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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) 

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Tổng hội Địa chất Việt Nam 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam 

Hội Công trình ngầm Việt Nam 

Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Trường Đại học Đông Á 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

BAN TỔ CHỨC 

Trưởng ban 

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ Địa - chất  

Phó Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

GS.TS Nguyễn Quang Phích, Hội Công trình ngầm Việt Nam 

PGS.TS Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam 

PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

TS Trần Xuân Hòa, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 

TS Hoàng Văn Khoa, Tổng hội Địa chất Việt Nam 

TS Đỗ Hồng Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

TS Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

TS Lê Văn Quyển, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

TS Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TS Nguyễn Quốc Thập, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

TS Đặng Kim Triết, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

TS Trần Văn Trung, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

TS Đỗ Trọng Tuấn, Trường Đại học Đông Á 

TS Nguyễn Thanh Tùng, Viện Dầu khí Việt Nam 
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BAN KHOA HỌC 

Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Phó trưởng ban 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ GTVT 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội KHCN Mỏ Việt Nam 

PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Hoàng Văn Long, Viện Dầu khí Việt Nam 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đặng Trung Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi 

trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt 

Nam 

TS Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Tuấn Dũng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện 

HL KH&CN Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Thế Truyện, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa 

TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN BIÊN TẬP 

Trưởng ban 

TS Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Trần Tuấn Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 

 
 

TS Nguyễn Thị Mai Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Phạm Trung Kiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN THƯ KÝ 

Trưởng ban 

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Trọng Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Duy Huy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Ngọc Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Hoàng Thu Hằng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Phạm Đức Nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và các đối tác tổ chức 2 năm một lần để các nhà chuyên môn 

trong và ngoài nước tụ hội, giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về 

các xu thế phát triển, thách thức và cơ hội mới đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, 

Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.  

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất năm 2018 (ERSD 2018) và được sự cho phép của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững 

lần thứ hai (ERSD 2020) được Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đăng cai tổ chức với sự phối 

hợp đồng tổ chức của nhiều  đơn vị quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất có uy tín trong 

nước gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 

Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hội 

Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Hội Công trình ngầm Việt Nam, Hội Địa chất Thủy văn Việt 

Nam, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam, Hội Khoa 

học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, và với sự tham gia 

của nhiều tổ chức và cá nhân khác.  

Các chủ đề chính của Hội nghị lần này tập trung vào thảo luận các kết quả khoa học công nghệ 

và hướng nghiên cứu mới của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài 

nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ 

Thông tin, Xây dựng, … cũng như việc ứng dụng chúng vào phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh 

vực khác nhau của khoa học công nghệ, kinh tế và xã hội.  

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà 

khoa học, chuyên môn và quản lý trong và ngoài nước, trong đó có hơn 300 báo cáo khoa học liên 

quan tới các chủ đề của Hội nghị đã được gửi tới Ban biên tập. Trên cơ sở đó, 255 báo cáo có chất 

lượng đã được lựa chọn và xuất bản trong Tuyển tập tóm tắt các báo cáo và Tuyển tập các báo cáo 

toàn văn của Hội nghị. Báo cáo toàn văn được tập hợp thành 16 tập, mỗi tập ứng với một chủ đề khoa 

học sau: 

1. Địa chất khu vực 

2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn  
3. Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững 

4. Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững 

5. An toàn mỏ 
6. Công nghệ và thiết bị khai thác 

7. Thu hồi và chế biến khoáng sản 
8. Công trình ngầm và Địa kỹ thuật 

9. Vật liệu và kết cấu 

10. Kỹ thuật dầu khí tích hợp 

11. Trắc địa 

12. Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý 

13. Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường 
14. Cơ khí, điện và Tự động hóa 

15. Công nghệ thông tin 
16. Phân tích dữ liệu và học máy 

Toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị, trong đó có Tuyển tập các báo cáo toàn văn, được đưa 

lên trang Website chính thức của Hội nghị tại địa chỉ: http://ersd2020.humg.edu.vn/. 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với tư cách là đơn vị đăng cai 

tổ chức Hội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác và góp phần quan trọng vào sự thành công 

của Hội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp các công bố khoa học có giá trị cho Hội 

nghị. Ban tổ chức cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban biên tập và các chuyên gia biên tập để nâng 

cao chất lượng của các báo cáo khoa học cũng như sự cố gắng lớn của Ban thư ký trong việc chuẩn bị 
và tổ chức hội nghị này.   

http://ersd2020.humg.edu.vn/
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Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của các đơn 

vị và cá nhân đối với việc chuẩn bị, tổ chức, biên tập, và xuất bản các báo cáo khoa học, nhằm nâng 

cao chất lượng của các hội nghị tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài nguyên và 

các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

GS.TS Trần Thanh Hải 



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) 
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Tổng quan về đất hiếm và công nghệ tuyển quặng đất hiếm trên thế 

giới và ở Việt Nam 

 
Nhữ Thị Kim Dung1,*, Nguyễn Hoàng Sơn1, Trần Văn Được1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Kim loại đất hiếm được sử dụng cho nhiều ngành khác nhau trong công nghiệp như điện, điện tử, hạt nhân, 

quang học, vũ trụ, vật liệu siêu dẫn, siêu từ tính, luyện kim, thủy tinh và gốm sứ. Trong nông nghiệp, đất 

hiếm còn được bổ sung thêm vào phân bón để bón cho cây trồng; đồng thời cũng đã có một số thử nghiệm 

để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi. Tài nguyên đất hiếm trên thế giới không hiếm và có tiềm năng lớn, mặc 

dù mang tên là hiếm, các nguyên tố đất hiếm - ngoại trừ prometi có tính phóng xạ - là tương đối dồi dào 

trong lớp vỏ Trái Đất. Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng về đất hiếm, đứng thứ ba trên thế giới. 

Trên thế giới  đã có nhiều công trình nghiên cứu tuyển quặng đất hiếm với các đối tượng quặng khác nhau, 

nhưng tập trung chủ yếu vào các khoáng vật quan trọng nhất như monazit, xenotim và bastnezit. Bài báo 

này tổng hợp những tài liệu nghiên cứu về đất hiếm, nhằm đánh giá tổng quan về đất hiếm và công nghệ 

tuyển quặng đất hiếm trên thế giới và ở Việt Nam. 

 

Từ khóa: Đất hiếm; monazit; xenotim; bastnezit. 

 

1. Đặt vấn đề  

Đất hiếm là tên gọi chung cho nhóm các nguyên tố hay kim loại đất hiếm bao gồm 17 nguyên tố hóa học 

thuộc bảng tuần hoàn của Mendeleev, trong đó có scandi, yttri và 15 nguyên tố của nhóm Lantan, có hàm 

lượng lớn trong Trái Đất. Cho đến nay đã phát hiện khoảng 250 khoáng vật có chứa các nguyên tố đất hiếm 

trong vỏ trái đất, trong đó có khoảng 1/2 đã xác định được cấu trúc mạng tinh thể khoáng vật và có trên 60 

khoáng vật chứa từ 5,0 - 8,0% TR2O3 trở lên. Các khoáng vật quan trọng nhất được giới thiệu trong Bảng 

3. Các khoáng vật có giá trị công nghiệp và là các khoáng vật được khai thác chủ yếu của đất hiếm gồm 

bastnezit, monazite, xenotim, gadolinit chúng chiếm trên 95,0% TR2O3 trên thế giới. Trong đó khoảng 1/3 

sản lượng đất hiếm trên thế giới được lấy từ bastnezit. Gần đây còn phát hiện đất hiếm dạng sét hấp phụ 

ion trong vỏ phong hóa laterit. Các khoáng vật đất hiếm và chứa đất hiếm phổ biến trong tự nhiên được thể 

hiện trong Bảng 1. 

 

Bảng 1. Các khoáng vật đất hiếm và chứa đất hiếm phổ biến trong tự nhiên (Dương Văn Sự, 2014) 

TT 
Tên 

khoáng vật 
Công thức hóa học 

Phân bố đất 

hiếm chính 

Khoảng hàm 

lượng TR2O3; % 

   I - Nhóm Phot phat 

1 Monazit (Ce,La,Th).(PO4,SiO4) Nhóm nhẹ 60,6 

2 Apatit  (Ca,Ce)5.(PO4)3.(F,Cl) Nhóm nhẹ 0 - 5 

3 Xenotim YPO4 Nhóm nặng 61,4 

4 Flurenxit (Y,Al3).(PO4)2.(OH)6 Nhóm nặng 32 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: nhuthikimdung@humg.edu.vn 

 

mailto:nhuthikimdung@humg.edu.vn


  

2 

5 Rapdofanit (Ce,Y).PO4.H2O Nhóm nhẹ 36 - 65 

   II - Nhóm Carbonat và Fluocacbonat 

6 Bastnezit (Ce,La).CO3. F2 Nhóm nhẹ 74,77 

7 Pazisit CaCe2.(CO3)3.F2 Nhóm nhẹ 60,89 

   III - Nhóm Oxyt 

8 Loparit (Ce,Ca, Na).(Ti,Nb)O3 Nhóm nhẹ 16 - 19 

9 Fecgusonit (Y,Er,Ce,U,Th,...).(Nb,Ta,Ti).O4 
Nhóm nặng 

Nhóm nhẹ 

54 

3 

10 Samacskit (Y,Er,Ce,U,...)4.(Nb,Ta)6.O21 
Nhóm nặng 

Nhóm nhẹ 

9,13 - 27,86 

1,36 - 9,11 

11 Euxenit (Y,Ce,Ca,U,Th).(Nb,Ta,Ti)2O6 
Nhóm nặng 

Nhóm nhẹ 

16 - 27,8 

0,4 - 3,5 

12 Priorit  (Y,Er,Ca,U,Th).(Nb,Ti)2.O6 
Nhóm nặng 

Nhóm nhẹ 

21,1 - 28,7 

3,7 - 4,3 

13 Branerit (U,Ca,Y,Fe, Th)3.Ti2O16 Nhóm nặng 3,9 

14 Conopit  (Ce,Ca).(Ti,Fe).O3 Nhóm nhẹ 7 

15 Piroclo  (Na,Ca,Ce,Y,…)2.(Nb,Ti,…)2.O6.(F,OH)7 
Nhóm nặng 

Nhóm nhẹ 

5 

2 - 13,3 

   IV - Nhóm Silicat 

16 Gadolinit (Ca,Y)2.Fe.(Be2Si2O10) Nhóm nặng 55,4 

17 Eudialit (Ce,Y,Ca)4.(Fe,Zr).(Si8O18).(OH,Cl) Nhóm nhẹ 0,3 - 2,9 

18 Xerit (Ce,Ca)10.(SiO4)6.(OH,F) Nhóm nhẹ 50 

19 
Orthit  

(Allanit) 
(Ca,Ce,Y).(Mg,Al)2.[(Si2O7).(SiO4).(O,OH)] 

Nhóm nặng 

Nhóm nhẹ 

18 

8 

20 
Rincolit 

(Lopchorit) 
(Ca,Na,Ce)3.(Ti,Nb).(SiO4)2.(F.OH)2 Nhóm nhẹ 13 - 20 

    V - Nhóm Fluorua 

21 Fluxerit (Ca,Y).F3 Nhóm nặng 70 

2. Tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới và ở Việt Nam 

2.1. Tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới (Cheng và nnk, 2007) 

Theo số liệu của Cục Địa chất Mỹ công bố, tổng trữ lượng tài nguyên đất hiếm thế giới là 150 triệu tấn, 

trong đó trữ lượng đất hiếm ở cấp R1E đạt tới 87,7 triệu tấn nhưng phân bố không đồng đều (cấp R1E - 

Theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc là đã thăm dò chi tiết và nếu khai thác là có lãi). Trong đó tập trung chủ 

yếu ở các nước như: Trung Quốc 27 triệu tấn; Liên Xô cũ 19 triệu tấn; Mỹ 13 triệu tấn, Australia 5,2 triệu 

tấn; Ấn Độ 1,1 triệu tấn; Canada 0,9 triệu tấn; Nam Phi 0,4 triệu tấn; Brazil 0,1 triệu tấn; Các nước còn lại 

21 triệu tấn. 

Trung Quốc là nước có tiềm năng, có trữ lượng đất hiếm lớn nhất và hiện tại cũng là nước khai thác và 

sản xuất đất hiếm nhiều nhất. Trong những năm qua, bốn nước sản xuất đất hiếm đáng kể có sản lượng 

nhiều nhất hằng năm như sau: Trung Quốc là 120.000 tấn (chiếm 96,8% sản lượng thế giới), Ấn Độ 2.700 

tấn, Brazil 650 tấn, Malaysia 350 tấn. 
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Theo số liệu thống kê, tiêu thụ các sản phẩm đất hiếm trên thế giới vẫn không ngừng gia tăng. Dự báo 

chung nhu cầu tiêu thụ đất hiếm trên toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 4 đến 7%/năm. Châu Á là thị trường tiêu 

thụ lớn nhất 13.710 tấn/năm, tiếp đó là Bắc Mỹ 8.335 tấn/năm và châu Âu là 7.180 tấn/năm. Các nước tiêu 

thụ đất hiếm lớn nhất là Mỹ (26,95%), Nhật Bản (22,69%), Trung Quốc (21,27%). Các nước nhập khẩu 

các sản phẩm đất hiếm lớn nhất là Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Australia. Các nước xuất khẩu các sản phẩm 

đất hiếm lớn nhất là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan. 

2.2. Tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm ở Việt Nam (Nguyễn Văn Hạnh, 2006; Nguyễn Văn Hạnh, 

2016; Dương Văn Sự, 2014) 

 Việt Nam là quốc gia có tiềm năng về đất hiếm. Trữ lượng đất hiếm Việt Nam nằm chủ yếu trong các 

mỏ đất hiếm gốc và phong hóa (chiếm đến 99% tổng trữ lượng), một lượng nhỏ còn lại nằm trong các mỏ 

sa khoáng lục địa và sa khoáng ven biển. Cho đến nay đã phát hiện 5 mỏ quặng gốc cùng nhiều mỏ sa 

khoáng lục địa và ven biển có chứa đất hiếm và chủ yếu đất hiếm thuộc nhóm nhẹ. Tổng trữ lượng dự báo 

khoảng 24.958.168 tấn TR2O3, trong đó trữ lượng đất hiếm ở cấp R1E đạt tới gần 1,0 triệu tấn, đứng trong 

tốp 10 trên thế giới sau Trung Quốc, Nga, Mỹ, Namibia, Australia, Ấn Độ. 

Tổng hợp trữ lượng tài nguyên đất hiếm tại Việt Nam theo từng mỏ và nhóm khoáng vật được cho trong 

Bảng 2 và Bảng 3. 

 

Bảng 2. Tổng hợp trữ lượng tài nguyên đất hiếm Việt Nam theo mỏ 

TT 
Tên mỏ, điểm 

quặng 
Thành phần khoáng vật Hàm lượng  

Trữ lượng, 

tấn TR2O3 
Ghi chú 

1 Mỏ đất hiếm 

Bắc Nậm Xe 

Bastnezit, parizit, lantanit, 

orthit, cordilit, fluocerit, 

sinkirit, mariniakit, monazit, 

xenotim, uranokiecxit. 

+ Quặng phong 

hóa: 2,0 - 16,8% 

TR2O3  

+ Quặng gốc: 0,6 

- 31,35% TR2O3  

7.707.461 Đang thăm 

dò 

2 Mỏ đất hiếm 

Đông Pao 

 Bastnezit, parizit, lantanit, 

orthit, barit, fluorit. 

0,5 - 39,0% 

TR2O3 
4.381.873 - 

3 Mỏ đất hiếm 

Nam Nậm Xe 

Parizit, bastnezit, lantanit. 0,5 - 36,0% 

TR2O3 
4.090.059 Đang thăm 

dò 

4 Mỏ đất hiếm 

Mường Hum 

Monazit, bastnezit, 

samarskit, rabdophanit, 

cordilit, exinit, thorit, zircon. 

1,0 - 3,18% 

TR2O3 
129.207 

Quy hoạch 

dự trữ 

Quốc gia 

5 Mỏ đất hiếm 

Yên Phú 

Fergruxonit, xenotim, 

monazit, samarskit, orthit, 

treralit, cherchit, 

rabdophanit, tocbecnit. 

