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Đất hiếm (rare earth) là tên gọi một nhóm khoáng vật gồm 17 nguyên tố có những 

đặc tính lý, hóa đặc biệt. Các nguyên tố thuộc nhóm đất hiếm tùy theo tính chất mỗi 

nguyên tố mà được sử dụng làm nguyên liệu, phụ gia cho nhiều ngành công nghiệp 

như: công nghiệp hóa chất; công nghiệp điện tử, quang học; công nghiệp hàng không 

vũ trụ; kỹ thuật quân sự; trong các ngành chiếu sáng, luyện kim; môi trường .... Việt 

Nam có tiềm năng quặng đất hiếm khoảng 22 triệu tấn, trong đó trữ lượng và tài 

nguyên mỏ đất hiếm Đông Pao đạt khoảng 10 triệu tấn. Báo cáo trình bày các nội 

dung chính về tình hình nghiên cứu và khả năng triển khai công nghệ chế biến quặng 

đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

1. Đặt vấn  ề 

Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trữ lượng đất hiếm (RE) toàn cầu qui theo 

tổng ô xít đất hiếm (RE) đến thời điểm hiện nay khoảng 120 triệu tấn RE, trong đó 

Trung Quốc chiếm khoảng 44 triệu tấn, Brazil 22 triệu tấn, Việt Nam 22 triệu tấn, Nga 

18 triệu tấn, Ấn Độ 6,9 triệu tấn, Úc 3,4 triệu tấn còn lại ở Greenland, Mỹ, Thái Lan và 

các nước khác [12]. Trung Quốc là quốc gia sản xuất và cung cấp phần lớn các sản 

phẩm RE nên thị trường RE thế giới phụ thuộc rất nhiều vào tình hình sản xuất và các 

chính sách đối với RE của Trung Quốc, một thay đổi nhỏ của các yếu tố nêu trên cũng 

tác động lớn đến tình hình cung-cầu và giá cả mặt hàng này trên thị trường thế giới. 

Sau khủng hoảng RE năm 2010, các nước tiêu thụ nhiều các sản phẩm RE như Nhật, 

Mỹ, Châu Âu… cũng đã tìm kiếm các nguồn thay thế ngoài Trung Quốc, song, cho 

đến nay, thế giới nói chung vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung các sản phẩm RE 

từ Trung Quốc.   

Ở Việt Nam, các mỏ RE có trữ lượng lớn phải kể đến như: Nam Nậm Xe, Bắc 

Nậm Xe, Đông Pao (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai), Yên Phú (Yên Bái)... Nhu cầu 

nguyên liệu quặng tinh RE cho chế biến RE ở Việt Nam là rất lớn, trong nước đã có 

một số công ty đang tiến hành sản xuất RE và chiết tách riêng rẽ một số nguyên tố với 

công suất tiêu thụ quặng tinh RE khoảng 15.000 tấn/năm từ nguồn quặng nhập khẩu.   

 Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn mong muốn phát triển ngành công nghiệp 

khai thác, chế biến RE để đánh thức tiềm năm to lớn về RE, chủ động nguồn nguyên 

liệu cho ngành chế biến RE trong nước, tiến tới trở thành một nước khai thác, chế biến 

RE lớn của thế giới. Theo quyết định 25/2008/QĐ-BCT về việc Quy hoạch phân vùng 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 

2015, có xét đến năm 2025, trữ lượng và tài nguyên quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, 

tỉnh Lai Châu khoảng 10 triệu tấn, cũng theo quy hoạch trong giai đoạn 2008 - 2015, 

tập trung khai thác mỏ đất hiếm Đông Pao với công suất tuyển khoảng 200.000 tấn 



quặng/năm, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, đang trong giai đoạn thiết kế và xây 

dựng nhà máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Bản đồ phân bố khu vực chứa các mỏ đất hiếm lớn ở Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu công nghệ tuyển quặng  ất hiếm mỏ  ất hiếm Đông Pao 

