Công nghệ nung oxi hóa- Hòa tách H2SO4) 

- Công nghệ nung với axit H2SO4. Với công nghệ này có hai biến thể là nung ở 

nhiệt độ cao và nung nhiệt độ thấp. 

- Công nghệ phân hủy bằng kiềm 

- Công nghệ ít phổ biến khác 

5.1. Công nghệ Công nghệ nung oxi hóa tinh quặng và hòa tách bằng axit HCl 

(Công nghệ nung oxi hóa- Hòa tách HCl) 

Với công nghệ nung oxi hóa tinh quặng và hòa tách bằng axit HCl, tinh quặng 

được nung mở trong không khí khoảng 600
0
C và sau đó hòa tách bằng axit HCl. Sơ đồ 

công nghệ được trình bày hình sau: 
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Hình 4: Quá trình tổng thể hòa tách đất hiếm từ tinh quặng đất hiếm bằng công nghệ 

nung oxi hóa, hòa tách bằng axit HCl 

5.2. Công nghệ phân hủy bằng kiềm 

Đối vối công nghệ này, tác nhân xút được dùng để phân hủy khoáng basnaesite, 

chuyển về hydroxide đất hiếm. Sơ đồ chung của công nghệ này được trình bày ở hình 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Quá trình tổng thể hòa tách đất hiếm bằng công nghệ kiềm 

5.3. Công nghệ nung với axit H2SO4 

Với công nghệ này có một số biến thể, chủ yếu là biến thể nung hỗn hợp tinh 

quặng với axit sunphuric ở nhiệt độ cao và nung nhiệt độ thấp. Việc sunphat hóa ở 

nhiệt độ cao kèm theo khả năng phân hủy mạnh H2SO4 và chuyển hóa phần lớn thori 

chuyển vào bả thải. Trong lúc đó, việc sunphat hóa ở nhiệt độ thấp làm giảm đáng kể 

việc phân hủy của axit sunphuric và chuyển hóa hoàn toàn thori vào dung dịch hòa 

tách cùng với các đất hiếm, tạo điều kiện cho quá trình thu hồi thori bằng phương pháp 

chiết dung môi. Xu thế hiện nay về công nghệ sạch, sunphát hóa ở nhiệt độ thấp và thu 

hồi hết tác nhân là nhân phóng xạ gây ô nhiễm như urani, thori, radi, chì,. .. được tập 

trung nghiên cứu và triển khai trong thực tế công nghiệp đất hiếm ở Trung Quốc. Các 

sơ đồ sau trình bày về hai biến thể chính của quá trình thủy luyện tinh quặng đất hiếm 

ở Trung Quốc. 
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Hình 6: Công nghệ sunphats hóa tinh quặng bastnaesite nhiệt độ cao 
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Hình 7: Công nghệ sunphats hóa tinh quặng bastnaesite nhiệt độ thấp 

6. Công nghệ phân chia và tinh chế đất hiếm  

Hiện nay, công nghệ chủ yếu để thực hiện quá trình phân chia đất hiếm riêng rẽ 

có độ sạch cao là công nghệ chiết dung môi trên hệ chiết nhiều bậc. Tác nhân chiết  

chủ yếu là hợp chất của phosphor dạng axit như PC88A, DEHPA, ... 

Hóa học chiết của quá trình phân chia này thể hiện bằng phản ứng hóa học sau: 

 NaOH+HA=NaA+H2O (1) 

3NaA+
1
RECl3=

1
REA3+3NaCl (2) 

1
REA3    +   

2
RECl3     =      

1
RECl3    +   2REA3        (3) 

  REA3+3HCl=RECl3+3HA (4) 

Như vậy, kết quả quá trình phân chia ta thu được sản phẩn là dung dịch đất 

hiếm riêng rẽ dạng RECl3, nước và nuối ăn NaCl. Dung dịch đất hiếm được kết tủa 

dạng oxalate hoặc dạng cacbonat theo phản ứng sau: 

2RECl3+3H2C2O4=RE2(C2O4)3↓+   6HCl   (5) 

2RECl3+3NH4CO3  =RE2(CO3)3↓  +    NH4Cl   (6) 

Trong nhà máy phân chia tinh chế, còn có các quá trình để chuẩn bị nguyên liệu 

như quá trình hòa tan nguyên liệu dạng cacbonat hoặc oxit thành dạng dung dịch 

clorua trước khi cho vào hệ chiết và quá trình thu hồi axit cho quá trình hòa tan nguyên 

liệu, v.v.. 