0,1 - 7,0% TR2O3 31.695 - 

6 Mỏ monazit 

Pom Lâu 
Monazit, xenotim, orthit 

0,15 - 4,8 kg/m3 

monazit 
1.315 - 

7 Mỏ monazit 

Châu Bình 
Monazit, xenotim, orthit 

0,15 - 4,8 kg/m3 

monazit 
3.366 - 

8 Mỏ monazit 

Bản Gió 
Monazit, xenotim, orthit 

0,15 - 4,8 kg/m3 

monazit 
2.749 - 

9 Mỏ monazit Cát 

khánh, Đêzi 
Monazit, xenotim 

5,42 kg/m3 

monazit 
193.680 - 

10 Mỏ monazit 

Mỹ Thọ 
Monazit, xenotim 

1,41 kg/m3 

monazit 
50.044 - 

11 Mỏ monazit 

Kẻ Sung 
Monazit, xenotim 

2,97 kg/m3 

monazit 
18.343 - 

12 Mỏ monazit 

Cẩm Hòa  
Monazit, xenotim - 12.619 - 

13 Mỏ monazit 

Quảng Ngạn  
Monazit, xenotim 

2,21 kg/m3 

monazit 
8.256 - 

14 Mỏ monazit 

Cửa Đại  
Monazit, xenotim 

1,33 kg/m3 

monazit 
4.754 - 
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TT 
Tên mỏ, điểm 

quặng 
Thành phần khoáng vật Hàm lượng  

Trữ lượng, 

tấn TR2O3 
Ghi chú 

15 Mỏ monazit 

Hòn Gốm  
Monazit, xenotim 

0,62 kg/m3 

monazit 
3.885 - 

16 Mỏ monazit 

Vĩnh Mỹ 
Monazit, xenotim 

1,00 kg/m3 

monazit 
3.246  

17 Mỏ monazit 

Kỳ Ninh 
Monazit, xenotim 

0,73 kg/m3 

monazit 
2.866 

Liên đoàn 

Địa chất 

10 

18 Mỏ monazit 

Tuy Phong 
Monazit, xenotim 

1,01 kg/m3 

monazit 
1.594  

19 Mỏ monazit 

Xuân Thịnh 
Monazit, xenotim 

1,30 kg/m3 

monazit 
1.478  

Bảng 3. Tổng hợp trữ lượng tài nguyên đất hiếm Việt Nam theo nhóm khoáng vật 

TT 
Loại khoáng 

vật 
Loại mỏ Số mỏ 

Trữ lượng, 

tấn TR2O3 

Tỷ lệ trong 

tổng 

1 
Monazit, 

xenotim 
Sa khoáng titan, zircon 18 200.000 0,80 

2 

Bastnezit và 

nhóm cacbonat 

đất hiếm 

Quặng gốc 02 10.907.861 43,71 

Quặng phong hóa 03 13.304.480 53,31 

 
Các khoáng 

vật khác 

Gốc phong hóa 02 212.827 0,85 

Gốc sulfua đồng 01 333.000 1,33 

Cộng - 26 24.958.168 100,00 

 

Mặc dù tài nguyên đất hiếm Việt Nam khá lớn, nhưng công nghệ tuyển và chế biến đất hiếm ở nước ta 

đến nay vẫn còn rất sơ khai và hiện vẫn dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc bán công nghiệp, chính 

vì thế nên tình hình khai thác và chế biến đất hiếm ở trong nước vẫn hết sức khiêm tốn. 

3. Tình hình tuyển quặng đất hiếm trên thế giới và ở Việt Nam 

3.1. Công nghệ tuyển quặng đất hiếm trên thế giới 

3.1.1. Công nghệ tuyển quặng đất hiếm mỏ Bao Đầu - Trung Quốc. 

Quặng đất hiếm mỏ Bao Đầu phức tạp, nhiều loại, gồm 15 loại khoáng vật đất hiếm, chủ yếu là khoáng 

vật có chứa monazit và xeri fluor cacbonat. Nhà máy tuyển Bao Đầu sử dụng sơ đồ công nghệ tuyển lấy 

sản phẩm chính là sắt và thu hồi đất hiếm. Phương pháp thu hồi đất hiếm là tuyển từ yếu - tuyển từ mạnh - 

tuyển nổi và công nghệ tách khoáng vật xeri fluor cacbonat và monazit, sơ đồ công nghệ như Hình 1 (Huang 

và nnk, 2012; Xong, 2009; Yu, 2000; Huang, 2011). 

3.1.2. Công nghệ tuyển quặng đất hiếm Jingshan Sizhuan - Trung Quốc. 

Điểm quặng ở Sizhuan có 29 điểm, phân làm 9 loại, phần lớn phân bố ở vùng Jingshan Sizhuan. Quặng 

đất hiếm chủ yếu là quặng xeri fluor cacbonat, trong khoáng vật có huỳnh thạch và BaSO4. Hiện nay công 

nghệ tuyển quặng bao gồm các phương pháp sau (Huang Wanfu và nnk, 2012; Xong Wenliang, 2009; Yu 

Yongfu, 2000; Huang xiaowei, 2011):  

(1) Công nghệ tuyển trọng lực; 

(2) Công nghệ tuyển từ - tuyển trọng lực;  

(3)  Công nghệ tuyển nổi; 

(4) Công nghệ tuyển trọng lực - tuyển nổi; 

(5) Tuyển trọng lực - tuyển từ - tuyển nổi.  

3.1.3. Sơ đồ tuyển tách monazit ở Australia và Ấn Độ 

Sơ đồ tuyển tách monazit ở Australia và Ấn Độ được thể hiện trên Hình 2 và Hình 3 (Dương Văn Sự, 

2014). 
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm mỏ Bao Đầu 

 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ tuyển tách monazit của 

Nhà máy Narngulu, Australia 

 

 

Hình 3. Sơ đồ công nghệ tuyển tách monazit tại 

một số nhà máy của Ấn Độ 
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3.2. Công nghệ tuyển quặng đất hiếm ở Việt Nam. 

Cho đến nay tất cả công nghệ tuyển quặng đất hiếm ở Việt Nam vẫn chỉ dừng lại chủ yếu ở các công 

trình nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp, gần như không có công trình nào 

ứng dụng đáng kể ở quy mô sản xuất công nghiệp. Có một số nghiên cứu công nghệ tuyển quặng của các 

mỏ Nam Nậm Xe, Đông Pao, Yên Phú và một số mỏ sa khoáng biển và đã đề xuất sơ đồ tuyển trên cơ sở 

thí nghiệm quy mô bán công nghiệp. Các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào sản xuất. Tuy 

nhiên, hiện chỉ có một số kết quả nghiên cứu thu hồi monazit trong sa khoáng biển được áp dụng. Các 

nghiên cứu trong lĩnh vực thủy luyện và tách chiết còn nhiều hạn chế, chưa đủ điều kiện để đánh giá khả 

năng và hiệu quả kinh tế khi áp dụng (Trần Thị Hiến, 2013; Dương Văn Sự, 2014). 

Một số sơ đồ công nghệ nghiên cứu tuyển quặng đất hiếm của Việt Nam được giới thiệu trong các Hình 

4 đến Hình 8. 

 
Hình 4. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm 

Bắc Nậm Xe 

 
Hình 5. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm 

Nam Nậm Xe 

 

 
Hình 6. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm 

Nam Nậm Xe tại Ba Lan 

 
Hình 7. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm 

Yên Phú 
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Hình 8. Sơ đồ nguyên tắc công nghệ tuyển quặng đất hiếm Đông Pao 

 

4. Kết luận 

- Nguồn tài nguyên đất hiếm trên thế giới có tiềm năng rất lớn, cho đến nay tổng trữ lượng ôxít đất hiếm 

cấp R1E đã đạt tới trên 119 triệu tấn nhưng phân bố không đồng đều. Trữ lượng đất hiếm đã biết trên  thế 

giới chủ yếu nằm trong các mỏ quặng gốc và tồn tại trong hai khoáng vật chính là basnezit và monazit. 

- Tài nguyên đất hiếm Việt Nam khá lớn, nhưng ứng dụng đất hiếm ở nước ta đến nay vẫn còn rất sơ 

khai và hiện vẫn dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc bán công nghiệp, vì vậy tình hình khai thác và 

chế biến đất hiếm ở trong nước vẫn hết sức khiêm tốn. 

- Đã có nhiều công trình nghiên cứu tuyển quặng đất hiếm với các đối tượng quặng khác nhau, nhưng 

tập trung chủ yếu vào các khoáng vật quan trọng nhất là bastnezit, monazit và xenotim. 

- Các phương pháp tuyển thu hồi các khoáng vật trong quặng đất hiếm chủ yếu là phối hợp tuyển trọng 

lực, tuyển từ, tuyển điện và tuyển nổi. Sơ đồ nghiên cứu tuyển quặng Bắc Nậm Xe, Nam Nậm Xe thuần 

túy dùng phương pháp tuyển nổi. Đối với quặng Đông Pao dùng sơ đồ kết hợp phương pháp tuyển trọng 

lực - tuyển từ - tuyển nổi. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng đất hiếm Yên Phú kết hợp tuyển nổi và tuyển từ. 
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ABSTRACT 

Overview of rare earth and processing technology in the World and 

Vietnam 
 

Nhu Thi Kim Dung 1, Nguyen Hoang Son 1, Tran Van Duoc 1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

Rare earth metals have became strategic materials of many countries and high-tech industries such as 

electricity, electronics, nuclear, optics, space, supermaterials conductor, supermagnetic, metallurgy, glass 

and ceramics, trace fertilizers, ... Rare earth resources around the world are not rare and have great potential. 

Vietnam is a country with good prospect for rare earth. The more science and technology develop, the more 

demanding rare earths are. There have been many research projects on rare earth ores and different ore 

objects in the world, however, their main focuses revolve around the most important minerals such as 

monazite, xenotime and bastnezite. This paper will synthesize a wide range of research papers on rare earths 

in order to give a general evaluation of the rare earth exploitation, processing and use  in Vietnam, as well 

as around the globe. 

Keywords: Rare earth; monazite; xenotim; bastnezite. 



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) 
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Sử dụng thiết bị tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng Reflux để tuyển mẫu 

than Vàng Danh cỡ hạt -0,3mm 
 

Nhữ Thị Kim Dung1,*, Nguyễn Hoàng Sơn1, Vũ Thị Chinh1, Trần Văn Được1, Lê Việt Hà1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Trên thế giới để tuyển nổi than cấp hạt mịn người ta thường áp dụng các loại thiết bị tuyển nổi cột như 

(Jameson, Pneufloat, Microcel...). Thiết bị tuyển nổi dạng ngăn Reflux (Reflux flotation cell - RFC) là loại 

thiết bị tuyển nổi cột dạng mới có sử dụng một hệ thống kênh nghiêng để tăng cường quá trình phân tách 

bóng khí và bùn tuyển nổi. Hơn nữa trong thiết bị này còn sử dụng một cơ cấu rửa bọt có áp đặc biệt cho 

phép cải thiện chất lượng than sạch. Loại thiết bị này có cấu tạo đơn giản, năng suất lớn và cho phép nhận 

được than sạch chất lượng cao. Bài báo trình bày kết quả tuyển nổi mẫu than cỡ hạt -0,3 mm, độ tro trên 

35% mỏ than Vàng Danh trên thiết bị Reflux phòng thí nghiệm. Kết quả tuyển thu được than sạch có độ 

tro chung dưới 15%, thực thu phần cháy trên 80%, đạt tiêu chuẩn than cám 3B. Độ tro đá thải trên 70%, có 

thể thải bỏ. 

 

Từ khóa: Tuyển nổi cột dạng kênh nghiêng ; than cấp hạt mịn ; than Vàng Danh. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, loại than cấp hạt nhỏ hơn 0,3 mm có độ tro trên 30% do không xử lý được đang tồn đọng với 

khối lượng rất lớn ở các mỏ than vùng Quảng Ninh (Nhữ Thị Kim Dung, 2016). Loại than này đến nay ở 

các mỏ hầu như không được tuyển, do đó chúng chỉ được sử dụng như các sản phẩm cấp thấp hoặc pha 

trộn với than chất lượng cao để tiêu thụ. Còn trong các xưởng tuyển than trung tâm (Cửa Ông, Vàng Danh, 

Hòn Gai), mùn than được thu gom từ sơ đồ bùn nước, đưa lắng đọng và lưu chứa trong các hồ bùn, sau đó 

được bốc xúc đưa đi sử dụng ở cấp chất lượng thấp hoặc thải bỏ. Nhìn chung, phần lớn than mịn ở Việt 

Nam hầu như không được tuyển mà chúng được thu gom chủ yếu bằng phương pháp lắng, lọc. Một lưu 

trình như vậy thường gây lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường đồng thời cũng làm cho chi phí 

đầu tư và vận hành các thiết bị lắng, lọc bùn than tăng cao. 

Hiện nay, ở trong nước đã có một số tài liệu viết về thu hồi than mịn ở vùng than Quảng Ninh (Nguyễn 

Hữu Nhân và nnk, 2004; Phạm Văn Luận, 2014; Nhữ Thị Kim Dung, 2016), Nhà máy tuyển than Nam Cầu 

Trắng (Công ty tuyển than Hòn Gai) đã đầu tư một dây chuyền tuyển than trên các máy tuyển nổi dạng 

Pneuflot, Nhà máy đã tiến hành tuyển than mịn có độ tro khoảng 30%, thu được than sạch có độ tro dưới 

15%, độ tro đá thải dưới 75%. Với kết quả trên, sản phẩm than sạch có độ tro có thể chấp nhận được, nhưng 

sản phẩm đá thải có độ tro dưới 75% nên chưa thể thải bỏ được. 

Để tăng khả năng thu hồi than mịn, đảm bảo độ tro đá thải và nâng cao chất lượng than sạch, cũng như 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay người ta thường áp dụng các loại thiết bị tuyển nổi cột để tuyển 

nổi than mịn. Thiết bị tuyển nổi dạng ngăn Reflux (Reflux flotation cell - RFC) là loại thiết bị tuyển nổi cột 

dạng mới, được phát triển gần đây tại University of Newcastle (Australia) (Nguyễn Hoàng Sơn, Phùng Tiến 

Thuật, Trần Văn Được, 2019; J.E. Dickinson, K.P. Galvin, 2014; K.P. Galvin , J.E. Dickinson, 2014; K.P. 

Galvin , N.G. Harvey, J.E. Dickinson, 2014). Hệ thống bao gồm các kênh nghiêng nằm ngay dưới một cột 

tuyển thẳng đứng. Các kênh nghiêng làm tăng tiết diện thực tế của cột tuyển (tương tự như thiết bị lamella 

hoặc máy phân cấp Reflux) và do đó tăng cường hiệu quả phân tách bóng khí - pha lỏng khi các bóng khí 

này đi qua các kênh nghiêng. Thiết bị tuyển nổi dạng này còn được đặc trưng bởi hệ thống cấp nước rửa 

bọt tại trên đỉnh thiết bị. Lớp bọt trước khi tràn ra ngoài phải đi qua hình chóp có hệ thống nước rửa và khử 

các hạt slam cực mịn. Ưu điểm của thiết bị tuyển nổi Reflux cho phép tăng lượng nước cấp nước rửa mà 

không sợ các bóng khí khoáng hóa đi vào quặng đuôi, và như vậy tăng cường quá trình làm giàu thứ sinh 

trong lớp bọt và tăng độ tro trong đá thải, đáp ứng yêu cầu thải bỏ. Nếu áp dụng được thiết bị tuyển nổi cột 

 

 
* Tác giả liên hệ 

Email: nhuthikimdung@humg.edu.vn 
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này vào thực tế tuyển nổi than mịn vùng Quảng Ninh khả năng mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi 

trường. 

2. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thí nghiệm 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu là cấp hạt -0,3 mm tách ra từ mẫu than cám 5A mỏ Vàng Danh. Mẫu than sau khi tách 

ra từ than cám nguyên khai -15 mm được phân tích độ hạt. Thành phần độ hạt mẫu than nghiên cứu được 

trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần độ hạt mẫu than nghiên cứu 

Cấp hạt, mm Thu hoạch, % Độ tro, A% 

0,2-0,3 13,55      29,37 

0,1-0,2 50,48 33,02 

0,074-1 15,67 37,66 

-0,074 20,3 43,05 

Tổng 100 35,29 

2.2. Phương pháp và điều kiện thí nghiệm 

Sơ đồ thí nghiệm tổng quát được trình bày tại Hình 1.  

~ 

4

2

3

7

10

9

5

11

8

12
13

614

 
 

Hình 1. Sơ đồ cột tuyển nổi dạng ngăn Reflux 

1.  Cột tuyển nổi 8. Cơ cấu tạo bọt phụ 

2. Bơm-thùng khuấy cấp liệu 9. Ống điều chỉnh mức bùn 

3. Máng bọt 10. Bơm  nước rửa bọt 

4. Cơ cấu tháo tải sp ngăn máy 11. Bơm nén khí 

5. Tấm phân phối nước rửa bọt 12. Thùng chứa sp ngăn máy 

6. Cơ cấu tấm nghiêng 13.  Thùng chứa sản phẩm bọt 

7. Cơ cấu tạo bọt chính 14. Biến tần 
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Thiết bị thí nghiệm (Nguyễn Hoàng Sơn, Phùng Tiến Thuật, Trần Văn Được, 2019) là một cột tuyển nổi 

gồm hai phần: phần trên hình trụ tròn đường kính 10cm chiều dài 1m và phần dưới là  hình hộp bình hành 

tiết diện 10x10cm và chiều dài 1m, độ nghiêng 700. Trong phần hình hộp có các tấm nghiêng. Đỉnh trên 

cột có cơ cấu cấp nước rửa bọt dạng phễu hình côn có đột lỗ. Bùn được cấp vào cột ở đáy phần hình trụ 

theo phương tiếp tuyến sau khi được trộn với bóng khí phân tán qua ống cao su đột lỗ tại cơ cấu tạo bọt 

chính. Bọt khí còn được tạo ra tại cơ cấu tạo bọt phụ là ống cao su đột lỗ đặt ở dưới đáy phần hình hộp bình 

hành. Sản phẩm bọt sau khi đi qua vùng rửa bọt được tháo tải tại đỉnh cột vào máng bọt. Sản phẩm ngăn 

máy tuyển nổi sau khi đi qua các kênh nghiêng được tháo ra tại cơ cấu tháo tải sản phẩm ngăn máy, tại đây 

có các ống có độ dài khác nhau để chỉnh chiều cao bùn (và tương ứng là chiều dày bọt tuyển nổi). Các sản 

phẩm bọt và sản phẩm ngăn máy được tháo ra các thùng chứa riêng biệt). Tốc độ cấp liệu bùn được điều 

chỉnh bằng biến tần; chi phí nước rửa bọt - bằng van hồi lưu bơm nước tuần hoàn; chiều cao bọt - bằng 

chiều cao ống tháo đuôi thải. 

Trong quá trình thí nghiệm sử dụng các loại thuốc tuyển sau đây: 

- Thuốc tập hợp là dầu Diesel + thuốc nhũ hóa 5%. Thuốc tập hợp được pha dưới dạng nhũ hóa bằng 

máy khuấy từ. 

- Thuốc tạo bọt MIBC. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thí nghiệm tuyển nổi điều kiện 

Sơ đồ thí nghiệm như Hình 2. 

Tuyển nổi

Mẫu than đầu

Than sạch Đá thải
 

Hình 2. Sơ đồ tuyển nổi 

 

Khi tiến hành tuyển nổi than trên thiết bị nghiên cứu, có rất nhiều các yếu tố công nghệ và thiết bị ảnh 

hưởng đến kết quả tuyển. Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài đã khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố công 

nghệ chính. Kết quả cho thấy ở các điều kiện công nghệ tuyển tối ưu, độ tro than sạch đạt được khá thấp (< 

10%), thực thu phần cháy trong than sạch mới đạt khoảng 46%, đá thải độ tro còn thấp (45 - 50%) chưa đạt 

yêu cầu. Các thông số điều kiện tuyển tối ưu đã xác định được như trong Bảng 2. 

 

Bảng 2.Thông số điều kiện tuyển tối ưu 

Thông số Giá trị 

Khối lượng mẫu 5 kg 

Nồng độ bùn 160 g/L 

Tốc độ cấp liệu 9 L/phút 

Chiều dày bọt 500 mm 

Chi phí thuốc tập hợp (dầu diesel + thuốc nhũ hóa 5%) 2 kg/t 

Chi phí thuốc tạo bọt MIBC 150 g/t 

Chi phí nước rửa bọt 2 L/phút 

Thời gian tuyển nổi  10 phút (7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả) 

 

Do các chỉ tiêu thực thu phần cháy vào than sạch than sạch và độ tro đá thải còn khá thấp, nên tiếp tục 

nghiên cứu một số sơ đồ có 01 - 02 khâu tuyển vét nhằm tăng thu hồi than sạch và tăng độ tro đá thải để có 

thể thải bỏ. 
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3.2. Thí nghiệm tuyển nổi sơ đồ 

Sơ đồ thí nghiệm và các chế độ thuốc tuyển thể hiện trên Hình 3 và 4. Kết quả tuyển cho ở Bảng 3. 

 

TUYỂN NỔI CHÍNH

Mẫu than -0,3mm

Dầu diesel 2,0 kg/t

MIBC 150 g/t

TUYỂN NỔI VÉT

Dầu diesel 1,0 kg/t

MIBC 75 g/tThan sạch 1

Than sạch 2

Đá thảiTổng than sạch
 

Hình 3. Sơ đồ thí nghiệm với 01 khâu tuyển vét 

TUYỂN NỔI CHÍNH

Mẫu than -0,3mm

Dầu diesel 2,0 kg/t

MIBC 150 g/t

TUYỂN NỔI VÉT 1

Dầu diesel 1,0 kg/t

MIBC 50 g/t

Than sạch 1

Than sạch 2

Đá thảiTổng than sạch

TUYỂN NỔI VÉT 2

Dầu diesel 0,5 kg/t

Than sạch 3

MIBC 70 g/t

 
Hình 4. Sơ đồ thí nghiệm với 02 khâu tuyển vét 

 

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm tuyển nổi với 01 - 02 khâu tuyển vét 

STT Sơ đồ tuyển Sản phẩm tuyển g,% A, % , % 

1 01 khâu tuyển vét 

Than sạch 1 32,85 9,18 46,09 

Than sạch 2 21,37 18,70 26,84 

Tổng than sạch 54,22 12,93 72,93 

Đá thải 45,78 61,72 27,07 

Than đầu 100,00 35,27 100,00 

2 02 khâu tuyển vét 

Than sạch 1 32,80 9,15 46,04 

Than sạch 2 21,28 18,80 26,69 

Than sạch 3 8,10 20,56 9,94 

Tổng than sạch 62,18 13,94 82,67 

Đá thải 37,82 70,35 17,32 

Than đầu 100,00 35,27 100,00 

 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, sau khi áp dụng sơ đồ với 01 - 02 khâu tuyển vét cho hiệu quả tuyển cao hơn 

rất nhiều. Với sơ đồ 01 khâu tuyển vét (Hình 3), thực thu phần cháy của than sạch lên đến 72,93%, độ tro 

than sạch tổng cộng là 12,93%, độ tro đá thải 61,72%. Sơ đồ với 02 khâu tuyển vét (Hình 4) đã thu được 

kết quả tuyển khá tốt, thực thu phần cháy là 82,67% và độ tro than sạch 13,94%, độ tro của đá thải lên đến 

70,35% có thể thải bỏ. 

4. Kết luận 

- Mẫu than nghiên cứu là than Vàng Danh cỡ hạt -0,3 mm, độ tro than đầu là 35,29%. 

- Đã tiến hành các thí nghiệm tuyển điều kiện xác định các thông số điều kiện tối ưu khi tuyển trên máy 

tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng Reflux phòng thí nghiệm. Ở các điều kiện công nghệ tối ưu, than sạch thu 

được có chất lượng khá tốt (độ tro < 10%), thực thu phần cháy trong than sạch và độ tro đá thải còn khá 

thấp (< 50%). 

- Các thông số điều kiện phù hợp nhất xác định được: Nồng độ bùn 160 g/L; thời gian tuyển nổi 10 phút 

(7 phút tuần hoàn và 3 phút tuyển xả); tốc độ cấp liệu 9 L/phút; chiều dày lớp bọt 500mm; chi phí nước rủa 
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bọt là 2 L/phút; chi phí thuốc tập hợp (dầu Diesel+ thuốc nhũ hóa 5%) 2,0 kg/t; chi phí thuốc tạo bọt là 150 

g/t. 

- Đã tiến hành thí nghiệm sơ đồ có thêm 01 và 02 khâu tuyển vét. Kết quả thí nghiệm sơ đồ với 02 khâu 

tuyển vét cho kết quả tốt hơn, độ tro than sạch tổng đạt 13,94%, thực thu phần cháy là 82,67% và độ tro 

của đá lên tới 70,35%. 

- Sơ đồ kiến nghị để tuyển nổi than cấp hạt mịn mỏ Vàng Danh gồm 01 khâu tuyển chính và 02 khâu 

tuyển vét (Hình 4). 
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ABSTRACT 

Study on effects of some parameters on the flotation performance of Vang 

Danh coal fines -0,3 mm in the Reflux Flotation Cell  
 

Nhu Thi Kim Dung 1,*, Nguyen Hoang Son 1, Vu Thi Chinh 1, Tran Van Duoc 1, Le Viet Ha 1 

1Ha Noi University of Mining and Geology 

 

Fine coal usually are upgraded in flotation columns (Jameson cell, Pneuflot, Imhoflot,  Microcel, etc.,). 

Reflux flotation cell is a novel type of flotation columns which use a system of inclined channels to enhance 

bubble - liquid segregation in flotation. Additionally, in this type of device, it is used a special froth washing 

mechanism with pressurised water to ameliorate the quality of clean coal. This type of device has a simple 

structure, high capacity and allows to receive clean coal of high quality. This paper presents the test results 

of coal fines samples -0,3 mm, the ash content above 35% from Vang Danh mine by flotation in a laboratory 

Reflux flotation cell. A combined clean coal can be achieved with the ash content less than 15% and the 

combustible recovery more than 80%. This clean coal meets the quality standard of fine coals 3B. The 

flotation tailing with ash content above 70% can be rejected. 

 

Keywords: Flotation column; inclined channels; fine coal; Vang Danh coal. 
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Nghiên cứu khử lưu huỳnh và một số kim loại mầu trong quá trình 

nung vê viên quặng sắt  
 

Trần Văn Được1,* 
1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, chi phí thuốc khử và môi trường nung đến 

hiệu suất khử S và các kim loại màu (Cu, As, Zn, Pb) trong quặng sắt. Kết quả nghiên cứu xác định được 

nhiệt độ nung tối ưu là 1250oC. Với nhiệt độ nung tối ưu trên, tiếp tục nghiên cứu về sử dụng chi phí thuốc 

khử khác nhau, kết quả nghiên cứu đã xác định chi phí thuốc khử tối ưu là 9%. Ở nhiệt độ nung ở nhiệt 

độ1250oC và chi phí thuốc khử tối ưu 9 %, nung trong môi trường oxi hóa mạnh đã đạt được hiệu suất khử 

S, Cu, As, Zn và Pb lần lượt là  58,31%, 41,03%, 33,74%, 71,25%, 99,70%. 

 

Từ khóa: Quặng vê viên; nung clorua hóa; quặng sắt. 

 

1. Đặt vấn đề  

Ngày nay trữ lượng quặng sắt ngày càng cạn kiệt, chất lượng quặng ngày một nghèo và thành phần 

quặng phức tạp. Để sử dụng hiệu quả nguồn quặng sắt làm nguyên liệu cho lò cao cần phải thông qua quá 

trình tuyển, nung thiêu loại bỏ các tạp chất có hại đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp gang 

thép. 

Trong những năm gần đây đã có các tài liệu viết về xử lý nguồn quặng sắt có thành phần phức tạp làm 

nguyên liệu cho lò cao (Bai Guohua, Chen Tiejun, Chen Wenda, Fu Juying, Peng Chijian, Nurcan Tugrul). 

Tuy nhiên vấn đề khử lưu huỳnh và các kim loại màu (Cu, As, Zn, Pb) trong quặng sắt bằng phương pháp 

vê viên ít được đề cập, đặc biệt nghiên cứu sử dụng CaCl2 làm thuốc khử các kim loại màu trong quá trình 

vê viên lại càng ít. Do vậy nghiên cứu khử lưu huỳnh và các kim loại màu bằng phương pháp vê viên sẽ 

làm sáng tỏ và cung cấp thêm cơ sở dữ liệu thực tế để giải quyết nguồn quặng sắt có thành phần phức tạp 

của nước ta hiện nay như quặng sắt Thạch Khê có hàm lượng kẽm vào khoảng 0,07%Zn; tinh quặng sắt 

manheit của Nhà máy Tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai có hàm lượng lưu huỳnh vào khoảng 2,0 - 5,6% 

[Http://www.vusta.vn, Công ty Cổ phần Gang thép Lào Cai]. 

2. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thí nghiệm 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu được sử dụng cho thí nghiệm là quặng sắt Trung Quốc, có thành phần hóa học được đưa ra trong 

Bảng 1. Cỡ hạt quặng đầu là 78,6% cấp -0,074mm chưa đạt yêu cầu cỡ hạt vê viên (yêu cầu cỡ hạt vê viên 

có ≥85% cấp -0.074mm) (Zhang Yimei), do vậy trước khi vê viên cần phải nghiền tới cỡ hạt phù hợp. Mẫu 

quặng được nghiền bằng máy nghiền bi.  

 

Bảng 1. Thành phần hóa học quặng sắt 

T.Fe SiO2 CaO MgO As Pb TiO2 Zn Cu Na2O K2O S P 

60,18 2,12 2,63 0,34 0,324 1,709 0,209 1,80 0,01 0,174 0,068 1,48 0,046 

 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Sản phẩm sau nghiền được phối trộn với 1% bentonit và lượng thuốc khử CaCl2 theo tỷ lệ nhất định. Vật 

liệu sau khi được trộn đều sẽ tiến hành vê viên (thông số kỹ thuật máy vê viên xem Bảng 2), cỡ hạt vê viên 

quặng sống có kích thước 9-15mm cho vào lò sấy khô  (to ≈ 150oC) trong khoảng thời gian 1h để khử nước. 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: tranvanduoc@humg.edu.vn 
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Quặng vê viên sau khi sấy khô được đưa vào lò giếng (xem Hình 1) nung ở các điều kiện nhiệt độ khác 

nhau nhằm tìm ra nhiệt độ nung tối ưu (chế độ nung được thể hiện trong Bảng 3). Với nhiệt độ nung tối ưu 

trên, tiếp tục tiến hành nghiên cứu về sử dụng chi phí thuốc khử khác nhau (xem Bảng 4) và môi trường 

nung khác nhau (oxi hóa yếu, oxi hóa , oxi hóa mạnh) cho quá trình khử S, Cu, As, Zn, Pb.  

 

Bảng 2. Thông số kỹ thuật máy vê viên 

Đường kính đĩa 

（mm） 

Độ cao thành đĩa  

（mm） 

Tốc độ quay 

(vòng/phút） 

Góc nghiêng  

（độ） 

1000 200 40 45 

 

 

1 - Ống cao nhôm 

2 - Vỏ lò 

3 - Lớp cách nhiệt cố định 

4 - Thanh gia nhiệt 

5 -  Khu vực nung 

6 - Cốc nung 

7 - Bông cách nhiệt 

8 - Gạch cao nhôm 

9 - Thanh đo nhiệt 

 

Hình 1. Cấu tạo lò giếng 

 

Bảng 3. Điều kiện nhiệt độ nung 

TT 
Thời gian nâng 

nhiệt (phút) 

Nhiệt độ nung  

(oC) 

Thời gian nung 

(phút) 

Thời gian làm 

nguội (phút) 

1 

45 

1050 

15 15 

2 1100 

3 1150 

4 1200 

5 1250 

6 1300 

7 1350 
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Bảng 4. Sử dụng chi phí thuốc khử 

TT 
Thời gian nâng 

nhiệt (phút) 
Nhiệt độ nung 

(oC) 

Thời gian nung 

(phút) 

Thời gian làm 

nguội (phút) 
Chi phí thuốc khử 

(%CaCl2) 

1 

45 1250 15 15 

0 

2 3 

3 5 

4 7 

5 9 

6 12 

 

3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến hiệu suất khử lưu huỳnh và các kim loại màu 

Sản phẩm quặng chín thu được sau khi nung  ở các nhiệt độ khác nhau được đem đi phân tích. Kết quả 

phân tích thành phần hóa được thể hiện ở Hình 2. 

