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1. MỞ ĐẦU 
Đất hiếm là một loại khoáng sản đặc biệt, nguyên tố đất hiếm có vai trò rất quan trọng và là vật liệu 

chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao như điện, điện tử, 
quang học, laser, vật liệu siêu dẫn, chất phát quang. Đất hiếm được dùng để sản xuất các chất xúc 
tác, nam châm, hợp kim, bột mài, gốm, chất phát quang... 

Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trữ lượng đất hiếm toàn cầu là 120 triệu tấn tổng oxit đất 
hiếm (TR2O3), trong đó Việt Nam có tổng trữ lượng khoảng 22 triệu tấn, xếp thứ hai thế giới sau 
Trung Quốc [5]. Đất hiếm ở Việt Nam tập trung ở Lai Châu (Nậm Xe, Đông Pao), Yên Bái (Yên Phú) 
và các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bà Rịa-Vũng Tàu (trong quặng sa khoáng titan). 

Mỏ đất hiếm Yên Phú đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cho Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Thái Dương. Trữ lượng khoảng 28.000 tấn tổng oxit đất hiếm (TR2O3), công suất thiết 
kế 3.300 tấn TR2O3/năm và 36.000 tấn quặng tinh sắt/năm, thời gian khai thác ~8 năm [1], [2].  

Quặng đất hiếm Yên Phú thuộc loại quặng phong hóa mạnh, khoáng vật chứa đất hiếm chủ yếu là 

xenotim với hàm lượng nhỏ; khoáng vật chứa sắt gồm gơtit 1820 %, magnetit 2426 %; các thành 

phần khác gồm chủ yếu là thạch anh 4143 %, kaolinit+clorit 35 %, felspat 24 %, talc 13 %...Kết 
quả phân tích hóa đa nguyên tố mẫu quặng nguyên khai, trong mẫu hàm lượng đất hiếm là 1,12 % 
TR2O3, hàm lượng sắt là 33,62 % Fe, hàm lượng silic là 40,24 % SiO2… [3]. 

Công tác nghiên cứu tuyển quặng đất hiếm Yên Phú được triển khai từ những năm 1990. Từ các 
kết quả nghiên cứu đã khẳng định, tuyển nổi là phương pháp chủ yếu để thu hồi sản phẩm quặng tinh 
đất hiếm của mỏ này. Năm 2011-2013, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim đã triển khai thí 
nghiệm tuyển quặng đất hiếm Yên Phú trên quy mô bán công nghiệp (Pilot). Các kết quả nghiên cứu 
này là cơ sở để lập “Dự án ĐTXD công trình khai thác và chế biến quặng đất hiếm mỏ Yên Phú, Văn 
Yên, Yên Bái”. 

Nhà máy tuyển quặng đất hiếm Yên Phú đã được xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động 
từ năm 2018. Sơ đồ công nghệ tại nhà máy thể hiện như hình H.1, được mô tả như sau: quặng 
nguyên khai có hàm lượng trung bình ~1,2 % TR2O3, 33 % Fe, được cấp vào hệ thống đập-sàng để 
giảm kích cỡ hạt, sau đó đưa lên băng tải cấp liệu vào máy nghiền bi 1. Sản phẩm sau máy nghiền bi 
1 được bơm lên phân cấp xyclon 1. Sản phẩm cát xyclon 1 theo máng hứng cấp vào máy nghiền bi 2. 

Sản phẩm sau máy nghiền bi 2 và sản phẩm bùn tràn phân cấp xyclon 1 được bơm lên phân cấp 
xyclon 2. Cát phân cấp xyclon 2 cấp lại vào máy nghiền bi 2. Bùn tràn phân cấp xyclon 2 được cấp 
vào hệ thống tuyển từ có cường độ từ trường 900-1500 ơxtet. Sản phẩm không từ tiếp tục đưa vào 
dây chuyền tuyển nổi để thu hồi quặng tinh đất hiếm. Dây chuyền tuyển nổi đất hiếm gồm 01 khâu 
tuyển chính, 02 khâu tuyển vét, 03 khâu tuyển tinh.  

Sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, các sản phẩm thu được sau quá trình tuyển là sản 
phẩm quặng tinh sắt đạt hàm lượng >65 % Fe, sản phẩm quặng tinh đất hiếm đạt hàm lượng trung 
bình ~23 % TR2O3, tuy nhiên quặng thải có hàm lượng đất hiếm cao ~1 % TR2O3, thực thu sản phẩm 
quặng tinh đất hiếm ở mức thấp ~30 %. 

Đánh giá những tồn tại trên dây chuyền tuyển tại nhà máy, các cán bộ kỹ thuật của Nhà máy và 
các chuyên gia cho rằng: Năng suất cấp liệu từ băng tải vào máy nghiền chưa ổn định; một số khâu 
công nghệ như nghiền, phân cấp, tuyển nổi làm việc chưa hiệu quả; thành phần khoáng vật, thành 
phần hóa học, thành phần độ hạt mẫu quặng nguyên khai cấp vào dây chuyền tuyển có sự khác biệt 
so với các mẫu nghiên cứu trước đây và không đồng đều giữa các ca sản xuất. Đặc biệt, cấp hạt mịn 
-0,01mm trong quặng nguyên khai có mức thu hoạch ~10 % và sau khi nghiền đến độ hạt ~90 % cấp 
hạt -0,074mm thì cấp hạt này có mức thu hoạch ~30 % là yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình 
tuyển nổi.  

Từ các vấn đề nêu trên, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã đăng ký nhiệm vụ với Bộ 
Công Thương chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp thiết bị công nghệ và hóa chất thuốc 
tuyển để tuyển quặng đất hiếm xâm nhiễm mịn mỏ đất hiếm Yên Phú” với mục tiêu đưa ra giải pháp, 
cải tiến công nghệ tuyển nhằm nâng cao thực thu sản phẩm quặng tinh đất hiếm mỏ đất hiếm Yên 
Phú. Công tác nghiên cứu giải pháp thiết bị công nghệ và hóa chất thuốc tuyển quy mô phòng thí 
nghiệm song hành cùng các giải pháp tư vấn, từng bước khắc phục những tồn tại thực tế tại nhà máy 
tuyển quặng đất hiếm Yên Phú. 



 
 
 
 

H.1. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Yên Phú giai đoạn năm 2018-2019 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.2. Hình ảnh nhà máy tuyển quặng đất hiếm Yên Phú 
2. GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ HÓA CHẤT THUỐC TUYỂN ĐỂ TUYỂN QUẶNG ĐẤT 

HIẾM YÊN PHÚ 
Mục đích của công tác nghiên cứu các giải pháp thiết bị công nghệ và hóa chất thuốc tuyển nhằm 

đổi mới thiết bị công nghệ, bổ sung hoặc thay thế, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công nghệ 
cũ bằng những công nghệ mới tiên tiến hơn, ưu việt hơn, tạo ra sản phẩm đạt được các chỉ tiêu công 
nghệ cao hơn, từ đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất, 
tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

2.1. Giải pháp đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 
Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ là con đường ngắn nhất để doanh nghiệp có thể bứt 

phá, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, sau 2 năm nhà máy đi vào 
sản xuất, các cán bộ tại nhà máy kết hợp với chuyên gia, các nhà khoa học chuyên ngành tuyển 
khoáng đã không ngừng nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tăng cường thiết bị từ khâu 
chuẩn bị nguyên liệu đầu vào đến khâu tuyển nổi thu hồi sản phẩm. 

Đối với khâu chuẩn bị nguyên liệu, tại thời điểm những tháng đầu năm 2019 trở về trước, quặng 
nguyên khai được vận chuyển bằng ô tô và đưa trực tiếp vào nhà máy tuyển. Hàm lượng quặng 
nguyên khai tại các ca sản xuất luôn có sự biến động dẫn đến chất lượng sản phẩm không ổn định. 
Nhà máy đã đưa ra giải pháp khai thác chọn lọc, thiết kế bãi chứa để phối trộn quặng nguyên khai 
sau khai thác trước khi đưa vào nhà máy tuyển. Do vậy, đến thời điểm hiện nay, các khâu công nghệ 
tại nhà máy đã ổn định do không có sự biến động lớn về thành phần vật chất của nguyên liệu đầu vào 
giữa các ca sản xuất. 