Sơ đồ phân chia thu nhận một nguyên tố đất hiếm hoặc nhóm nhóm nguyên tố 

bằng kỹ thuật chiết lỏng-lỏng trên hệ chiết liên tục ngược dòng nhiều bậc được trình 

bày hình 8 sau: 
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Hình 8: Sơ đồ một công đoạn chiết phân chia tinh chế một đất hiếm hoặc nhóm đất 

hiếm từ phân nhóm hoặc tổng đất hiếm 

 

Hình 9 trình bày các hạng mục cơ bản của dây chuyền chiết phân chia tinh chế  

đất hiếm, bao gồm phần chuẩn bị nguyên liệu, nước khử khoáng, kết tủa sản phẩm 

dạng oxlate, nung oxalate để thu nhận oxit, xử lý khí thải, … 

Hiện nay, có nhiều sơ đồ phân chia riêng rẽ hầu hết cả đất hiếm trong hỗn hợp 

đất hiếm. Tuy nhiên, hai kỹ thuật chính để tổ chức sơ đồ này là kỹ thuật truyền thống 

và kỹ thuật siêu liên kết (hyperlink). Chi phívà phát thải axit, kiềm, và nước trong kỹ 

thuật truyền thống phân chia đất hiếm 1 tấn REO loại giàu nguyên tố đất hiếm trung 

nặng được trình bày ở bảng 2. 



 

Hình 9. Sơ đồ một dây chuyền chiết phân chia tinh chế đất hiếm 

(sơ đồ này gồm các công đoạn chính: chuẩn bị dung dịch nguyên liệu; chiết phân chia; kết tủa sản 

phẩm; lọc; sấy và nung; nghiền đánh tơi sản phẩm và đóng bao; …) 

Bảng 2: Chi phí và phát thải axit, kiềm, và nước trong kỹ thuật truyền thống phân chia 

đất hiếm (số liệu tính cho 1 tấn REO loại giàu nguyên tố đất hiếm trung nặng) 

 

TT Qúa trình 
Chí phí (tấn) 

Axit HCl (31%) Xút H2C2O4 H2O 

1 
Hòa tan TRE2O3, 

TRE2(CO3)3 
2,1–2,5 - - 2,0-5,0 



2 
phân chia bằng kỹ 

chiết dung môi 
10 2-3  15-20 

3 

Kết tủa đất hiếm sau 

tinh chế bằng axit 

oxalic 

- - 
Dư 10% so 

với hợp thức 
20-60 

Tổng thể của toàn bộ quá 

trình phân chia 1 tấn REO 
11 2.4  

120 chứa 6,8 

tấn muối cần 

thải loại 

 

Hình 10 sau đây cho so sánh của hai kỹ thuật này trong việc tiết kiệm hóa chất. 

Trong đó kỹ thuật siêu liên kết tiết kiệm 30 % xút và axit, giảm phát thải hóa chất ra 

môi trường. 

 

 

 

Hình 10:Chi phí và phát thải axit, kiềm, và nước trong quá trình truyền thống  (a) và 

quá trình siêu liên kết (b) phân chia đất hiếm (số liệu tính cho 1 tấn REO loại giàu 

nguyên tố đất hiếm trung nặng) 

7.Nghiên cứu quy mô pilot tại Viện Công nghệ xạ hiếm 

Viện công nghệ xạ hiếm có quá trình nghiên cứu chế biến đất hiếm từ năm 

1980. Trong khuôn khổ báo cáo này chúng tôi trình này kết quả chính của giai đoạn 

2010-2019, giai đoạn thực hiện hợp tác với Nhật Bản. 