 
 

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến hiệu suất khử lưu huỳnh và các kim loại màu 

 

 Từ Hình 2 nhận thấy với chi phí thuốc khử 5%CaCl2, nung trong môi trường oxi hóa. Khi nhiệt độ nung 

tăng thì hiệu suất khử Pb và S tăng. Khi nung ở nhiệt độ 1050oC  thì hiệu suất khử Pb và S là 97,76% và 

15,64%, khi tăng nhiệt độ nung lên 1350oC thì hiệu suất khử Pb và S tăng lên 98,70% và 69,83%. 

Nhiệt độ nung tăng thì hiệu suất khử Zn, Cu, As giảm. Nguyên nhân là do nhiệt độ nung tăng cao, phản 

ứng hóa lý xảy ra nhanh, hình thành pha có nhiệt độ nóng chảy thấp, lỗ khí trong quặng vê viên giảm, làm 

giảm tốc độ bay hơi của kim loại. Khi nung ở nhiệt độ 1100oC  thì hiệu suất khử Zn, Cu và As là 51,1%, 

41,02% và 26,07%, tăng nhiệt độ nung lên 1350oC thì hiệu suất khử Zn, Cu và As giảm xuống còn  

25,16%% và 15,38% và 13,04%.  

Để giảm tiêu hao nguyên liệu và ảnh hưởng đến thiết bị nung, chọn nhiệt độ nung tối ưu là 1250oC thu 

được hiệu suất khử S, Pb, Zn, Cu, As lần lượt là 57,54%, 99,59%, 41,21%, 23,08%, 17,39%.  

3.2. Ảnh hưởng của chi phí sử dụng thuốc khử đến hiệu suất khử lưu huỳnh và các kim loại màu 
Từ Hình 3 nhận thấy với nhiệt độ nung 1250oC, nung trong môi trường oxi hóa. Chi phí thuốc khử tăng 

thì hiệu suất khử Pb, Zn, Cu và As tăng, nguyên nhân do nung ở nhiệt độ cao và trong môi trường oxi hóa 

thì CaCl2 phân giải mãnh liệt (xem phản ứng 1), bởi vậy chi phí thuốc khử tăng thì nồng độ Cl2 tăng, thúc 

đẩy phản ứng (2), (3). Khi chi phí thuốc khử là 0%CaCl2 thì hiệu suất khử Pb, Zn, Cu và As lần lượt là 
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26,47%, 0%, 0%, 13,04%, chi phí thuốc khử tăng lên 12% CaCl2 thì hiệu suất khử Pb, Zn, Cu và As đạt 

99,75%, 82,97%, 41,03%, 26,09%.  

 

 
Hình 3.  Ảnh hưởng của chi phí sử dụng thuốc khử đến hiệu suất khử lưu huỳnh và các kim loại màu 

 

Chi phí thuốc khử tăng, hiệu suất khử S giảm, là do khi nhiệt độ tăng cao thì CaCl2 xảy ra phản ứng với 

SO2 (xem phản ứng 4 và 5) tạo thành hợp chất bền vững CaSO4, bởi vậy S rất khó phân ly khi nung trong 

môi trường  clorua hóa. Khi chi phí thuốc khử là 0%CaCl2 thì hiệu suất khử S đạt 87,15%, chi phí thuốc 

khử tăng lên 12%CaCl2 thì hiệu xuất khử S giảm xuống còn 45,25%. 

Để giảm chi phí thuốc khử và tăng hiệu quả quá trình vê viên, chọn chi phí thuốc khử tối ưu là 9%CaCl2 

thu được hiệu suất khử S, Pb, Zn, Cu và As lần lượt là 56,42%, 99,68%, 69,78%, 38,46% và 23,91%.  

 

+=++ 24222 ClCaSiOOSiOCaCl                                                                             (1) 

222
2

1
OMeClClMeO +=+                                                                                          (2) 

222
2

1
SMeClClMeS +=+                                                                                             (3) 

42222 CaSOClOSOCaCl +=++                                                                               (4) 

++=+ 22432 2 ClSOCaSOSOCaCl                                                                         (5) 

3.3. Ảnh hưởng của môi trường nung đến hiệu suất khử lưu huỳnh và các kim loại màu 

Bảng 5. Ảnh hưởng của môi trường nung đến hiệu suất khử lưu huỳnh và các kim loại màu 

Môi trường 

nung 

Hiệu suất khử (%) 

S (%) Cu (%) As (%) Zn (%) Pb (%) 

Oxi hóa  yếu 55,31 25,64 22,17 26,92 99,67 

Oxi hóa 56,42 38,46 23,91 69,78 99,68 

Oxi hóa mạnh 58,31 41,03 33,74 71,25 99,70 

 

 Từ Bảng 5 nhận thấy với nhiệt độ nung 1250oC, chi phí thuốc khử 9% CaCl2. Khi nung ở môi trường 

oxi hóa yếu thì hiệu suất của  S, Cu, As, Zn và Pb là  55,31%, 25,64%, 22,17%, 26,92%, 99,67%, nung ở 

môi trường oxi hóa mạnh thì hiệu suất khử S, Pb tăng nhẹ đạt 58,31%, 99,70%, còn hiệu xuất khử Cu, Zn 

và As tăng lên 41,03%, 71,25 và 33,74%. Nguyên nhân là do khi nung trong môi trường oxi hóa mạnh, 
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nồng oxi tăng sẽ thúc đẩy phản ứng (1) làm cho CaCl2 phân giải, khiến nồng độ Cl2 tăng cao thúc đẩy phản 

ứng (2) và (3), hiệu suất khử các kim loại tăng. Nhằm nâng cao chất lượng quặng sắt, giảm tạp chất trong 

quán trình nấu luyện chọn môi trường nung oxi hóa mạnh, cho hiệu suất khử S, Cu, As, Zn và Pb lần lượt 

là  58,31%, 41,03%, 33,74%, 71,25%, 99,70% 

4. Kết luận  

Mẫu quặng sắt thí nghiệm có thành phần phức tạp, hàm lượng S, Cu, As, Zn, Pb trong quặng cao, không 

đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu luyện gang thép. Do vậy việc giảm hàm lượng lưu huỳnh và các kim 

loại mầu trước khi đưa vào nấu luyện là cần thiết. 

Quá trình nung trong môi trường clorua hóa làm tăng hiệu suất khử Cu, As, Zn và Pb, do làm giảm nhiệt 

độ bay hơi của các nguyên tố. Nung trong môi trường colorua hóa lại làm giảm hiệu suất khử S, do trong 

quá trình nung tạo ra sản phẩm CaSO4 bền vững khó phân ly. 

Quá trình nung ở nhiệt độ 1250oC, chi phí thuốc khử 9%CaCl2 trong môi trường oxi hóa mạnh cho hiệu 

suất khử S, Cu, As, Zn và Pb lần lượt là  58,31%, 41,03%, 33,74%, 71,25%, 99,70%. Thu được quặng vê 

viên có hàm lượng lưu huỳnh và các kim loại mầu thấp, làm nguyên liệu cho nhà máy luyện gang thép. 
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ABSTRACT 

Reduction eficiency of sulfur and several non-ferous metal in the iron 

ore pellet roasting process 
 

Tran Van Duoc1,* 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 

High contents of sulfur and non-ferous metals have severe effects on iron ore smelting. The study has 

investigaged reduction efficiency of these factors by roasting of pellets. The study conducted a number of 

laboratory experiements on effects of roasting temperature, reducing agent dosage and roasting medium on 

the reduction   efficiency of sulfur and several non-ferrous metals (Cu, As, Zn, Pb) from iron ores. The 

study has determined the optimal roasting temperature of about 1250oC. With this optimal roasting 

temperature, the study has determined that the optimal reducing agent dosage was about 9%. At the optimal 

roasting temperature of 1250oC and the optimal reducing agent of 9 %, the study has determined the 

reduction efficiency of S, Cu, As, Zn and Pb, which were 58.31 %, 41.03 %, 33.74 %, 71.25 %, 99.70 % 

respectively. 

 

Keywords: Pelletísation; chlorination roasting; iron ore.
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Nghiên cứu đề xuất sơ đồ công nghệ tuyển đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng 
 

Phạm Văn Luận1,* , Nguyễn Ngọc Phú1
, Lê Việt Hà1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Hiện nay, mỏ than Núi Hồng đang tồn đọng khoảng 1 triệu tấn đất đá lẫn than có độ tro cao, không đủ điều 

kiện để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Loại than này ngày càng gia tăng trong quá trình khai thác, 

nhưng cũng không thể bán hoặc thải bỏ do quy định của chính phủ, nên chúng được tập trung tại các bãi 

thải tạm. Do đó, các vấn đề về bãi thải và ô nhiễm môi trường do loại than này gây ra ngày càng nghiêm 

trọng hơn. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu tuyển than độ tro cao của mỏ Núi Hồng. Nghiên cứu 

đã cho thấy, than có độ tro cao của mỏ Núi Hồng có đặc điểm là: Độ tro trên 55 %; độ ẩm trên 20 %; tỷ lệ 

bở rời trong môi trường nước lớn; chứa chủ yếu cấp hạt 0 - 6 mm, slam mịn (cấp hạt -0,045 %) chiếm hơn 

30 % với độ tro trên 55 %; slam mịn chủ yếu là mùn sét và các tạp chất hữu cơ phi than. Do vậy, không thể 

áp dụng phương pháp tuyển rửa cho đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng như đất đá lẫn than vùng Quảng Ninh. 

Kết quả phân tích chìm nổi than các cấp hạt +1mm của đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng nhận thấy cần phải 

đập than xuống dưới 6 mm, sau đó dùng sàng rửa đánh tới và máy phân cấp ruột xoắn để loại bỏ cấp 0 -0,1 

mm sẽ thu hồi được than sạch cấp +0,1 mm có độ tro dưới 45 %. Cấp hạt 0 - 0,1 mm được khử slam trước 

khi tuyển nổi, sẽ cho phép thu được than sạch tuyển nổi có độ tro dưới 40 %. Từ kết quả nghiên cứu, tác 

giả nhận thấy sơ đồ hợp lý nhất để tuyển đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng như sau: Sàng rửa đánh tơi, đập, 

sàng rửa đánh tơi, phân cấp, khử slam và tuyển nổi. Từ mẫu nghiên cứu có độ tro ban đầu 55 %, sau khi 

tuyển theo sơ đồ đề xuất đã thu được sản phẩm than sạch có độ tro 40 - 45 %  với thu hoạch đến 60 %. Chất 

lượng than sạch tương đương cám 6b (TCVN) để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. 

 

Từ khóa: Mỏ than Núi Hồng; tuyển nổi than; than độ tro cao, tuyển rửa. 

 

1. Đặt vấn đề 

 Nhiệt điện than là nguồn điện cung cấp điện chủ yếu cho đất nước, nhưng đang gặp khó khăn do thiếu 

than. Năm 2019, nhu cầu than cho sản xuất điện là 54,3 triệu tấn, nhưng nguồn than trong nước cung cấp 

cho nhiệt điện chỉ vào khoảng 36 triệu tấn. Dự báo trong những năm tới tình trạng thiếu than để sản xuất 

điện còn trầm trọng hơn (vietnamnet.vn, 2019). Do vậy, cần nâng cao chất lượng những nguồn than thấp 

trong nước để cung cấp cho nhiệt điện nhằm giảm lượng than nhập khẩu. 

Đất đá lẫn than là loại than chất lượng thấp, sinh ra trong quá trình khai thác than ở các mỏ lộ thiên có 

độ tro khoảng 55 % - 70 %, không đảm bảo chất lượng để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Hiện nay, 

hầu hết các mỏ than lộ thiên tại Việt Nam đều có dây chuyền tuyển đất đá lẫn than để tận thu than sạch 

cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. 

Đất đá lẫn than vùng Quảng Ninh có độ ẩm thấp và có tỷ lệ bở rời trong môi trường nước thấp nên đất 

đá lẫn than vùng Quảng Ninh đều được tuyển nâng cao chất lượng bằng các dây chuyền tuyển trọng lực 

như: bàn đãi khí, huyền phù (manhetit hoặc tự sinh), băng tải rửa…(Nguyễn Ngọc Tân, 2014; Phan Thị 

Thu Hà, 2014). Hầu hết các mỏ than vùng Quảng Ninh đều dùng thiết bị tuyển băng tải rửa để tuyển đất đá 

lẫn than. Thiết bị này có cấu tạo đơn giản gọn nhẹ; dễ chế tạo; chi phí sản xuất thấp; công nghệ tuyển đơn 

giản... Nhưng băng tải rửa chỉ tuyển tốt than cỡ hạt 6 -35(50) mm và có chi phí nước lớn từ 7 - 10 m3/tấn. 

Nhược điểm lớn nhất của dây chuyền tuyển băng tải: Than cấp hạt -6mm không được tuyển nên chúng có 

chất lượng rất thấp và khó tiêu thụ; do phải dùng nhiều nước cho quá trình tuyển nên sinh ra nhiều bùn than 

(Phạm Văn Luận & Nguyễn Ngọc Phú, 2014). 

Ngoài ra để tuyển đất đá lẫn than trước kia mỏ Khánh Hòa, Mạo Khê và Tràng Khê sử dụng bàn đãi khí, 

còn các mỏ Núi Béo, Hà Lầm, Đèo Nai… sử dụng máy tuyển huyền phù. Nhưng do bàn đãi khí và máy 

tuyển huyền phù có chi phí sản xuất lớn và công nghệ tuyển phức tạp, nên chúng đã được thay thế bằng 

thiết bị tuyển băng tải (Nguyễn Thị Thanh, 2012; Nguyễn Ngọc Tân, 2013). 

 

 
* Tác giả liên hệ 

Email: phamvanluan@humg.edu.vn 
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Mỏ than Núi Hồng thuộc tỉnh Thái Nguyên là mỏ lộ thiên do công ty than Núi Hồng thuộc Tổng Công 

ty công nghiệp mỏ Việt Bắc quản lý. Các vỉa than của Mỏ nằm ngay dưới lớp đất ruộng nên điều kiện khai 

thác thuận lợi, sản lượng khai thác hàng năm vào khoảng 500.000 tấn. Than của mỏ Núi Hồng là than nâu, 

có tính chất hoàn toàn khác với than antraxit vùng Quảng Ninh. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc 

Tân, đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng có đặc điểm cơ bản là: độ ẩm lớn trên 20 %, tỷ lệ bở rời trong môi trường 

nước rất cao, chứa trên 60 % cấp hạt 0 - 6 mm và khoảng 30 % slam mịn (Nguyễn Ngọc Tân, 2014). Theo 

kết quả nghiên cứu này thì đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng khó có thể tuyển được ngay bằng phương pháp 

tuyển trọng lực. Phương pháp phù hợp hơn cả để tuyển loại than này là tuyển nổi. Với công nghệ tuyển nổi 

thông thường chỉ cho phép tuyển ở cỡ hạt dưới 0,5mm, nếu áp dụng công nghệ này sẽ làm tăng chi phí đầu 

tư và sản xuất cho khâu đập nghiền và khử nước than sạch. Gần đây, trên thế giới đã xuất hiện thiết bị tuyển 

HydroFloat cho phép tuyển than đến độ hạt 6mm. Các nghiên cứu của Kohmuench và Mankosa đều khẳng 

định thiết bị HydroFloat có khả năng tuyển than đến độ hạt 6 mm với thực thu phần cháy vào sản phẩm 

than sạch khoảng 90 %, đặc biệt là khả năng thu hồi than cấp hạt thô được cải thiện đáng kể so với các máy 

tuyển theo nguyên lý tầng sôi khác (Rick, 2010; Tariqul Islam and Nguyen, 2019; Kuhmuench & Luttrell, 

2001; Kuhmuench & Mankosa và nnk, 2007, 2018; Luttrell & Westerfield, 2006; Fosu và nnk, 2015; 

Awatey và nnk, 2013; eriezflotation.com). Do đó, hoàn toàn có thể áp dụng thiết bị tuyển này để tuyển đất 

đá lẫn than mỏ Núi Hồng. 