Một giải pháp quan trọng trong nghiên cứu đổi mới công nghệ tuyển quặng đất hiếm Yên Phú là 
bổ sung thêm khâu tách cấp hạt slam mịn (cấp hạt -0,01 mm) trong sơ đồ công nghệ. Các hạt slam 
mịn có tính nổi kém và ít khả năng tuyển chọn riêng. Sự xuất hiện đáng kể các hạt slam mịn làm ảnh 
hưởng tiêu cực đến quá trình tuyển nổi cũng như tiêu hao thuốc tuyển. Do đó, nhóm nghiên cứu đề 
tài và chuyên gia đã đưa ra giải pháp công nghệ là loại bỏ các cấp hạt slam mịn trước khi đưa tuyển 
nổi. Ngoài ra, trong quặng thải hàm lượng giữa các ca sản xuất ở mức cao, nhà máy đã lắp đặt thêm 
01 khâu tuyển vét để giảm hàm lượng đất hiếm trong quặng thải, nâng cao thực thu đất hiếm trong 
sản phẩm quặng tinh. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Yên Phú sau khi đổi mới, cải tiến được 
thể hiện tại hình H.3. 

2.2. Giải pháp đổi mới, hiện đại hóa, tăng cường thiết bị 
Để đáp ứng phương án đổi mới công nghệ, công tác hiện đại hóa, tăng cường thiết bị là yếu tố 

quan trọng. 
Đối với khâu chuẩn bị nguyên liệu, năm 2018 nhà máy chỉ sử dụng 01 máy đập hàm Model PE 

400 x 600 mm để giảm kích thước quặng trước khi đưa vào máy nghiền. Khi khai thác quặng có kích 
thước đến 500 mm, dù có kết hợp đập thủ công những hạt quặng lớn trước khi cấp vào máy; máy 
đập hàm chưa đáp ứng được năng suất, kích thước sản phẩm sau đập, do đó, kích thước hạt quặng 
cấp cho máy nghiền chưa đạt yêu cầu, sản phẩm sau khi nghiền chưa đạt độ mịn nghiền tối ưu. Giải 
quyết những vướng mắc đó, nhà máy đã lắp đặt thêm thiết bị máy đập trục răng 1,5 x 1,5 m để giảm 
độ hạt sản phẩm sau máy đập hàm. Sau khi lắp đặt và hoạt động, những vướng mắc về khâu chuẩn 
bị nguyên liệu đã được giải quyết. 

Nhà máy đã bổ sung thiết bị máy rửa cánh vuông D= 1,7 m kết hợp với bể lắng Lamella 100 m
2
 để 

đáp ứng yêu cầu tách cấp hạt mịn. Bể lắng Lamella là thiết bị lắng tiên tiến hiện nay, gồm các ống 
lắng hoặc tấm lắng. Mỗi ống hoặc các tấm lắng có chức năng như một bể lắng thu nhỏ, giúp tăng 
diện tích lắng. Bể lắng Lamella được sử dụng hữu ích trong các nhà máy nơi có diện tích giới hạn 
hoặc để tăng cường công suất của các bể lắng nông, cải tạo các bể lắng thế hệ cũ. Sau quá trình lắp 
đặt và hoạt động thiết bị đã loại bỏ được các cấp hạt mịn -0,01 mm, đáp ứng được yêu cầu công 
nghệ đặt ra. 



 

 
 

H.3. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Yên Phú sau cải tiến năm 2020. 
 +) Giải pháp thay thế, đổi mới hóa chất thuốc tuyển 
Tuyển nổi là phương pháp sử dụng sự khác biệt về tính chất bề mặt giữa khoáng vật có ích và các 