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về phát triển 

Công nghiệp đất hiếm ở Việt nam, Viện CNXH thực hiện Dự án Trung tâm nghiên 

(a) 
(b) 



cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm. Với dự án kéo dài 5 năm này, Công nghệ 

tuyển, thủy luyện và phân chia đất hiếm từ quặng đất hiếm Đông Pao, xử lý môi 

trường và vấn đè quản lý chất thải phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên NORM đã được 

nghiên cứu ở quy mô pilot với trang thiết bị đồng bộ từ tuyển đến phân chia tinh chế. 

Gần 20 cán bộ của Viện đã tham gia dự án. Qua dự án này, Viện CNXH làm chủ được 

công nghệ cơ bản về tuyển, thủy luyện và phân chia tinh chế đất hiếm bằng phương 

pháp chiết lỏng lỏng nhiều bậc với dung môi PC88A. Các số liệu thu được làm cơ sở 

cho việc xây dựng ĐTM, thiết kế cơ sở nhà máy chế biến đất hiếm Đông Pao,báo cáo 

đầu tư, v.v. 

7.1. Cơ sở vật chất và hoạt động nghiên cứu 

Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu (thiết bị phân tích, hệ thiết bị tuyển khoáng, 

hệ thiết bị nung phân hủy,hệ thiết bị chiết dung môi, v.v.) và các hoạt động nghiên cứu 

quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot được trình bày trực quan ở các hình sau. 

 

Hình 11: Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu (thiết bị phân tích, hệ thiết bị tuyển 

khoáng, hệ thiết bị nung phân hủy,hệ thiết bị chiết dung môi, v.v.) 

 

 



 

Hình 12: Hoạt động tuyển quặng đất hiếm 

 

 

 

 

Hình 13: Hoạt động hòa tách và phân tích kiểm tra 

 

 



 

 

Hình 14: Hoạt động phân chia tinh chế 

 

 

7.2. Nghiên cứu sunphat hóa tinh quặng đất hiếm quy mô pilot 

Thành phần của tinh quặng từ quặng loại A (loại chưa phong hóa) được trình 

bày bảng sau. 

Bảng 3: Thành phần của mẫu tinh quặng được sunphat hóa 

TT Nguyên tố Đơn vị 
Mẫu 

Qo.3 Qo.5 Qo.6 

1 Y mg/kg 972,7 915,9 855,6 

2 La mg/kg 127200,0 126142,0 127876,0 

3 Ce mg/kg 149619,0 152122,0 151671,0 

4 Pr mg/kg 12531,3 12227,6 123489,4 

5 Nd mg/kg 33036,5 32067,6 32556,1 

6 Sm mg/kg 1907,9 1850,6 1863,8 

7 Eu mg/kg 392,5 370,6 340,5 

8 Gd mg/kg 905,6 865,9 775,4 

9 Tb mg/kg 67,5 62,6 63,2 

10 Dy mg/kg 134,3 128,5 133,1 

11 TREO % 39,2 39,2 39,4 

12 Ca mg/kg 11373,2 11868,5 10650,3 

13 Fe mg/kg 6347,6 6195,5 5292,6 



 

Sơ đồ sunphat hóa và hòa tách đất hiếm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15: Sơ đồ thực nghiệm sunphat hóa và hòa tách đất hiếm quy mô pilot 

Kết quả đánh giá hiệu suất phân hủy và hòa tách của các mẫy được trình bày ở các 

hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Mn mg/kg 3401,3 293,8 2566,4 

15 Al mg/kg 1522,5 1244 3512,2 

16 Mg mg/kg 507,5 638,9 393,4 

17 Pb mg/kg 860,8 894,0 775,5 

18 Di mg/kg 1518,6 1401,6 1569,4 

19 Zn mg/kg 61,6 63,0 57,6 

20 Th mg/kg 131,3 128,7 125,9 

21 U mg/kg 119,1 99,8 106,8 

Tinh quăng 50 

kg/mẻ 
Trộn với axit 

Tỉ lệ A/TQ (Kl/Kl)= 1/0,66; 