Các nghiên cứu về địa chất, thạch học.. cho thấy, khoáng vật đất hiếm Đông Pao 

chủ yếu là bastnaesit, parizit, lantanit, octit, monazit và xenotim…, các khoáng vật này 

chủ yếu nằm trong phần quặng đã bị phong hóa mạnh. Các khoáng vật đi kèm có barit, 

fluorit, silic, sắt...Đã có nhiều công trình nghiên cứu công nghệ tuyển trong nước và 

ngoài nước ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp (pilot). Một số 

công trình nghiên cứu công nghệ tuyển quặng đất hiếm mỏ đất hiếm Đông Pao, chủ 

yếu đối với thân quặng F3 được trình bày như sau: 

1/. Vào những năm 80, Viện Rhône Paulence của Pháp đã kết luận có thể dùng phương 

pháp chà xát chọn lọc phân cấp để thu hồi đất hiếm trong cấp hạt mịn từ quặng đất 

hiếm Đông Pao sau đó dùng phương pháp tuyển nổi, tuyển trọng lực để thu hồi tiếp 

barit và fluorit. Kết quả nghiên cứu thu được quặng tinh đất hiếm có hàm lượng 

24,47% RE với thực thu 66,75%; quặng tinh barit có hàm lượng 91,2% với thực thu 

70,75%; tinh quặng fluorit có hàm lượng 85,2% với thực thu 62,09% [1]. 

2/. Mẫu quặng đất hiếm Đông Pao được gửi đi phòng thí nghiệm Lakefield Research ở 

Ontario, Canada để tiếp tục nghiên cứu tuyển nổi. Công việc nghiên cứu sơ bộ đã được 

tiến hành thí nghiệm trên 3 sơ đồ khác nhau: Tuyển nổi trực tiếp RE từ quặng đầu, 

tuyển nổi lần lượt CaF2 - BaSO4 - RE và tuyển nổi lần lượt BaSO4 - CaF2 - RE. Theo 

kết quả nghiên cứu, sơ đồ tuyển nổi lần lượt BaSO4 - CaF2 - RE tỏ ra ưu việt hơn hẳn 

nhờ barit có tính nổi tốt và các chỉ tiêu của các loại quặng tinh riêng rẽ cũng cao hơn 2 

sơ đồ kia. Tuy nhiên trong tất cả các kết quả thu được hàm lượng RE không thí 

nghiệm nào vượt quá 40%, thực thu các thí nghiệm cao nhất cũng chỉ đạt  70% [9]. 

3/. Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và nâng cao các chỉ tiêu tuyển quặng đất 

hiếm Đông Pao, Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim (nay là Viện Khoa học và Công 

nghệ Mỏ - Luyện kim), thực hiện năm 1991 thuộc chương trình 24C-01-01. Kết quả 



thực nghiệm cho phép nhận được quặng tinh đất hiếm với hàm lượng tổng ôxyt đất 

hiếm 31,69% RE, tương ứng với thực thu 70,19%. Quặng thải có hàm lượng tổng ôxyt 

đất hiếm 4,64% RE, tương ứng với mức tổn thất 24,29% [2]. 

4/. Báo cáo bổ sung đánh giá tiền khả thi thân quặng F3 Đông Pao, tỉnh Lai Châu, Việt 

Nam của Ủy ban Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ủy ban Mỏ - Luyện kim Nhật Bản, tháng 

9 năm 2002. Báo cáo đề xuất xây dựng nhà máy tuyển nổi quặng đất hiếm thân quặng 

F3 với hàm lượng quân bình 8% RE, hàm lượng quặng tinh tuyển khoảng 35% RE[3]. 

5/. Nghiên cứu khả năng tuyển tách đất hiếm, fluorit và barit từ quặng hỗn hợp đất 

hiếm phong hóa Đông Pao luận án Tiến sỹ Nguyễn Văn Hạnh thực hiện năm 2005. 