 

2. Mẫu nghiên cứu và thiết bị nghiên cứu 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được lấy tại bãi chứa đất đá lẫn than của mỏ Núi Hồng, mẫu được tiến hành phân tích 

rây ướt và phân tích chìm nổi. Kết quả phân tích mẫu cho ở Bảng 1 và 2. 

 

Bảng 1. Kết quả phân tích thành phần độ hạt mẫu nghiên cứu 

Cấp hạt, mm Thu hoạch, % Độ tro, % 

+100 26,4 50,68 

35 - 100 8,15 48,68 

15 - 35 5,96 49,31 

6 - 15 4,72 45,05 

3 - 6 3,04 44,22 

1 - 3 3,3 41,24 

0,5 - 1 5,51 41,97 

0,2 - 0,5 0,5 41,27 

0,1 - 0,2 0,13 47,34 

0,074 - 0,1 4,36 42,98 

0,045 - 0,074 1,99 43,56 

-0,045 35,94 55,28 

Cộng 100,00 50,31 

 

Bảng 2. Kết quả phân tích thành phần tỷ trọng các cấp hạt 

Cấp tỷ 

trọng 

1 - 6 mm 6 - 35 mm 35 - 100 mm 

Thu 

hoạch, % 

Độ tro, 

% 

Thu 

hoạch, % 

Độ tro, 

% 

Thu 

hoạch, % 

Độ tro, 

% 

-1,4 2,68 17,24 3,65 39,33 0,4 59,75 

1,4 - 1,5 12,46 9,45 4,87 20,67 1,53 18,76 

1,5 - 1,6 23,82 21,68 21,63 32,97 15,55 42,39 

1,6 - 1,7 11,83 34,47 13,86 33,31 9,46 30,56 

1,7 - 1,8 6,78 45,44 6,93 48,12 7,16 33,23 

1,8 - 1,9 5,84 54,19 6,18 52,2 5,82 48,82 

+1,9 36,59 69,76 42,88 62,24 60,08 55,67 

Cộng  100 42,65 100 47,44 100 48,68 

 

Từ Bảng 1 và 2 nhận thấy: Mẫu nghiên cứu chứa đến 35,94 % cấp hạt -0,045 mm với độ tro 55,28 %; 

than các cấp tỷ trọng -1,4 đều có độ tro cao hơn so với cấp tỷ trọng 1,4 - 1,5 và độ tro than cấp tỷ trọng -

1,4 tăng dần theo cấp hạt. Chứng tỏ mẫu nghiên cứu chứa nhiều mùn sét và các thành phần hữu cơ phi than.  

Than các cấp hạt +6 mm chủ yếu tập trung ở cấp tỷ trọng +1,9 và độ tro trung bình vào khoảng dưới 

60%. Chứng tỏ than trong các cấp hạt này còn liên kết chặt chẽ với đất đá tạp, do đó cần phải đập mẫu 
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nghiên cứu để giải phóng than ra khỏi đất đá. 

Kết quả nghiên cứu tính chất của mẫu cũng cho thấy: mẫu nghiên cứu không thể tuyển được ngay bằng 

phương pháp tuyển trọng lực, mà cần phải qua các khâu đập, đánh tơi và khử mùn sét. 

Để xác định độ hạt cần thiết giải phóng than ra khỏi đất đá, tiến hành đập mẫu nghiên cứu xuống cỡ hạt 

-15 mm và 6 mm, sau đó đưa đi phân tích chìm nổi. Kết quả đập than xuống -15 mm, cho thấy mức độ giải 

phóng than ra khỏi đất đá còn thấp. Do vậy, trong báo cáo này chỉ công bố kết quả nghiên cứu đập than 

xuống -6 mm, kết quả cho ở Bảng 3 và 4. 

 

Bảng 3. Thành phần độ hạt của mẫu nghiên cứu sau khi đập xuống -6mm 

Cấp hạt, mm Thu hoạch, % Độ tro, % 

3 - 6 14,08 47,54 

1 - 3 9,2 45,52 

0,5 - 1 9,95 43,4 

0,2 - 0,5 4,31 44,43 

0,1 - 0,2 1,13 48,22 

0,074 - 0,1 10,67 48,81 

0,045 - 0,074 6,3 50,57 

-0,045 44,36 54,99 

Cộng 100 50,45 

 

Bảng 4. Thành phần tỷ trọng của cấp hạt 1 - 6 mm sau khi đập xuống - 6 mm 

Cấp tỷ 

trọng 

Cấp hạt 1 - 6 mm Lũy tích phần nổi 

Thu hoạch, 

% 
Độ tro, % 

Thu hoạch, 

% 
Độ tro, % 

-1,4 2,88 20,32 2,88 20,32 

1,4 - 1,5 19,04 11,34 21,92 12,52 

1,5 - 1,6 12,79 19,06 34,71 14,93 

1,6 - 1,7 6,7 27,75 41,41 17 

1,7 - 1,8 5,96 32,37 47,37 18,94 

1,8 - 1,9 7,61 56,89 54,98 24,19 

+1,9 45,02 74,2 100 46,88 

Cộng  100 46,88   

 

Sau khi đập mẫu nghiên cứu xuống -6 mm nhận thấy: Thu hoạch than cấp -0,045 mm tăng thêm khoảng 

10%; Do than cấp tỷ trọng cấp +1,9 có độ tro tăng lên 74,2%, chứng tỏ một lượng lớn than đã được giải 

phóng ra khỏi đất đá. Theo kết quả ở Bảng 4, có thể sử dụng phương pháp tuyển trọng lực bằng các thiết bị 

tuyển như: bàn đãi, xiclon nước,… để tuyển than cấp hạt 1 - 6 mm (Falconer, 2003). 

2.2. Thiết bị và phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết bị thí nghiệm 

Hệ thống đánh tơi và khử mùn sét bao gồm: Sàng tang quay kích thước 500 x 1000 mm và máy phân 

cấp ruột xoắn đơn kích thước 200 x 1000 mm, Hình 1a. Bàn đãi có diện tích mặt bàn 0,8 m2, Hình 1b. Máy 

tuyển nổi cơ giới phòng thí nghiệm dung tích 3 lít, Hình1c. Máy tuyển HydroFloat tiết diện 200 x 200 mm 

cao 1200 mm, Hình 1d. 

2.2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Các thí nghiệm được thực hiện một lần duy nhất trên các máy tuyển. Khối lượng một mẫu thí nghiệm 

đánh tơi rửa mùn sét và trên máy HydroFloat là 50 kg, mẫu thí nghiệm bàn đãi là 6 kg. Thí nghiệm thực 

hiện theo phương pháp truyền thống, nghĩa là cố định các thông số khác ngoài thông số được khảo sát. 

Thông số tối ưu của thí nghiệm trước được sử dụng cho thí nghiệm tiếp theo. 

Kết quả thí nghiệm được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: thu hoạch (), độ tro (A) và thực thu phần cháy 

() vào sản phẩm than sạch và đá thải. 

2.3. Mẫu thuốc tuyển 

Than thuộc nhóm kỵ nước tự nhiên nên chúng được tuyển nổi bằng thuốc tập hợp không cực là các loại 

hydrocacbon như: dầu hỏa, dầu diezen, dầu mazut …. Độ dài của mạch hydrocacbon luôn tỷ lệ thuận với 

tính tập hợp và tỷ lệ nghịch với tính chọn riêng.  Nên khi sử dụng thuốc tập hợp là hỗn hợp của các loại 

hydrocabon luôn cho hiệu quả tuyển cao hơn so với khi dùng một loại hydrocabon (Nguyễn Hoàng Sơn, 

2019; Janusz S. Laskowski, 2001). Để tăng hiệu quả tuyển nổi bùn than, nhiều nghiên cứu đã phối trộn một 

lượng thuốc tập hợp dị cực với thuốc tập hợp không cực (Renhe Jia và nnk, 2002; Dube và Raghav, 2012). 
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a 

b c d 

Trong quá nghiên cứu tác giả nhận thấy khi pha thêm thuốc tập hợp dị cực (berol của hãng Akzo Nobel) 

với dầu hỏa và dầu diezel thì hiệu quả tuyển nổi được cải thiện đáng kể. Do đó, trong nghiên cứu này tác 

giả dùng hỗn hợp thuốc tuyển có tỷ lệ pha chế như Bảng 5, để tuyển nổi đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Ảnh các thiết bị nghiên cứu 

 

Bảng 5. Tỷ lệ pha chế hỗn hợp thuốc tuyển 

Loại thuốc Dầu hỏa Diezen Berol MIBC 

Tỷ lệ, % 35 20 30 15 

 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

3.1. Nghiên cứu đánh tơi và rửa mùn sét 

Do đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng chứa nhiều bùn sét và dễ bở rời trong môi trường nước, nên cần sử 

dụng khâu sàng đánh tơi và rửa bùn sét để chuẩn bị nguyên liệu cho máy tuyển HydroFloat hoặc bàn đãi. 

Mẫu đầu sau khi đập xuống -6 mm, có khối lượng 50 kg được đưa vào hệ thống đánh tơi và rửa mùn sét, 

như Hình 2. 

Chế độ công nghệ tối ưu của hệ thống đánh tơi và rửa mùn sét được đánh giá thông qua hàm lượng cấp 

-0,1 mm trong sản phẩm 0,1 - 6 mm, chế độ công nghệ và kết quả thí nghiệm ở chế độ tối ưu được cho ở 

Bảng 6 và 7. 

Sau quá trình đánh tơi cấp 0,1 - 6 mm bị vỡ xuống -0,1 mm với tỷ lệ khá cao khoảng 15 %, từ 38,67 % 

(Bảng 3) xuống 32,76 % và độ tro giảm từ 45,67 % xuống 44,47 %. Chứng tỏ phần vỡ vụn chứa chủ yếu 

mùn sét và vật chất phi than. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu sau khi đập xuống -6mm

Sàng tang quay

Máy phân cấp ruột xoắn

Bùn tràn cấp hạt 

-0,1mm
Cấp hạt 0,1- 6 mm

Hình 2. Sơ đồ thí nghiệm đánh tơi và rửa mùn sét
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Bảng 6. Chế độ công nghệ tối ưu của hệ thống đánh tơi và rửa mùn sét 

Sàng tang quay Máy phân cấp ruột xoắn 

Tốc độ quay, v/p 55 Nước bổ sung, l/kg 1 

Chi phí nước, l/kg 5 Nước rửa cát, l/kg 1,5 

Áp lực nước, atm 2   

Thời gian cấp liệu, phút 8   

 

Bảng 7. Kết quả thí nghiệm đánh tơi và rửa mùn sét ở chế độ tối ưu 

Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % Thực thu phần cháy, % 

Sản phẩm tràn cấp -0,1 mm 66,47 53,46 62,51 

Sản phẩm cát 0,1 - 6 mm:    

- cấp -0,1 mm 0,77 53,62 0,72 

- cấp +0,1 mm 32,76 44,47 36,77 

Tổng sản phẩm 0,1 - 6 mm 33,53 44,68 37,49 

Tổng 100 50,52 100,00 

 

3.2. Nghiên cứu xử lý than cấp hạt 0 - 0,1mm của máy phân cấp ruột xoắn 

Bùn than cấp 0 - 0,1 mm của máy phân cấp ruột xoắn được chia thành 02 mẫu: một mẫu khử sơ bộ slam 

cấp -0,045 mm, cấp hạt 0,045 - 0,1 mm (Bảng 8) và một mẫu không khử slam, cấp hạt 0 - 0,1 mm. 02 mẫu 

này được tuyển một lần bằng máy tuyển nổi cơ giới dung tích 3 lít ở một vài chế độ công nghệ. Kết quả 

tuyển nổi 02 mẫu trên ở nồng độ 250 g/l và chi phí hỗn hợp thuốc tuyển 2,2 kg/tấn cho ở Bảng 9.  

Từ Bảng 9 nhận thấy: sau khi khử slam thu hoạch và độ tro than sạch giảm lần lượt khoảng 6 % và 2 %, 

độ tro đá thải đạt 78,62 % so với 63,12 %.  

Tuy mẫu khử slam cho thu hoạch than sạch thấp hơn, nhưng độ tro đá thải lại cao hơn 15 % (đủ điều 

kiện thải bỏ), quá trình tuyển nổi thực hiện dễ dàng hơn, chi phí thuốc tuyển thấp hơn và vấn đề khử nước 

sản phẩm than sạch và đá thải sau tuyển nổi đơn giản hơn. Do đó, tác giả đã quyết định chọn phương án 

khử slam cấp -0,045 mm trước khi tuyển nổi. 

 

Bảng 8. Kết quả khử slam sản phẩm 0 - 0,1 mm 

Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % 

Cấp hạt 0,045 - 0,1 mm 40,99 51,38 

Cấp hạt - 0,045 mm 25,48 56,44 

Cộng 66,47 53,32 

 

Bảng 9: Kết quả tuyển nổi 02 mẫu bùn than ở cùng chế độ 

Tên sản phẩm 
Cấp hạt 0 - 0,1 mm Cấp hạt 0,045 - 0,1 mm 

Thu hoạch, % Độ tro, % Thu hoạch, % Độ tro, % 

Than sạch 35,99 43,14 29,82 41,18 

Đá thải 30,48 63,12 11,17 78,62 

Cộng 66,47 52,3 40,99 51,38 

 

3.3. Nghiên cứu đề xuất dây chuyền thu hồi than sạch  

Để xác định được dây chuyền công nghệ tuyển phù hợp cho đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng, đã tiến hành thí 

nghiệm tuyển theo 4 phương án như Hình 3.   

− Phương án 1: Tuyển nổi cấp hạt 0,045 - 0,1 mm bằng máy tuyển HydroFloat, không tuyển cấp 

+0,1 mm (Hình 3a); 

− Phương án 2: Tuyển nổi cấp hạt 0,045 - 0,1 mm và  0,1 - 6 mm bằng máy tuyển HydroFloat (Hình 

3b); 

− Phương án 3: Tuyển nổi cấp hạt 0,045 - 1 mm và 1 - 6 mm bằng máy tuyển HydroFloat (Hình 3c); 

− Phương án 4: Tuyển nổi cấp hạt 0,045 -1 mm bằng máy tuyển HydroFloat, cấp 1 - 6 mm tuyển 

bằng bàn đãi (Hình 3d). 

