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Tóm tắt 

Các sản phẩm đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và 
nông nghiệp, đặc biệt là sử dụng đất hiếm trong nông nghiệp. Việc sử dụng chế phẩm 
đất hiếm có gắn gốc hữu cơ đặc biệt là đất hiếm xitrat trong chăn nuôi đang được 
phát triển mạnh ở Trung Quốc từ 20 năm trước. Hiện nay các nước Tây Âu cũng đã  
dùng chế phẩm đất hiếm hữu cơ trong chăn nuôi, nhằm mục đích tăng tốc độ sinh 
trưởng và tăng khả năng kháng bệnh, dần thay thế và giảm lượng thuốc kháng sinh 
dùng trong chăn nuôi.  

Phức chất hữu cơ đất hiếm được tổng hợp từ nguồn cacbonat tổng đất hiếm thu 
được từ việc chế biến quặng Đông Pao theo sơ đồ công nghệ sau:  

- Hoà tan cacbonat đất hiếm bằng axit HCl 15% 
- Kết tủa hydroxyt đất hiếm bằng NH4OH 8% 
- Rửa hydroxyt đất hiếm bằng nước sạch 
- Hòa tan hydroxyt đất hiếm bằng axit xitric 4M 
- Quá trình tổng hợp phức chất xitric đất hiếm ảnh hưởng bởi các thông số: nhiệt 
độ, thời gian và nồng độ axit xitric 
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã xác định được các thông số công nghệ thích 
hợp: nhiệt độ: 900C ; thời gian phản ứng: 5h; nồng độ axit xitric: 4M và hiệu suất 
quá trình đạt: 95%. 
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Abstract 

Rare earth products have used largely in the field of industry and agriculture, 

especially in agriculture.The aplication of Ln-products with organic radical, like    

Ln-citrate in animal husbandry have been developed at China from 20 years ago. 

And now, Western Europe countries have been used Ln-products in animal 

husbandry in order to enhance animal growth and ability for resistance of diseases. 



Ln-citrate was synthesized from the Ln-carbonate obtained by processing Dong Pao 

ore by technological flow-sheet such as: 

- Dissolution of rare earth carbonate by HCl of 15% 

-    Precipitation of rare earth  hydroxyde by NH4 OH of 8% 

-    Washing of rare earth hydroxyde by water 

-    Dissolution of rare earth hydroxyde by citric acid of 4M 
-    Synthesization of rare earth citrate was impacted by temperature, time and 

concentration of citric acid.  
     Experiments were conducted and parameters of process have been determined: 
temperature of 900C ; time of reaction 5h; acid concentration of 4M and the 
efficience of process 95%.  
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Các sản phẩm đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và nông 
nghiệp, gần đây đặc biệt là trong nông nghiệp. Việc sử dụng các chế phẩm đất hiếm có gắn gốc 
hữu cơ, chẳng hạn xitrat đất hiếm, trong chăn nuôi được phát triển mạnh ở Trung Quốc từ 20 năm 
trước. Hiện nay các nước Tây Âu cũng bắt đầu quan tâm nhiều đến vấn đề ứng dụng chế phẩm 
đất hiếm trong chăn nuôi nhằm mục đích tăng tốc độ sinh trưởng và tăng khả năng kháng bệnh 
của vật nuôi, dần thay thế và giảm lượng thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi. Trong công 
trình này, đất hiếm xitrat được tổng hợp từ nguồn cacbonat tổng đất hiếm, thu được từ quặng 
Đông Pao, theo sơ đồ công nghệ dưới đây:  

 

Hình 1: Sơ đồ công nghệ tổng hợp xitrat đất hiếm từ nguồn cacbonat đất hiếm 
      Trong các thí nghiệm của chúng tôi, mỗi mẫu chứa 1000 mL dung dịch tổng clorua đất 

hiếm có nồng độ 30g/l, được điều chế bằng cách dùng dung dịch axit HCl 15% hòa tan 

cacbonat tổng đất hiếm, thu được trong quá trình xử lý quặng đất hiếm Đông Pao Việt Nam. 

Tiếp theo, đất hiếm hydroxit  được kết tủa  ở pH= 8,5 bằng dung dịch NH4OH 8%, rồi được rửa 



5 lần với nước cất đến hết ion Cl-. Nhóm tác giả lựa chọn dùng dung dịch axit HCl 15% và    

NH4 OH 8% để hạn chế sự bay hơi, ảnh hưởng đến môi trường. 