Thành phần đất hiếm chủ yếu là khoáng vật bastnaesit, quặng bị vỡ vụn bở rời gắn kết 

với nhau bởi các lớp keo hydroxyt sắt và mangan. Mẫu nghiên cứu có hàm lượng đất 

hiếm bình quân 8 ÷ 10%. Kết quả thực nghiệm nhận được bằng phương pháp nghiền 

chà xát chọn lọc kết hợp phân cấp thủy lực tách đất hiếm cấp hạt mịn kết hợp tuyển từ 

cấp hạt thô. Tuyển thu hồi tinh quặng đất hiếm hàm lượng 31,77% RE với mức thực 

thu 84,46% ở qui mô phòng thí nghiệm và qui mô bán công nghiệp. Ngoài ra cũng sơ 

bộ xác định khả năng tuyển nổi chọn riêng khoáng vật barit, fluorit bằng axit béo kết 

hợp với alkylsunfate. Sơ đồ công nghệ được thể hiện như hình 2 [4]. 

Hình 2. Sơ đồ đề xuất công nghệ tuyển quặng đất hiếm, barit và fluorit 

trong quặng đất hiếm Đông Pao do tiến sỹ Nguyễn Văn Hạnh thực hiện năm 2005. 



 

6/. Nghiên cứu khả thi của thân quặng F3 Đông Pao, tỉnh Lai Châu do Công ty Toyota 

Tsusho, Công ty Sojitz, Nhật Bản hoàn thành tháng 9 năm 2009 đã tiến hành nghiên 

cứu, phân tích, đánh giá và nghiên cứu công nghệ tuyển thân quặng F3. Khâu tuyển 

được chia ra hai phần, phần cấp hạt -1+0,074mm được sấy khô và tuyển từ thu hồi đất 

hiếm loại 45 ÷ 50% RE; cấp hạt -0,074mm được đem đi tuyển nổi chọn riêng khoáng 

vật barit, fluorit ra khỏi đất hiếm. Quặng tinh đất hiếm thu được có hàm lượng khoảng 

43% RE với thực thu bộ phận khoảng 71%. Tuy nhiên, do mục tiêu thu hồi đất hiếm là 

chính nên chưa thật sự quan tâm chất lượng và độ thu hồi quặng tinh barit và fluorit. 

Đây chính là một hạn chế lớn của lưu trình công nghệ này [5]. 

7/. Nghiên cứu công nghệ tuyển đất hiếm phong hóa Đông Pao – Lai Châu do Viện 

Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện năm 2010. Với sơ đồ công nghệ phối 

hợp tuyển từ, tuyển nổi (thể hiện tại hình 3) từ hàm lượng quặng đầu 9,7% đã nâng cao 

được quặng tinh đạt 31,66% với mức thực thu là 63,52%. Báo cáo mới chỉ đề cập đến 

tuyển nổi đất hiếm nhưng chưa nghiên cứu triệt để thu hồi khoáng vật barit và fluorit 

trong thân quặng F7.[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ đề xuất tuyển quặng đất hiếm Đông Pao thân quặng F7 do Viện Khoa học 

Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện năm 2010 

 

8/.Báo cáo tổng kết đề tài theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai 

Châu và Viện Công nghệ Xạ Hiếm năm 2010 “Nghiên cứu mẫu công nghệ Đề án thăm 



dò bổ sung mỏ đất hiếm - fluorit - barit Đông Pao thuộc xã Bản Hon, xã Bản Giang, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu”. Mẫu nghiên cứu gồm ba mẫu công nghệ,sơ đồ 

công nghệ tuyển quy mô phòng thí nghiệm được thể hiện trên hình 4 và kết quả nghiên 

cứu đạt được như sau: 

+ Mẫu số 1 được lấy tại thân quặng F7: Quặng đầu vào có hàm lượng trung bình 

3,65% RE và quặng tinh đạt hàm lượng 44,09% RE với mức thực thu 54,69%.  

  + Mẫu số 2 được lấy tại thân quặng F9: Quặng đầu vào có hàm lượng trung bình 

2,94% RE và quặng tinh đạt hàm lượng 43,70% RE với mức thực thu 61,22%. 

+ Mẫu số 3 được lấy tại thân quặng F16: Quặng đầu vào có hàm lượng trung bình 

5,54% RE và quặng tinh đạt hàm lượng 44,50% RE với mức thực thu 71,30%.[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Đông Pao 

do Viện công nghệ Xạ hiếm thực hiện năm 2010. 