tạp chất cần tuyển tách; những khác biệt này có thể được tối ưu hóa bằng cách thay đổi hóa học bề 
mặt thông qua việc bổ sung các hóa chất thuốc tuyển. Lựa chọn được hóa chất thuốc tuyển có tính 
chọn lọc cao đối với khoáng vật đất hiếm sẽ nâng cao được các chỉ tiêu công nghệ tuyển và giảm tiêu 
hao hóa chất thuốc tuyển. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các nhà sản xuất hóa chất cũng đã 
nghiên cứu, sản xuất ra những chủng loại thuốc tuyển có tính chọn lọc riêng đối với từng loại khoáng 
vật, từng mỏ quặng cụ thể. Trong công tác nghiên cứu, lựa chọn hóa chất thuốc tuyển tương ứng với 
thành phần vật chất mỏ quặng đất hiếm Yên Phú, các hóa chất, thuốc tuyển được lựa chọn tối ưu 



nhất, tiệm cận xu hướng công nghệ trên thế giới.[4] 
Đối với thuốc điều chỉnh môi trường sử dụng natri cacbonat để đưa môi trường tuyển ở pH=9, bổ 

sung thuốc đè chìm là lignin, tinh bột ngô kết hợp natri silicat để đè chìm đất đá (silic) và các khoáng 
vật sét, oxit sắt…Thuốc tập hợp sử dụng Berol 2014 để tuyển nổi quặng tinh đất hiếm. 

Từ những nghiên cứu đưa ra giải pháp đổi mới, hiện đại hóa thiết bị công nghệ, hóa chất thuốc 
tuyển nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu công nghệ tại Nhà máy tuyển quặng đất 
hiếm Yên Phú được tăng lên, hàm lượng đất hiếm trong sản phẩm quặng tinh đạt 22,51 % TR2O3, 
thực thu TR2O3 trong sản phẩm quặng tinh đất hiếm đạt 50,27 %, quặng thải có hàm lượng 0,53 % 
TR2O3. Các chỉ tiêu công nghệ tuyển tại nhà máy sau khi cải tiến cụ thể như Bảng 1. 

 
Bảng 1. Kết quả các chỉ tiêu công nghệ tuyển tại Nhà máy đất hiếm Yên Phú 

Tên sản phẩm 
Thu 

hoạch, % 
Hàm lượng 

TR2O3, % 
Thực thu 

TR2O3, % 

Quặng tinh đất hiếm 2,47 22,51 50,27 

Quặng tinh sắt 28,66 0,27 7,00 

Slam mịn -0,01 mm 7,52 1,96 13,33 

Quặng thải 61,35 0,53 29,40 

Quặng cấp 100,00 1,11 100,00 

Song hành cùng với công tác tư vấn, đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại trực tiếp trên 
dây chuyền tuyển quặng đất hiếm Yên Phú; Nhóm thực hiện đề tài đã tiếp tục triển khai nghiên cứu 
các giải pháp thiết bị công nghệ, hóa chất thuốc tuyển ở quy mô phòng thí nghiệm nhằm nâng cao 
hơn nữa các chỉ tiêu công nghệ tại nhà máy. Các chế độ thí nghiệm tuyển tối ưu quy mô phòng thí 
nghiệm được xác lập trình bày tại Bảng 2. Kết quả nghiên cứu đã thu được sản phẩm quặng tinh đất 
hiếm đạt hàm lượng 20,79 % TR2O3, thực thu đạt 65,12 % TR2O3, quặng thải đạt hàm lượng 0,26 % 
TR2O3. Về giải pháp thuốc tuyển lựa chọn thuốc tập hợp Flotinor DP8500 của hãng Clariant với tính 
chọn lọc riêng khoáng vật đất hiếm cao hơn thay thế cho thuốc tập hợp Berol 2014. Về giải pháp thiết 
bị sử dụng thiết bị tuyển nổi cột của hãng Eriez để thay thế máy tuyển nổi truyền thống sử dụng các 
ngăn máy tuyển [3]. 