Cấp hạt 0,045 - 0,1 mm và 0,1 - 6 mm cấp liệu vào máy tuyển HydroFloat có chất lượng như Bảng 8 và 

7. Để chuẩn bị cấp hạt 0,045 - 1 mm và 1 - 6 mm, lấy cấp hạt 0,1 - 6 mm ở Bảng 7 rây qua sàng 1mm, cấp 

hạt -1mm sau khi sàng trộn với cấp hạt 0,045 - 0,1 mm (Bảng 8) được cấp hạt 0,045 - 1 mm, kết quả cụ thể 

cho ở Bảng 10. Chế độ công nghệ tuyển tối ưu trên máy tuyển HydroFloat cho từng cấp hạt cho ở Bảng 11. 
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Mẫu sau khi đập xuống -6mm

Sàng tang quay

Máy phân cấp ruột xoắn

Khử slam cấp -0,045mm

Slam cấp -

0,045mm
HydroFloat

Đá thải

Than sạch

 0,045 – 0,1mm

0,1- 6 mm

a

Mẫu sau khi đập xuống -6mm

Sàng tang quay

0,1- 6 mm

Máy phân cấp ruột xoắn

Khử slam cấp -0,045mm

 0,045 – 0,1mm

HydroFloat

HydroFloat

Than sạch

Đá thải

Slam cấp -

0,045mm

b

Mẫu sau khi đập xuống -6mm

Sàng tang quay

Máy phân cấp ruột xoắn

Khử slam cấp -0,045mm
Sàng lỗ lưới 1mm

HydroFloat

0,1- 6 mm

1- 6 mm

HydroFloat
 0,045 – 1mm

Slam cấp -

0,045mm

Đá thải
Đá thải

c

Sàng tang quay

Máy phân cấp ruột xoắn

Khử slam cấp -0,045mm
Sàng lỗ lưới 1mm

HydroFloat

Slam cấp -

0,045mm

Than sạch

Đá thải

Mẫu sau khi đập xuống -6mm

0,1- 6 mm

1- 6 mm

Bàn đãi

 0,045 – 1mm

d

 

Bảng 10. Tỷ lệ và chất lượng than cấp hạt 0,045 - 1 mm và 1 - 6 mm cấp liệu vào máy tuyển 

HydroFloat 

Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % 

Cấp hạt 0,045 - 1 mm 49,47 50,72 

Cấp hạt 1 - 6 mm 25,05 44,75 

 

Bảng 11. Chế độ công nghệ tuyển trên máy HydroFloat 

Chế độ công nghệ Cấp hạt 0,045 

- 0,1 mm 

Cấp hạt 0,045 

- 1 mm 

Cấp hạt 1 - 

6 mm 

Lưu lượng nước tạo tầng sôi, l/ph 70 100 140 

Thời gian cấp liệu, phút 5 5 5 

Chi phí hỗn hợp thuốc, kg/t 3,3 4 4,5 

Bổ sung MIBC, g/m3 nước  40 40 40 

Lưu lượng khí nén, l/ph 300 300 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Các phương án tuyển sau khi đập mẫu xuống -6 mm 

Kết quả thí nghiệm theo từng phương án cho ở các Bảng 12, 13, 14 và 15. 

Bảng 12. Kết quả tuyển theo phương án 1 

Khâu tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % 

HydroFloat tuyển cấp 

0,045 - 0,1 mm 

Than sạch 27,3 38,65 

Đá thải 13,69 76,67 

Cộng 40,99 51,35 

Cấp 0,1 - 6 mm 33,53 44,68 

Cấp -0,045 mm 25,48 56,44 

Tổng than sạch 60,83 41,97 

Đá thải 13,69 76,67 

Tổng cộng 100 50,41 
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Bảng 13. Kết quả tuyển theo phương án 2 

Khâu tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % 

HydroFloat tuyển cấp 

0,045 - 0,1 mm 

Than sạch 27,3 38,65 

Đá thải 13,69 76,67 

Cộng 40,99 51,35 

HydroFloat tuyển cấp 

0,1 - 6 mm 

Than sạch 24,06 39,47 

Đá thải 9,47 60,83 

Cộng 33,53 45,5 

cấp -0,045 mm 25,48 56,44 

Tổng than sạch 51,36 39,03 

Tổng đá thải 23,16 70,19 

Tổng cộng 100 50,68 

 

Bảng 14. Kết quả tuyển theo phương án 3 

Khâu tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % 

HydroFloat tuyển cấp 

0,045 - 1 mm 

Than sạch 32,81 40,78 

Đá thải 16,66 70,32 

Cộng 49,47 50,73 

HydroFloat tuyển cấp 1 

- 6 mm 

Than sạch 16,56 37,82 

Đá thải 8,49 58,21 

Cộng 25,05 44,73 

cấp -0,045 mm 25,48 56,44 

Tổng than sạch 49,37 39,79 

Tổng đá thải 25,15 66,23 

Tổng cộng 100 50,68 

 

Bảng 15: Kết quả tuyển theo phương án 4 

Khâu tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch, % Độ tro, % 

HydroFloat tuyển cấp 

0,045 - 1 mm 

Than sạch 32,81 40,78 

Đá thải 16,66 70,32 

Cộng 49,47 50,73 

Đãi cấp 1 - 6 mm 

Than sạch 17,23 38,51 

Đá thải 7,82 58,53 

Cộng 25,05 44,76 

cấp -0,045 mm 25,48 56,44 

Tổng than sạch 50,04 40 

Tổng đá thải 24,48 66,55 

Tổng cộng 100 50,69 

 

Từ kết quả thí nghiệm có một số nhận xét sau: 

- Phương án 1 cho thu hoạch than sạch cao nhất đạt 60,83%, nhưng chất lượng thấp nhất (độ tro đạt 

41,97 %). Còn các phương án khác chỉ cho thu hoạch than sạch xấp xỉ 50%, nhưng chất lượng than sạch 

không được cải thiện nhiều độ tro nằm trong khoảng 39 - 40 %; 

- Cấp hạt 0,045 - 0,1 mm tuyển trên máy HydroFloat cho kết quả tốt nhất, chi phí thuốc tuyển và nước 

tạo tầng sôi thấp nhất; 

- Hiệu quả tuyển than cấp hạt 0,045 - 0,1 mm bằng máy tuyển nổi cơ giới và HydroFloat tương tự 

nhau. Máy HydroFloat có chi phí hỗn hợp thuốc tuyển cao hơn (3,3 kg/tấn so với 2,2 kg/tấn) và phải bổ 

sung thêm thuốc tạo bọt (MIBC) trong quá trình tuyển với chi phí 40 g/m3 nước tạo tầng sôi.  

- Hiệu quả phân tuyển than cấp 1 - 6 mm và 0,1 - 6 mm bằng bàn đãi và HydroFloat đều thấp, sản 

phẩm đá thải thu được có độ tro thấp và dao động trong khoảng 58 - 61 %. Điều này, có thể do than các 

cấp tỷ trọng phân bố đều theo các cấp hạt nên khó phân tách;  

- Tăng lưu lượng nước tạo tầng sôi có thể lấy sản phẩm đá thải đạt yêu cầu, nhưng lại làm tăng lượng 

hạt mịn tỷ trọng cao phân phối nhầm vào sản phẩm than sạch, làm giảm chất lượng sản phẩm than sạch; 

- Từ kết quả nghiên cứu chọn phương án 1 để tuyển đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng. Phương án này cho 

phép thu được sản phẩm than sạch có chất lượng đạt yêu cầu cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện ở Việt 
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Nam. Đồng thời thu được lượng than sạch lớn hơn, chí phí tuyển thấp hơn và công nghệ tuyển đơn giản 

hơn. 

4. Kết luận 

- Đất đá lẫn than mỏ Núi Hồng bao gồm những đặc điểm cơ bản là: chứa nhiều mùn sét, tỷ lệ mùn 

hóa trong nước cao, than thuộc loại khó tuyển trọng lực và tuyển nổi; 

- Từ kết quả nghiên cứu nhận thấy phương án 1 là phương án phù hợp hơn cả để tuyển đất đá lẫn than 

mỏ Núi Hồng. Tuy nhiên, trước khi đập than nguyên khai xuống -6 mm cần cho qua khâu sàng rửa giai 

đoạn 1, sau đó áp dụng sơ đồ công nghệ tuyển  như Hình 3a; 

- Khi áp dụng sơ đồ công nghệ tuyển theo phương án 1 thu được sản phẩm than sạch có thu hoạch, 

độ tro và thực thu phần cháy lần lượt là: 60,83 %; 41,9 7% và 71,1 8%. Than sạch có chất lượng tương 

đương cám 6b (TCVN) để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. 

- Để tuyển bùn than cấp 0,045 - 0,1 mm có thể dùng các loại máy tuyển nổi cột, nhưng do năng suất 

nhỏ nên dùng máy tuyển nổi cơ giới để giảm chi phí đầu tư; 

- Hiện nay, mỏ than Núi Hồng đang tồn đọng trên 1 triệu tấn đất đá lẫn than nếu áp dụng công nghệ 

như Hình 3a có thể thu được xấp xỉ 600.000 tấn than cung cấp cho nhà máy nhiệt điện. Nhằm tích kiệm tài 

nguyên và chủ động nguồn nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện vùng Thái Nguyên. 
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ABSTRACT 

Study of suitable washing flowsheets for high ash coals of Nui Hong 

Coal Mine 
 

Pham Van Luan1, Nguyen Ngoc Phu1, Le Viet Ha1 
1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

Current high ash coal (50 - 55 %) stockpile of Nui Hong Coal Mine is estimated about 1 million tonnes. 

This increasingly stockpiled coal is not sellable and disposable due to the government regulations, so that 

a problem related to space and environment limitations becomes more serious. This report presents results 

of the study on washability of Nui Hong high ash coals. The study had determined the basic characteristics 

of Nui Hong high ash coal as the follows: High ash overall content of over 55%; High moisture of above 

20%; High rate of degradation into finer particles in water; Predominant size fraction 0 - 6 mm; 30 % or 

more of high ash superfine fraction (particle size of -0,045 mm) containing mainly slime, clay and fine non-

coal organic impurities. Washing experiences of similar coals at Quang Ninh in this case are not applicable. 

The results of size fraction ash determination and float-and-sink analysis of +1 mm coal size indicated that 

a clean coal of 1-6(8) mm with the ash less than 45% could be produced by crushing down the coal feed to 

the size -6(8)mm, washing and then removing fine sizes of 0-0,1 mm; and flotation of the size fraction 0 -

0,1 mm could produce a clean coal float with the ash less than 40%, provided that slimes should be removed 

before flotation. From results of the study, it is found that the most suitable flowsheet for washing of Nui 

Hong high ash coals should include crushing of the feed down to -6(8) mm, washing by rotary scrubber 

screen to separate clean coal of 0,1-6(8) mm, desliming of -0,1 mm fraction by spiral classifier before 

flotation. From the study samples with the average initial ash content of 55%, a common clean coal product 

with ash content of about 40 - 45% and with a yield of over 60% were obtained according to the proposed 

flowsheet. The quality of the clean coal matched with that of 6B grade fine coal (TCVN) and could be 

supplied to the thermal power plants. 

 

Keyword: Nui Hong Coal Mine; high ash coal; washing; flotation.

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/thieu-chuc-trieu-tan-than-cho-nhiet-dien-551698.html
https://www.eriezflotation.com/flotation/hydrofloat-flotation/
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Nghiên cứu tuyển nổi bùn than mỏ Vàng Danh - Quảng Ninh bằng 

dầu Biodiesel được điều chế từ nguồn dầu ăn phế thải 
 

Phạm Thị Nhung1,* 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Báo cáo trình bày kết quả thí nghiệm tuyển nổi mẫu bùn than cấp hạt -0,5 mm mỏ Vàng Danh - Quảng 

Ninh với độ tro ban đầu 36,43% bằng dầu Biodiesel được điều chế từ nguồn dầu ăn phế thải. Biodiesel 

được sản xuất từ dầu ăn phế thải không độc hại, phân hủy được trong tự nhiên, sản xuất từ nguồn nguyên 

liệu có thể phục hồi, đạt được các chỉ tiêu về môi trường. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hiệu quả 

tuyển nổi bùn than Vàng Danh khi sử dụng dụng thuốc tuyển là dầu Biodiesel được điều chế từ dầu ăn phế 

thải và xác định được chi phí dầu và nồng độ bùn tối ưu. Khi tuyển nổi bùn than với dầu Biodiesel đã thu 

được sản phẩm than sạch có độ tro dưới 15% và sản phẩm đá thải có độ tro trên 75%.  

 

Từ khóa: Tuyển nổi; Bùn than; Biodiesel. 

 

1. Đặt vấn đề  

Hiện nay, tại Việt Nam lượng bùn  than (cấp hạt nhỏ hơn 0,5 (0,2) mm) có độ tro cao từ 35% tới 40% do 

không xử lí được đang tồn đọng ở các mỏ là rất lớn (chiếm tỷ lệ từ 40% đến 50% lượng than nguyên khai) (Phạm 

Văn Luận, 2018). Lượng than này đến nay ở các mỏ hầu như không được tuyển, do đó chúng chỉ được sử dụng 

như các sản phẩm cấp thấp hoặc pha trộn với than chất lượng cao để tiêu thụ. Còn trong các xưởng tuyển than 

trung tâm (Cửa Ông,Vàng Danh, Hòn Gai) sản phẩm than bùn cuối cùng do không được tuyển lại nên có chất 

lượng thấp với độ tro khó tiêu thụ. Bùn than được thu gom từ sơ đồ bùn nước, đưa lắng đọng và lưu chứa trong 

các hồ bùn, sau đó được bốc xúc đưa đi sử dụng ở cấp chất lượng thấp hoặc thải bỏ. Quá trình xử lý như vậy 

thường gây lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường đồng thời cũng làm cho chi phí đầu tư và vận hành 

các thiết bị lắng, lọc bùn than tăng cao. Than bùn nếu được tuyển nổi sẽ đạt chất lượng cao và nâng cao hiệu 

quả kinh tế trong quá trình sử dụng than (Nguyễn Hữu Nhân, 2004; Nguyễn Hoàng Sơn, 2019). 

Tuyển nổi là phương pháp phổ biến để tuyển bùn than -0,5 mm từ những năm 1950 của thế kỷ trước và 

được thực hiện trong các máy tuyển nổi truyền thống. Hành vi nổi của hạt than trong quá trình tuyển nổi 

không chỉ được quyết định duy nhất bởi tính nổi tự nhiên của than mà nó còn bị chi phối bởi các loại thuốc 

tuyển được sử dụng trong quá trình tuyển. Than có tính kỵ nước tự nhiên nên thuốc tập hợp để tuyển than 

chủ yếu là các loại dầu không cực như: dầu hỏa, dầu Diesel, dầu mazut …( Phạm Văn Luận, 2018; Nguyễn 

Hoàng Sơn, 2012) 

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, nhiên liệu Biodiesel đang được chú trọng nghiên cứu 

và làm nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu Diesel. Các nhà khoa học đã bước đầu sản xuất được nhiên liệu 

Biodiesel (nhiên liệu sinh học) chiết xuất từ dầu ăn phế thải để làm nguồn nhiên liệu cho các động cơ Diesel 

hoạt động. Biodiesel được sản xuất từ dầu ăn phế thải có tính ứng dụng vào cuộc sống cao khi sử dụng cho 

các loại xe tải, xe buýt… góp phần vào việc giảm khí thải độc hại ra môi trường. Nhiên liệu Biodiesel có 

rất nhiều ưu điểm: không độc hại, phân hủy được trong tự nhiên, sản xuất từ nguồn nguyên liệu có thể phục 

hồi, đạt được các chỉ tiêu về môi trường. Với khả năng có thể làm nguồn nhiên liệu chính tiêu thụ cho động 

cơ thay thế cho nhiên liệu Diesel (Đỗ Thị Diễm Thúy, 2009). Vậy đối với ngành công nghiệp chế biến 

khoáng sản, việc nghiên cứu sử dụng dầu Biodiesel để thay thế cho dầu Diesel trong tuyển nổi than là rất 

cần thiết. Ngoài ra với những ưu điểm của dầu Biodiesel có được, việc nghiên cứu công nghệ tuyển nổi bùn 

than bằng dầu Biodiesel được sản xuất từ nguồn dầu ăn phế thải có ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiên cứu 

sẽ mở ra khả năng ứng dụng loại thuốc tuyển mới đạt hiệu quả tốt trong quá trình tuyển nổi bùn than. 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: phamthinhung@humg.edu.vn 
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2. Mẫu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu là bùn than cấp hạt -0,5 mm được tách ra từ mẫu than cám mỏ Vàng Danh. Mẫu được 

gia công trộn đều, giản lược và lấy mẫu phân tích thành phần độ hạt, phân tích độ tro các cấp hạt và mẫu 

thí nghiệm. Thành phần độ hạt và độ tro của từng cấp hạt cho ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần độ hạt mẫu đầu 

Cấp hạt, mm Thu hoạch, % Độ tro,% 

0,2 - 0,5 25,15 23,08 

0,1 - 0,2 5,63 24,97 

0,074 - 0,1 9,86 28,82 

0,04 - 0,074 11,27 32,88 

-0,04 48,09 47,15 

Tổng 100 36,43 

2.2. Phương pháp thí nghiệm  

Thiết bị thí nghiệm: Các thí nghiệm tuyển nổi mẫu bùn than Vàng Danh được tiến hành trên máy tuyển 

nổi cơ giới dạng ngăn máy phòng thí nghiệm có dung tích là 1lít (Hình 1).  