 

9/. Năm 2013, Viện công nghệ Xạ hiếm thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ tuyển 

quặng đất hiếm - barit - fluorit Đông Pao (Lai Châu) theo hai phương án sản phẩm về 

hàm lượng và tỷ lệ thực thu quặng tinh đất hiếm”. Mẫu quặng đất hiếm Đông Pao 

dùng trong nghiên cứu được lấy ở thân quặng F3 và mẫu công nghệ ở các thân quặng 



F7, F9, F16 có hàm lượng đầu vào trung bình là 5,98% RE. Sơ đồ công nghệ tuyển 

quy mô phòng thí nghiệm được thể hiện trên hình 5, trong đó khâu tuyển nổi cấp 0,020 

-0,075 mm áp dụng là tuyển nổi đồng thời barit cùng đất hiếm và tuyển nổi chọn riêng 

fluorit. 

     Kết quả đề tài đạt được: (1) Phương án sản phẩm A - Quặng tinh đạt hàm 

lượng 42,07% RE với mức thực thu 67,38%; (2) Phương án sản phẩm B - Quặng tinh 

đạt hàm lượng 29,64% RE với mức thực thu 79,57% [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ công nghệ quy mô phòng thí nghiệm tuyển quặng Đông Pao 



do Viện công nghệ Xạ hiếm thực hiện năm 2013. 

 

10/. Năm 2015, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã thực hiện nghiên 

cứu Đề tài “Thí nghiệm mẫu,kiểm định qui trình công nghệ tuyển quặng đất hiếm 

Đông Paothân quặng F3, Lai Châu và thí nghiệm Pilot trên dây chuyền liên tục”. Kết 

quả nghiên cứu đạt được như sau: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hình 6. Sơ đồ thiết bị và dây chuyền pilot tuyển quặng đất hiếm Đông Pao [10] 

Hình 7. Sơ đồ công nghệ tuyển 

quặng đất hiếm Đông Pao trên 

dây chuyền pilot. 
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- Mẫu nghiên cứu có thành phần khoáng vật chủ yếu là Barit  66 ÷ 68%, Fluorit 8 ÷ 

10%, Clorit + Illit 5 ÷ 7%…. Khoáng chứa đất hiếm trong quặng chủ yếu là bastnaesit 

với hàm lượng 1214%. Thành phần hóa học chính trong mẫu gồm RE=9,5%; 

BaSO4= 67,01%; CaF2 =5,25%. 

- Thí nghiệm mẫu trên dây chuyền pilot liên tục gồm các công đoạn như: gia công, 

sàng quay đánh tơi, phân cấp ruột xoắn, phân cấp cyclon, nghiền phân cấp, tuyển nổi 

chọn riêng đã thu được quặng tinh đất hiếm tổng hợp có hàm lượng là 38,37% RE, 

thực thu đất hiếm tương ứng là 72,24%. Quặng tinh barit có hàm lượng là 93,01% 

BaSO4, thực thu barit tương ứng là 93,11%. Quặng tinh fluorit có hàm lượng là 

69,96% CaF2, thực thu fluorit tương ứng là 70,12%, quặng thải có hàm lượng 1,85% 

RE.[10]. 

3. Khả năng triển khai công nghệ tuyển quặng  ất hiếm Đông Pao 

Kết quả nghiên cứu thu được từ các công trình nghiên cứu tuyển quặng đất hiếm mỏ 

Đông Pao, Tam Đường, Lai Châu như đã trình bày tại mục 2, cho thấy, ở quy mô phòng 

thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp, qui trình, các điều kiện, chế độ công nghệ tuyển 

xác lập phụ thuộc rất lớn vào thành phần vật chất của mẫu nghiên cứu, với các mẫu lấy tại 

các thân quặng khác nhau, qui trình và các chế độ công nghệ tuyển có sựkhác biệt. Trong 

các mẫu nghiên cứu, ngoài thành phần khoáng vật chứa đất hiếm, còn có chứa các khoáng 

vật barit, fluorit đi kèm, do vậy, để tận thu tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản, sơ đồ công 

nghệ tuyển cần thu được sản phẩm chính là quặng tinh đất hiếm và các khoáng sản đi kèm 

trong quặng như barit và fluorit. 