 
Bảng 2. Chế độ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Yên Phú quy mô phòng thí nghiệm 

TT Chế độ công nghệ tuyển Kết quả nghiên cứu 

1 Chế độ mịn nghiền  

- Thời gian nghiền 17 phút 

- Độ mịn nghiền ~90 % -0,074 mm 

- Tốc độ quay tang nghiền 45 vòng/phút 

 Tỷ lệ khối lượng bi/quặng 16 

2 Chế độ thuốc điều chỉnh môi trường  

- Chi phí Na2CO3 1800 g/t 

- Môi trường tuyển pH 9 

3 Chế độ thuốc đè chìm  

- Chi phí Na2SiO3 600 

- Chi phí lignin 400 

- Chi phí tinh bột ngô 300 

4 Chế độ thuốc tập hợp  

- Chủng loại thuốc tập hợp Flotinor DP 8500  

- Chi phí Flotinor DP 8500  300 g/t 

5 Chế độ thuốc điều chỉnh bọt  

- Chi phí dầu hỏa 300 g/t 

6 Xác định số lần tuyển tinh, tuyển vét  

- Số lần tuyển tinh 3 

- Số lần tuyển vét 2 

 
 



Bảng 3. Kết quả các chỉ tiêu công nghệ tuyển quy mô phòng thí nghiệm 

Tên sản phẩm 
Thu hoạch,  

% 
Hàm lượng 
TR2O3, % 

Thực thu TR2O3, 
% 

Quặng tinh đất hiếm 3,63 20,79 65,12 

Quặng tinh sắt 28,66 0,28 6,92 

Slam mịn -0,01 mm 9,48 1,82 14,89 

Quặng thải 58,23 0,26 13,06 

Quặng cấp 100,00 1,16 100,00 

 
 3. KẾT LUẬN 
Từ những nghiên cứu đưa ra giải pháp đổi mới, hiện đại hóa thiết bị công nghệ, hóa chất thuốc 

tuyển nêu trên, các chỉ tiêu công nghệ tại Nhà máy tuyển quặng đất hiếm Yên Phú được tăng lên, 
hàm lượng đất hiếm trong sản phẩm quặng tinh đạt 22,51 % TR2O3, thực thu TR2O3 trong sản phẩm 
quặng tinh đất hiếm đạt 46,65 %, quặng thải có hàm lượng 0,67 % TR2O3, cùng với đó là tăng hiệu 
quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Mặc dù việc áp dụng các giải pháp đổi mới thiết bị công nghệ, hóa chất thuốc tuyển tại Nhà máy 
bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên tỷ lệ thu hồi sản phẩm quặng tinh đất 
hiếm chưa cao. Ở quy mô phòng thí nghiệm, kết quả nghiên cứu đã thu được sản phẩm quặng tinh 
đất hiếm đạt hàm lượng 20,79 % TR2O3, thực thu đạt 65,12 % TR2O3, quặng thải đạt hàm lượng 0,26 
% TR2O3. Đề xuất sử dụng thuốc tập hợp Flotinor DP8500 của hãng Clariant thay thế cho thuốc tuyển 
Berol 2014. Đề xuất sử dụng thiết bị tuyển nổi cột thay thế các ngăn máy tuyển nổi truyền thống hiện 
nay tại nhà máy. Do đó, để nâng cao các chỉ tiêu công nghệ tại Nhà máy tuyển quặng đất hiếm Yên 
Phú các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công 
nghệ để áp dụng vào thực tiễn sản xuất./. 
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Từ khóa: tuyển quặng đất hiếm; quặng xâm nhiễm mịn; Mỏ đất hiếm Yên Phú  
 
Từ khóa: tuyển quặng đất hiếm; trung hòa quặng; slam mịn nguyên sinh 
Tóm tắt: Nhà máy tuyển quặng đất hiếm Mỏ Yên Phú thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái 

Dương đã đi vào hoạt động từ năm 2018; đây là nhà máy khai thác, chế biến quặng đất hiếm đầu tiên 
ở Việt Nam. Sau 2 năm đi vào sản xuất, các cán bộ kỹ thuật của Nhà máy kết hợp với chuyên gia 
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; cụ thể 
như: Thiết kế thêm bãi chứa quặng nguyên khai để trung hòa trước khi vào tuyển; thay thế bổ sung 
hóa chất, thuốc tuyển cũ bằng các hóa chất, thuốc tuyển mới có tính chọn lọc riêng cao; bổ sung thiết 
bị để loại bỏ slam mịn nguyên sinh trong quặng nguyên khai…Từ những nghiên cứu giải pháp đổi 
mới, hiện đại hóa công nghệ, các chỉ tiêu công nghệ tuyển tại Nhà máy được tăng lên, cùng với đó là 
tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 
 