Trong công đoạn tổng hợp phức chất, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp như 

nhiệt độ, thời gian phản ứng và nồng độ axit citric đã được khảo sát sơ bộ và kết quả được ghi 

trong các bảng dưới đây: 

Bảng 1: Ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình tổng hợp xitrat đất hiếm 

 
STT Nhiệt độ phản 

ứng (0C) 
Khối lượng 

sản phẩm (g)* 
Hiệu suất 

tổng hợp (%) 
Ghi chú 

1 30 56,05 53,5 Lắng nhanh, dễ rửa 

2 40 59,56 65,2 Lắng nhanh, dễ rửa 

3 50 63,94 79,8 Lắng nhanh, dễ rửa 

4 60 64,69 82,3 Lắng vừa phải,dễ rủa 

5 70 66,85 89,5 Lắng vừa phải,dễ rủa 

6 80 67,63 92,1 Lắng vừa phải,dễ rủa 

7 90 68,56 95,2 
Lắng vừa phải,dễ 

rủa 
8 100 68,74 95,8 Lắng chậm, khó rửa 

 

Bảng 2: Ảnh hưởng của thời gian tới quá trình tổng hợp xitrat đất hiếm (ở 90 oC) 

 
STT Thời gian 

già hóa (h) 
Khối lượng 

sản phẩm (g)* 
Hiệu suất 

tổng hợp (%) 
Ghi chú 

1 1 59,56 65,2 Lắng nhanh, dễ rửa 
2 2 62,23 74,1 Lắng nhanh, dễ rửa 
3 3 65,05 83,5 Lắng nhanh, dễ rửa 
4 4 67,66 92,2 Lắng vừa phải,dễ rủa 
5 5 68,44 94,8 Lắng vừa phải,dễ rủa 
6 6 68,56 95,2 Lắng vừa phải,dễ rủa 
7 7 68,65 95,5 Lắng vừa phải,dễ rủa 
8 8 68,74 95,8 Lắng chậm, khó rửa 

 

Bảng 3: Ảnh hưởng của nồng độ axit xitric tới quá trình tổng hợp citrat đất hiếm (ở 90 oC) 

 
STT Nồng độ axit 

citric (M) 
Khối lượng 

sản phẩm (g)* 
Hiệu suất 

tổng hợp (%) 
Ghi chú 

1 2,0 61,0 70,0 Lắng nhanh, dễ rửa 
2 2,5 61,9 73,0 Lắng nhanh, dễ rửa 
3 3,0 63,4 78,0 Lắng nhanh, dễ rửa 
4 3,5 65,8 86,0 Lắng vừa phải,dễ rủa 

5 4,0 68,5 95,0 
Lắng vừa phải,dễ 

rủa 
6 4,5 68,74 95,8 Lắng chậm, khó rửa 
7 5,0 68,68 95,6 Lắng chậm, khó rửa 
8 5,5 68,71 95,7 Lắng chậm, khó rửa 



Chú thích: 

* Là lượng cân thu được của quá trình tổng hợp, sau khi đã được rửa sạch bằng nước 

tới pH = 7 và đem đi sấy khô ở nhiệt độ 800C đến khối lượng không đổi. 

Kết luận: Từ các kết quả thực nghiệm nói trên, chúng tôi cho rằng điều kiện thích hợp 
cho tổng hợp Ln-citrate là: nhiệt độ ở 900C, thời gian phản ứng 5h, với nồng độ axit citric là 4M.
 Với quy trình tổng hợp nói trên, chúng tôi  đã thu được sản phẩm citrat đất hiếm có 
thành phần như sau: La: 12,11%; Ce: 16,22%; Cd: 0,16%. Sản phẩm Ln-citrate này gần đạt 
theo tiêu chuẩn sản phẩm Lancer. Do điều kiện thời gian có hạn, đề tài mới được triển khai 
trong khoảng thời gian 3 tháng, nên chúng tôi mới tiến hành một số thí nghiệm có tính định 
hướng và bước đầu thu được những kết quả sơ bộ, nhưng rất khả quan. Trong thời gian tới, 
nhóm đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp phức chất đất hiếm nhằm 
xác định được các thông số công nghệ tối ưu và chất lượng sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn của 
sản phẩm Lancer. 
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