Phương pháp thí nghiệm: Các thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp truyền thống, nghĩa là tiến 

hành khảo sát lần lượt từng thông số. Trong mỗi loạt thí nghiệm các thông số điều kiện được giữ nguyên 

ngoài thông số được khảo sát. Giá trị thông số tốt nhất ở loạt thí nghiệm trước được giữ cố định cho các 

loạt thí nghiệm sau. 

Điều kiện thí nghiệm: Thuốc tập hợp là dầu Biodiesel với chi phí khảo sát từ 600 đến 1200g/t. Nồng độ 

bùn khảo sát từ 80 đến 140g/l. Thuốc tạo bọt trong tất cả các thí nghiệm là MIBC (metyl izobutyl carbinol) với 

chi phí cố định là 100g/t. Thời gian khuấy tiếp xúc dầu Biodiesel là 3 phút, MIBC là 1 phút. Thời gian gạt 

bọt là 5 phút. Sơ đồ thí nghiệm cho ở Hình 2. 

 

3. Kết quả thí nghiệm   

3.1. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chi phí dầu Biodiesel 

Tiến hành thí nghiệm tuyển nổi mẫu bùn than Vàng Danh với chi phí dầu Biodiezel thay đổi: 600, 800, 

1000, 1200g/t. Cố định nồng độ bùn 100g/l và chi phí thuốc tạo bọt MIBC 100g/t. Kết quả thí nghiệm cho 

ở Bảng 2. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của chi phí huốc tập hợp đến kết quả tuyển than cho ở Hình 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 1. Ảnh máy tuyển nổi cơ giới phòng thí nghiệm 

 

TUYỂN NỔI

Mẫu bùn than -0,5mm

MIBC 100 g/t, khuấy 1 phút

Đá thải

Dầu Biodiesel, khuấy 3 phút

Than sạch
 

 

Hình 2. Sơ đồ thí nghiệm 
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Bảng 2. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của chi phí dầu Biodiesel 

Chi phí Biodiesel,g/t Sản phẩm Thu hoạch,% Độ tro,% Thực thu phần cháy,% 

600 

Than sạch 58,32 13,05 79,76 

Đá thải 41,68 69,11 20,24 

Tổng 100 36,42 100 

800 

Than sạch  62,23 13,88 84,28 

Đá thải 37,77 73,53 15,72 

Tổng 100 36,41 100 

1000 

Than sạch  64,54 14,51 86,81 

Đá thải 35,46 76,35 13,19 

Tổng 100 36,44 100 

1200 

Than sạch  66,39 16,07 87,67 

Đá thải 33,61 76,68 12,33 

Tổng 100 36,44 100 

 

Hình 3. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của chi phí dầu Biodiesel đến kết quả tuyển nổi  

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy với chi phí thuốc tập hợp là 1000g/t cho kết quả tuyển tốt, sản phẩm than 

sạch thu được có thu hoạch 76,35%, độ tro 14,51%, thực thu phần cháy 86,81%. Sản phẩm đá thải có độ 

tro 76,35%. 

 

3.2. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của nồng độ bùn 

Tiến hành thí nghiệm tuyển nổi mẫu bùn than Vàng Danh với chi phí thuốc tập hợp cố định là 1000g/t, 

thay đổi nồng độ bùn 80; 100; 120;140g/l. Cố định chi phí thuốc tạo bọt MIBC100g/t. Kết quả thí nghiệm 

cho ở Bảng 3. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nồng độ bùn đến kết quả tuyển than cho ở Hình 4. 
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Bảng 3. Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ bùn 

Nồng độ bùn, g/l Sản phẩm Thu hoạch,% Độ tro,% Thực thu phần cháy,% 

80 

Than sạch  61,87 12,41 85,26 

Đá thải 38,13 75,42 14,74 

Tổng 100 36,44 100 

100 

Than sạch  64,54 14,51 86,81 

Đá thải 35,46 76,35 13,19 

Tổng 100 36,44 100 

120 

Than sạch  66,73 16,44 87,71 

Đá thải 33,27 76,51 12,29 

Tổng 100 36,43 100 

140 

Than sạch  68,29 17,65 88,45 

Đá thải 31,71 76,85 11,55 

Tổng 100 36,42 100 

 

  
Hình 4. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nồng độ bùn đến kết quả tuyển nổi  

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng nồng độ bùn từ 80g/l lên 100g/l thu hoạch than sạch tăng đáng 

kể từ 61,87% lên 64,54%, độ tro than sạch tăng từ 12,41% lên 14,51%, độ tro đá thải tăng từ 75,42% lên 

76,35%, thực thu phần cháy trong than sạch tăng từ 85,26% lên 86,81%. Khi tăng tiếp nồng độ bùn từ 

100g/l lên 120g/l và 140g/l thu hoạch và thực thu phần cháy vào than sạch tăng không đáng kể, độ tro than 

sạch đều >15%. Chọn chi phí nồng độ bùn tối ưu là 100g/l. 

3.3. Thí nghiệm so sánh kết quả tuyển mẫu bùn than mỏ Vàng Danh khi sử dụng dầu Biodiesel và dầu Diesel 
Tiến hành thí nghiệm tuyển nổi mẫu bùn than Vàng Danh với hai loại thuốc tập hợp khác nhau là 
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Biodiesel và Diesel ở cùng điều kiện thí nghiệm với chi phí thuốc tập hợp là 1000g/t, nồng độ bùn là 100g/l, 

chi phí thuốc tạo bọt MIBC là 100g/t. Kết quả thí nghiệm cho ở Bảng 4. Biểu đồ so sánh kết quả tuyển giữa 

dầu Biodiesel và Diesel cho ở Hình 5. 

Bảng 4. So sánh kết quả tuyển nổi mẫu bùn than mỏ Vàng Danh với dầu Biodiesel và Diesel 

Loại thuốc  Tên sản phẩm Thu hoạch,% Độ tro,% Thực thu phần cháy,% 

Biodiesel 

Than sạch  64,54 14,51 86,81 

Đá thải 35,46 76,35 13,19 

Tổng 100 36,44 100 

Diesel 

Than sạch  50,75 22,77 61,66 

Đá thải 49,25 50,51 38,34 

Tổng 100 36,43 100 

 

Hình 5. Biểu đồ so sánh kết quả tuyển giữa dầu Biodiesel và Diesel 

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy: Cùng một điều kiện thí nghiệm nhưng khi sử dụng hai loại dầu khác 

nhau thì dầu Biodiesel cho kết quả tuyển tốt hơn, thu hoạch than sạch đạt 64,54%, độ tro than sạch đạt 

14,51%, độ tro đá thải đạt 76,35%, thực thu phần cháy vào than sạch đạt 86,81%. Trong khi tuyển bằng 

dầu Diesel thu hoạch than sạch chỉ đạt 50,75%, độ tro than sạch lên tới 22,77%, độ tro đá thải chỉ đạt 

50,51%, thực thu phần cháy vào than sạch chỉ đạt 61,66%. Điều này chứng tỏ khi tuyển nổi mẫu bùn than 

mỏ Vàng Danh - Quảng Ninh sử dụng thuốc tập hợp là dầu Biodiesel đạt được hiệu quả tuyển rất tốt. 

4. Kết luận 

Mẫu bùn than Vàng Danh - Quảng Ninh là loại than có tỷ trọng nặng, khó tuyển nổi so với các loại than 

khác, để thu được sản phẩm than sạch có chất lượng cao từ mẫu nghiên cứu sẽ rất khó khăn. 

Trên máy tuyển nổi ngăn máy cơ giới có dung tích là 1l khi tuyển nổi mẫu bùn than vùng Vàng Danh - 

Quảng Ninh bằng dầu Biodiesel với chi phí dầu Biodiesel là 1000g/t, nồng độ bùn là 100g/l, chi phí thuốc 

tạo bọt MIBC là 100g/t đạt hiệu quả tuyển rất tốt. Sau khi tuyển thu được sản phẩm than sạch có độ tro 

dưới 15%, thu hoạch xấp xỉ 65%, thực thu xấp xỉ 87%, sản phẩm đá thải có độ tro trên 75%.  
So sánh với kết quả tuyển bằng dầu Diesel thì kết quả tuyển bằng dầu Biodiezel tốt hơn khi thu được sản 

phẩm than sạch có thu hoạch 64,54%, độ tro 14,51%, thực thu phần cháy vào than sạch 86,81%, sản phẩm 

đá thải có độ tro 76,35%. Ngoài ra dầu Biodiesel có rất nhiều ưu điểm: không độc hại, phân hủy được trong 

tự nhiên, sản xuất từ nguồn nguyên liệu có thể phục hồi, đạt được các chỉ tiêu về môi trường. Với kết quả 

này cho thấy việc sử dụng thuốc tập hợp mới là dầu Biodiesel được sản xuất từ nguồn dầu ăn phế thải khi 

tuyển nổi bùn than hoàn toàn có thể thay thế cho thuốc tập hợp hay được sử dụng như dầu Diesel đem lại 

hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. 
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ABSTRACT 

Study on the Vang Danh - Quang Ninh fine coals flotation with 

Biodiesel collector produced from waste cooking oils 
 

Pham Thi Nhung1* 
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Flotation collectors produced from used cooking oils for fine coal flotation may have both economic and 

environmental effects on the coal mining of Vietnam. This type of collectors is not only non-toxic and 

naturally biodegradable but also renewable as resource of used cooking oils is abundant, green and cheap. 

This report presents results of the study on flotation of Vang Danh fine coals using biodiesel collector 

prepared from used cooking oils. The study has conducted a number of laboratory experiments on coal 

samples of - 0.5 mm size range with the initial ash content of 36.43 %. The study has determined separation 

efficiency and major optimal technological parameters including collector dosage and pulp solid content. 

From the Vang Danh fine coal samples, a clean coal with less than 15% of ash content and a waste rock of 

over 75% ash content were obtained. The study has shown prosperity of using collectors produced from 

used cooking oil for fine coal flotation. 

     

Keywords: Flotation; Fine Coal; Biodiesel. 
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Nghiên cứu hòa tách đồng trong bã xi măng hóa của Nhà máy điện 

phân kẽm Thái Nguyên bằng một số dung môi phổ biến 
 

Phùng Tiến Thuật1,*, Uông Văn Bắc2 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
2Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo 

 

TÓM TẮT  

Bã xi măng hóa tại Nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên thu được từ quá trình làm sạch dung dịch điện 

phân kẽm sulfat. Thành phần trong bã có chứa một số kim loại có giá trị như Cu, Cd, Zn, Pb. Trong đó hàm 

lượng Cu lên tới 18,08%. Báo cáo này trình bày một số kết quả nghiên cứu nhằm định hướng công nghệ 

hòa tách kim loại Cu từ nguồn nguyên liệu này. Các kết quả nghiên cứu cho thấy trên 98% Cu trong nguyên 

liệu được hòa tan vào dung dịch H2SO4 trong điều kiện có sục khí oxy. H2SO4 là nguồn nguyên liệu sẵn có 

tại nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên, do vậy kết quả nghiên cứu còn mở ra triển vọng triển khai thực 

tiễn tại Nhà máy này. 

 

Từ khóa: Bã chứa Cu; hòa tách đồng; tận thu Cu từ bã thải. 

 

1. Đặt vấn đề  

Đồng là kim loại có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao, nó được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu 

khác nhau nhưng chủ yếu từ quặng đồng và thực tế ở Việt Nam ta cũng mới chỉ có một nhà máy luyện đồng 

từ quặng. Các phế thải, phế phẩm khác chứa đồng được xử lý thủ công, nhỏ lẻ trong các làng nghề hay 

xưởng tư nhân với công nghệ lạc hậu cho hiệu suất thu hồi thấp, gây ô nhiễm môi trường (Nguyễn Văn Kế, 

2007; Phạm Xuân Kính, 2008). Do đó cần thiết phải có những nghiên cứu cụ thể về từng đối tượng từ đó 

định hướng công nghệ phù hợp, kinh tế. 

Hàng năm, Nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên thuộc công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - 

VIMICO thải ra một lượng lớn bã thải từ quá trình xi măng hóa làm sạch dung dịch, bã thải này chứa kim 

loại đồng với hàm lượng khoảng 15 - 20% và một số kim loại khác (Nguyễn Văn Kế, 2007; Phùng Viết 

Ngư, 1981). Hiện nay, nguyên liệu này chưa được xử lý mà được thu gom lại hoặc bán với giá rất thấp.  

Với mục đích tìm ra hướng công nghệ phù hợp có thể thu hồi được kim loại đồng từ nguồn nguyên liệu 

nói trên, từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho Nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên, vấn đề nghiên cứu thu hồi 

đồng từ bã xi măng hóa của Nhà máy điện phân kẽm Thái Nguyên là thực sự cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Cơ sở lý thuyết hòa tách đồng 

Quá trình hòa tách kim loại dựa vào khả năng hòa tan của kim loại và các tạp chất có trong nguyên liệu, 

sau đó sử dụng quá trình kết tủa hoặc xử lí điện hoá để thu hồi kim loại. Phương pháp này thường được 

dùng với quặng đồng oxit nghèo chứa ít vàng và bạc; quặng đồng tự nhiên và nước mỏ ở vùng khoáng sản 

đồng (Lê Xuân Khuông và Trương Ngọc Thận, 1997). 

Các dung môi thường được sử dụng có 3 loại dung môi chính:  

-Axit sunfuric (H2SO4): dung môi này có thể hòa tan một số khoáng vật của đồng như CuCO3.Cu(OH)2, 

CuSiO3.2H2O, CuO tuy nhiên chỉ phù hợp với quặng oxit đồng chứa ít tạp chất có tính bazơ. Nó rất dễ tái 

sinh khi điện phân để kết tủa đồng cực âm (Lê Xuân Khuông và Trương Ngọc Thận, 1997).  

Các phản ứng hòa tách chủ yếu:  

CuCO3.Cu(OH)2 + H2SO4  2CuSO4 + CO2 + 3H2O   (1) 

CuSiO3.2H2O + H2SO4  CuSO4 +SiO2 + 3H2O   (2) 

                CuO + H2SO4  CuSO4 +H2O    (3) 
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Với Cu2O có thể hòa tan tốt trong H2SO4 khi có oxy làm chất oxi hóa 

     Cu2O + 2H2SO4 +1/2O2 → CuSO4 + H2O    (4) 

- Dung dịch muối sắt (III) sunfat: dung môi này được dùng để hòa tách quặng đồng tự nhiên , đồng oxit 

và cả đồng sunfua đơn giản, đối với chalcopyrit - CuFeS2 thì khả năng hòa tan rất thấp. Tuy nhiên cần lưu 

ý rằng Fe2(SO4)3 bị thủy phân mạnh trong môi trường nước. Vì vậy, để chống thủy phân quá trình hòa tách 

phải được thực hiện trong môi trường axit. Trong thực tế người ta dùng nó cùng với axit H2SO4. Dung môi 

này hoà tan tốt Cu2S và CuS (Lê Xuân Khuông và Trương Ngọc Thận, 1997).  

Các phản ứng hòa tách chủ yếu:  

Cu2S + 2Fe2(SO4)3 2CuSO4 + 4FeSO4 + S    (5) 

CuS + Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4 + S    (6) 

Dung môi Fe2(SO4)3 rất ít khi dùng độc lập mà thường chỉ là phần bổ sung cho dung môi H2SO4 để tăng 

cường hiệu suất tách đồng tự nhiên và các đồng sunfua có lẫn trong quặng đồng oxít.  

- Dung dịch amon [NH4OH-][(NH4)2CO3]: dung môi này dùng để hòa tách quặng đồng tự nhiên, đồng 

oxit chứa nhiều tạp chất tính bazơ. Do đặc tính dễ bay hơi của NH3 và các hợp chất của nó, việc tái sinh và 

rửa bã rất đơn giản, dễ dàng.  