1/0,574 và 1/0,5 

Nung phân 

hủy 

190-400 
0
C 

Nghiền 

Hòa tách/lọc 

Xử lý khí 

(a

) 

(b

) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16: Hiệu suất thu nhận tổng đất hiếm (a), các nguyên tố (b), U, Th (c) và các tạp 

chất (d) ở nhiệt độ sunphats hóa khác nhau 

Bằng các nghiên cứu theo cách thức trên, chúng tôi xác định các chế độ thích 

hợp về tỉ lệ Axit/ Tinh quặng,  nhiệt độ, thời gian sunphat  hóa,  tiêu tốn hóa chất, v.v. 

cho quá trình thủy luyện. Các nghiên cứu không dừng lại tinh quặng loại A mà còn 

thực hiện với tinh quặng loại B (tuyển từ quặng phong hóa). 

 Kết quả cho thấy rằng, hiệu suất thu nhận tổng đất hiếm đạt 90% cho cả quá 

trình gồm nung sunphats hóa 400
o
C, hòa tách và tách loại tạp chất Fe, Th bằng kỹ 

thuật trung hòa với MgO. 

7.3. Nghiên cứu chiết phân chia đất hiếm quy mô pilot 

Quá trình chiết được thực hiện trên hệ chiết dạng khuấy – lắng 120 bậc, 20 lít 

bậc. Thiết bị này được Công ty Nippon Ytrium Corporation, thiết  kế và chế tạo tại 

Nhật Bản. Sơ đồ phân chia được hai bên thống nhất thực hiện như hình 17 sau: 

Dung môi được sử dụng là PC88A 20% pha trong chất pha loãng là IP2028 của 

Nhật Bản. 

 Hoạt động phân chia được thể hiện trong hình 18 sau  đây. 

 

  

 

 

  

 

Hình 17: Sơ đồ phân chia tổng đất hiếm Đông Pao 

 

 

(c

) 

(d

) 

La, Ce 

La, Ce, Pr, Nd và 

Sm 

Pr, Nd và 

Sm,.. 

 

Sm,

… 

La 

99,9% 

Ce  

99,9% 

Pr 

99,5% 

Nd 

99,9% 



 

 

Hình 18: Hoạt động chiết dung môi phân chia tổng đất hiếm thu nhận từ tinh quặng 

đất hiếm Đông Pao (trong hệ chiết thực hiện quá trình phân chia Nd-Pr) 

 

Sự phân bố của các đất hiếm trong quá trình phân chia Nd được thể hiện hình 

18. Hàm lượng các tạp chất đất hiếm và không đất hiếm trong sản phẩm Nd được phân 

tích kiểm tra và cho kết quả 99,9% (Bảng 4). 

 

 

 

 

Hình 18: Sự phân bố của các cấu tử đất 

hiếm trong quá trình phân chia Nd 

 

 



Bảng 4:  Hàm lượng Nd và tạp chất trong dung dịch sản phẩm phân chia NdCl3 

 

Ngoài ra, Viện thực hiện nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý chất thải của quá 

trình thủy luyện tinh quặng đất hiếm nhằm đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn về an toàn 

môi trường của Việt Nam, trong đó có vấn đề quản lý chất thải chứa nhân phóng xạ có 

nguồn gốc tự nhiên NORM.  

8. Kết luận 

Bài viết này tổng quan một số vấn đề về công nghệ thủy luyện và phân chia tinh 

chế đất hiếm từ tinh quặng đất hiếm basnaesite cũng như một số kết quả nghiên cứu ở 

quy mô pilot đối với các giai đoạn thủy luyện và phân chia tinh chế tại Viện công nghệ 

xạ hiếm đối với đất hiếm Đông Pao với mong muốn cung cấp các thông tin về đất 

hiếm Đông Pao và công nghệ thu nhận đất hiếm để các nhà đầu tư, các cơ sở nghiên 

cứu định hướng trong việc khai thác chế biến mỏ đất hiếm lớn nhất ở Việt Nam này. 
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