Thí nghiệm tuyển mẫu quặng đất hiếm Đông Pao trên dây chuyền tuyển khép kín 

công suất 100 kg/h tại Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim theo sơ đồ cùng các 

chế độ công nghệ đề xuất đã thu được sản phẩm quặng tinh đất hiếm tổng hợp có hàm 

lượng là ~38% RE, thực thu đất hiếm ~72%; sản phẩm quặng tinh barit có hàm lượng 

~ 93% BaSO4, thực thu barit ~93%; sản phẩm quặng tinh fluorit có hàm lượng ~70% 

CaF2, thực thu fluorit ~70%, kết quả này là cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao phục vụ cho 

kế hoạch triển khai dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng đất hiếm Đông Pao thân quặng 

F3 ở qui mô công nghiệp. 

Năm 2018, Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu-VIMICO đã triển khai Dự án đầu tư 

XDCT khai thác và chế biến quặng Đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu với công nghệ lựa chọn tương tự như sơ đồ thí nghiệm tuyển trên dây chuyền bán 

công nghiệp (hình 8). 

Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ trong khai thác, tuyển 

khoáng sản nói chung và tuyển quặng đất hiếm nói riêng, tính năng của các thiết bị tuyển 

cũng ngày càng được cải tiến, tối ưu hóa, thêm vào đó, các loại hóa chất, thuốc tuyển mới 

đưa ra cũng có tính chọn lọc cao hơn với tùng loại khoáng vật. Do vậy, tính khả thi về 

công nghệ và hiệu quả kinh tế là có thể khẳng định khi khai thác, tuyển quặng đất hiếm 

mỏ Đông Pao, tỉnh Lai Châu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hình 8. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Đông Pao được lựa chọn trong Dự án đầu tư  

XDCT khai thác và chế biến quặng Đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

[11] 

4. Kết luận và kiến nghị 

 - Quặng đất hiếm Việt Nam nói chung và quặng đất hiếm mỏ Đông Pao nói riêng 

có thành phần vật chất phức tạp, quặng bị phong hóa mạnh, tỉ lệ cấp hạt mịn trong quặng 

lớn. Khoáng chứa đất hiếm xâm nhiễm từ mịn đến rất mịn với khoáng đi kèm; 

  - Mỗi thân quặng của mỏ có những đặc trưng riêng về cấu trúc và thành phần vật 

chất quặng, do đó, công nghệ tuyển làm giàu đòi hỏi phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng 

cho riêng từng đối tượng quặng cũng như mẫu tổng hợp toàn mỏ để đảm bảo có đủ cơ sở 

dữ liệu cho phát triển dự án khai thác, tuyển quặng đất hiếm; 

-  Những nghiên cứu công nghệ tuyển quặng đất Việt Nam đã và đang thực hiện đã 

khẳng định tính khả thi cho phát triển dự án khai thác, tuyển quặng đất hiếm, quặng 

tinhRE thu được từ quá trình tuyển khoáng hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu 

cho các khâu chế biến tiếp theo; 

- Tuy nhiên, qặng đất hiếm của Việt Nam nói chung là đối tường không dễ tuyển xét 

dưới góc độ nâng cao hàm lượng và tỷ lệ thu hồi khoáng sản có ích trong quặng nguyên 

khai, do đó, vẫn cần có sự đầu tư nghiên cứu thường xuyên để đạt được các chỉ tiêu cao 

hơn về thu hồi tài nguyên khoáng sản, đồng thời đẩy nhanh việc phát triển các dự án khai 

thác, chế biến để hình thành ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng đất hiếm của 

Việt Nam, chủ động nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp trong nước, tiến tới 

trở thành nước khai thác, cung cấp nguyên liệu cho thế giới, phát huy tiềm năng khoáng 

sản đất hiếm vào phát triển kinh tế-xã hội vùng mỏ và đất nước. 
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