Trong quá trình hòa tách, các khoáng đồng oxít có thể tác dụng với NH4OH và (NH4)2CO3 , tạo thành 

muối phức đồng amôn hòa tan trong dung dịch nước (Lê Xuân Khuông và Trương Ngọc Thận, 1997):  

CuCO3.Cu(OH)2 + NH4OH + (NH4)2CO3  2Cu(NH3)4CO3 + 8H2O   (7) 

Tương tự, CuO cũng bị hòa tan:  

CuO + 2NH4OH + (NH4)2CO3  Cu(NH3)4CO3 + H2O    (8) 

Cuprit tạo thành muối phức amôn đồng một:  

Cu2O + 2NH4OH + (NH4)2CO3  Cu2(NH3)4CO3 + 3H2O    (9) 

Đồng tự nhiên cũng bị hòa tách bởi muối phức đồng amôn:  

Cu + Cu(NH3)4CO3 Cu2(NH3)4CO3      (10) 

Các đồng sunfua và kim lọai qúy không hòa tan trong dung dịch muối amôn. Dung môi này cũng không 

tác dụng với Fe2O3 và CaCO3. Do đó, nếu quặng đồng oxít chứa nhiều sắt và đá vôi thì phải dùng dung môi 

amôn chứ không dùng axít sunfuric để hòa tách. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu ban đầu sẽ được gia công giản lược chia làm các mẫu nhỏ sử dụng cho việc phân tích 

thành phần vật chất và các thí nghiệm nghiên cứu. 

Quá trình nghiên cứu được tổ chức theo phương pháp truyển thống, khi nghiên cứu một chế độ công 

nghệ thì các chế độ công nghệ khác sẽ cố định. Các kết quả tối ưu sẽ sử dụng cho các nghiên cứu sau. Các 

kết quả nghiên cứu được so sánh để đánh giá hiệu quả, đồng thời đối chiếu với tình hình thực tế tại cơ sở 

sản xuất, từ đó đề xuất lựa chọn phương pháp và chế độ phù hợp. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thành phần mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu là bã xi măng hóa chứa đồng, được lấy tại Nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên. 

Nghiên cứu ban đầu cho thấy: độ ẩm của mẫu khoáng 25%, kích thước hạt mịn tuy nhiên bị vón cục do độ 

ẩm cao. 

Mẫu ban đầu được phơi khô sau đó đập nhỏ để gia công giản lược thành các mẫu thí nghiệm và phân 

tích hóa. Thành phần của mẫu được xác định quả kết quả phân tích ICP tại Trung tâm Phân tích thí nghiệm 

địa chất.  

Kết quả phân tích (Bảng 1) cho thấy, trong thành phần của bã chủ yếu chứa Cu, Cd, Pb, Zn, trong đó Cu 

chiếm 18,08%. Các kim loại khác như Fe, Al, Mn… có hàm lượng rất thấp (<1%), %CaO là 3,99 sẽ gây 

tiêu hao axit nếu dùng phương pháp thủy luyện. 

Từ kết quả phân tích mẫu cho thấy, hàm lượng đồng khá cao (18,08%) do đó có thể thực hiện theo 

phương pháp thủy luyện hoặc hỏa luyện. Tuy nhiên do điều kiện thực tế tại phòng thí nghiệm không đủ 

điều kiện nghiên cứu theo phương pháp hỏa luyện, đồng thời cũng dựa trên nguồn axit sẵn có của Nhà máy 

Điện phân kẽm Thái Nguyên do đó nhóm nghiên cứu lựa chọn phương pháp thủy luyện và lựa chọn dung 

môi cho quá trình hòa tách là axit H2SO4. Phương pháp này được thực hiện thông qua việc hòa tan kim loại 

vào dung dịch sau đó xử lý thu hồi kim loại từ dung dịch này. 
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Bảng 1. Kết quả phân tích ICP mẫu nghiên cứu 

HÀM LƯỢNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH 

STT Thành phần Đơn vị Hàm lượng STT 
Thành 

phần 

Đơn 

vị 
Hàm lượng 

1 Al2O3 

(%
) 

0,47 19 Cu 

(p
p

m
) 

180.825,6 

2 CaO 3,99 20 Ga < 10 

3 Fe2O3 0,33 21 Ge < 20 

4 K2O 0,08 22 La < 5 

5 MgO 0,76 23 Li 5,8 

6 MnO 1,30 24 Mo 15,0 

7 P2O5 0,90 25 Nb < 5 

8 TiO2 0,03 26 Ni 1.234,2 

9 Ag 

(p
p

m
) 

< 2 27 Pb 43.570,6 

10 As 1.407,5 28 Sb 892,4 

11 B 12,3 29 Sc < 5 

12 Ba 346,6 30 Sn 612,1 

13 Be < 5 31 Sr 1.530,0 

14 Bi < 10 32 Ta < 10 

15 Cd 134.289,1 33 V 2,3 

16 Ce 12,1 34 W 29,3 

17 Co 437,3 35 Y < 5 

18 Cr 79,9 36 Zn 52.741,5 

3.2. Kết quả thí nghiệm 

3.2.1 Hòa tách nước 

Mẫu nghiên cứu là bã của quá trình xi măng đồng từ dung dịch hòa tách kẽm bằng axit H2SO4, nên nó 

còn chứa một lượng axit nhất định dẫn đến hiện tượng tượng oxi hóa, sunfat hóa kim loại tạo thành các sản 

phẩm có thể hòa tan như ZnSO4, CuSO4… điều này sẽ thuận lợi cho quá trình hòa tan. Mục đích của thí 

nghiệm là kiểm chứng sự tồn tại của các sunfat cũng như hàm lượng của chúng. 

Bảng 2. Kết quả hòa tách với dung môi nước 

Mẫu  Khối lượng mẫu (g) %Cu Thực thu % 

Mẫu đầu 20 18.08 100 

Bã hòa tách 19,9 18,11 99.67 

Hiệu xuất hòa tách 0,33 

 Kết quả hòa tách cho thấy lượng muối sunfat tồn tại trong bã không đáng kể do đó không thể sử dụng 

dung môi nước nguyên chất để hòa tách. 

3.2.2 Hòa tách với dung dịch H2SO4 

Theo lý thuyết đã trình bày ở trên, Cu không tan trong dung dịch H2SO4 loãng nhưng khi có mặt của oxy 

thì Cu lại hòa tan tốt. Do đó có thể sử dụng dung dịch H2SO4 để hòa tách.  

Điều kiện của thí nghiệm như sau: 

- Khối lượng mẫu: 20 gam 

- Tỷ lệ R/L: 1/10 

- Thời gian hòa tách : 3h 

- Nồng độ axit được khảo sát ở các mức: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2 mol/lit 

- Trong quá trình thí nghiệm luôn sục không khí. 
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Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 3 và đồ thị Hình 1. 

Bảng 3. Kết quả hòa tách trong dung dịch H2SO4 

STT 

Dung dịch 

H2SO4 

Mol/lit 

Mẫu đầu Bã hòa tách Hiệu suất 

Khối lượng %Cu Khối lượng %Cu  

1 0,25 20 18,08 8.7 14.78 64.44 

2 0,5 20 18,08 6 1.56 97.41 

3 1,0 20 18,08 5.7 1.21 98.09 

4 1,5 20 18,08 5.8 1.11 98.22 

5 2,0 20 18,08 5.5 1.14 98.27 

Kết quả thí nghiệm cho thấy việc cấp oxi cho quá trình hòa tách thực sự phát huy tác dụng. Hiệu suất 

hòa tách đồng lên đến 98% khi nồng độ axit trên 1 mol/L. Tuy nhiên từ khối lượng bã hòa tách thu được 

có thế thấy, ngoài Cu thì các kim loại khác hòa tan cũng tương đối cao (khối lượng bã giảm rất nhiều). Do 

đó, vấn đề này cần được xem xét kỹ hơn khi lựa chọn dung môi và nồng độ của nó cho phù hợp. 

 

Hình 1. Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ axit tới hiệu suất hòa tách 

3.2.3 Hòa tách với dung môi H2SO4 + Fe2(SO4)3 

Cu không chỉ tan trong dung dịch H2SO4 mà còn hòa tan tốt trong dung dịch muối sắt (III). Các thí 

nghiệm sau sẽ khảo sát sự hòa tan của Cu trong dung dịch H2SO4 kết hợp với muối sắt (III). Nồng độ H2SO4 

phải đảm bảo để Fe3+ không bị thủy phân. Ở thí nghiệm này nồng độ H2SO4 được chọn là 0,25 mol/lit. 

Mặc dù muối Fe(III) có khả năng hòa tan được đồng kim loại, tuy nhiên theo kết quả thí nghiệm trên so 

sánh với kết quả thí nghiệm với dung dịch H2SO4 độc lập thì nhận thấy, trong trường hợp này, tác dụng của 

muối Fe(III) chưa nâng cao được hiệu suất hòa tách. 

Bảng 4. Kết quả hòa tách với dung môi H2SO4 + Fe2(SO4)3 

Mẫu Khối lượng mẫu (g) %Cu Thực thu % 

Mẫu đầu 20 18.08 100 

Bã hòa tách 5.9 2.04 3.33 

Hiệu xuất hòa tách (%) 96.67 
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3.2.4. Hòa tách bằng dung môi H2SO4 + NH4Cl 

Trong các tài liệu cho thấy, Cu có khả năng tạo phức với NH3, do đó sử dụng muối amoni cũng có thể 

là một giải pháp để hòa tan đồng, hơn nữa muối amoni cũng là một chất thân thiện với môi trường.  

Bảng 5. Kết quả hòa tách với dung môi H2SO4 + NH4Cl 

STT NH4Cl , % 

Mẫu đầu Bã hòa tách Hiệu suất 

hòa tách 

(%) Khối lượng %Cu 
Khối 

lượng 
%Cu 

1 5 20 18,08 6.0 1.19 98.03 

2 7,5 20 18,08 5.7 1.20 98.11 

3 10 20 18,08 5.7 1.18 98.14 

Các thí nghiệm về sự kết hợp dung dịch H2SO4 với dung dịch NH4Cl cũng cho hiệu suất hòa tách cũng 

không khác với khi dùng H2SO4 độc lập. Có lẽ nên có những nghiên cứu riêng về dung dịch muối của 

amoni. Bởi đây là dung dịch thân thiện với môi trường. 

4. Kết luận 

Nhóm nghiên cứu đã xác định thành phần của bã đồng nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên. Đã tiến 

hành thí nghiệm hòa tách với dung môi H2SO4 độc lập và H2SO4 kết hợp với muối sắt (III) hoặc NH4Cl. 

Các kết quả cho thấy đồng kim loại hòa tan tốt trong các trường hợp, hiệu suất hòa tách lên tới 98%;  

Axit H2SO4 là nguồn nguyên liệu sẵn có tại Nhà máy Điện phân kẽm Thái Nguyên; nồng độ dung môi 

cũng không quá cao (0,5 - 1,0 mol/lít), do đó có thể tận dụng dung dịch thải của quá trình điện phân. Điều 

này sẽ giúp tiết kiệm chi phí do tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của nhà máy; mở ra cơ hội cho việc 

nghiên cứu sâu hơn nhằm triển khai thực tế, tăng hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường tại Nhà 

máy Điện phân kẽm Thái Nguyên. 
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Dissolve Cu in solid residue of Thai Nguyen Zinc Electrolysis Plant 
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In the production process, Thai Nguyen Zinc Electrolysis Plant emits a quantity residual solid which 

contains some valuable metals such as Cu, Cd, Zn, Pb. With Cu content up to 18.08%, this residual solid 

can become a source of raw materials for Cu metal production. This report presents some research to orient 

the copper production technology from this raw material. The research results show that over 98% Cu from 

this source is dissolved in H2SO4 solution under oxygen aeration conditions. H2SO4 is an available material 

source at Thai Nguyen Zinc Electrolysis plant, so the research results also open up the prospect of practical 

implementation at this plant. 

 

Keywords: Copper production technology; dissolve copper; recovering Cu metal. 
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Nghiên cứu tách Cu, Bi, Fe, Pb trong bùn anot thiếc Thái Nguyên 

bằng quá trình thiêu oxi hóa kết hợp hòa tách axit 
 

Trần Trung Tới1,*, Nguyễn Ngọc Phú1, Trần Trọng Quỳnh2  

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
2Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico 

 

TÓM TẮT  

Bùn anot của nhà máy điện phân tinh luyện thiếc, thuộc Công ty Luyện kim loại màu Thái Nguyên, Việt 

Nam có thành phần chính gồm 48,74 % Sn; 13,35 % Cu, 1,8 % Bi; 2,08 % Pb; 0.73 % Sb; 3,1 % As; 2,65 

% Fe và các kim loại quý Au, Ag. Để tách vàng, bạc và thiếc được dễ dàng, trước tiên cần tách các kim 

loại cơ bản Cu, Bi, Sb, Fe, Pb, … bằng các quá trình xử lý khác nhau. Trong nghiên cứu này, trình bày quá 

trình tách các kim loại cơ bản trên theo hai bước: Bước đầu là tách As và Sb trong bùn anot bằng quá trình 

thiêu oxy hóa ở nhiệt độ khảo sát từ 700 - 900 oC để bay hơi dạng hợp chất As2O3, Sb2O3; bước thứ 2 là 

hòa tách sản phẩm thiêu bằng axit HCl để tách Cu, Bi, Fe, Pb. Kết quả cho thấy ở chế độ công nghệ thiêu 

và hòa tách tối ưu lựa chọn, đã tách trên 96 % các kim loại cơ bản gồm Cu, Bi, Fe, Pb vào dung dịch. Bã 

còn lại có thành phần chính là oxit thiếc và kim loại quý như vàng, bạc. Bã này được coi là nguyên liệu giá 

trị cho thủy luyện vàng, bạc và tuần hoàn lại thiếc cho quá trình hỏa luyện. 

 

Từ khóa: Bùn anot thiếc; Thiêu oxy hóa; Hòa tách. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay nguồn quặng thiếc sa khoáng gần như cạn kiệt, ngành công nghiệp thiếc chủ yếu sử dụng từ 

nguồn quặng thiếc gốc và thiếc tái chế. Do đó thiếc thô thu được có chứa hàm lượng tạp chất cao, đòi hỏi 

phải tinh luyện điện phân để thu được sản phẩm thiếc sạch đạt phẩm vị Sn1 (99,9 % Sn). 

Cùng với dây truyền tinh luyện thiếc bằng điện phân thì luôn phát sinh ra một loại bán sản phẩm dạng 

bột ở đáy bể điện phân gọi là bùn anot thiếc. Tùy theo thành phần của các kim loại có trong thiếc đưa tinh 

luyện và công nghệ điện phân mà thành phần bùn anôt thu được sẽ có hàm lượng kim loại thay đổi khác 

nhau, chủ yếu là thiếc và các kim loại có thế điện cực dương hơn thiếc như bismut, chì, đồng, vàng, bạc, 

… Đây được coi là nguồn nguyên liệu thứ sinh, có giá trị kinh tế cao cho công nghiệp luyện tách, thu hồi 

vàng, bạc, thiếc và các kim loại cơ bản đi kèm. Do đó, xu hướng nghiên cứu hiện nay sẽ tập trung vào tìm 

một quy trình công nghệ hiệu quả và thân thiện môi trường để xử lý bùn anot thiếc thu hồi các kim loại có 

giá trị này. 

Thông thường, quá trình xử lý bùn anot của quá trình tinh luyện kim loại màu (bùn anot đồng, bùn anot 

chì…) thường tiến hành theo trình tự sau: tiền xử lý tách các kim loại cơ bản, làm giàu kim loại quý, tinh 

luyện (Aydın Rüşen, Mehmet Ali Topçu1, 2018). Đặc biệt, tiền xử lý là yếu tố quan trọng nhất, nó chi phối 

toàn bộ quá trình, trong đó có các phương pháp sau: quá trình thiêu sulfat - hòa tách, quá trình thiêu oxy 

hóa - hòa tách, quá trình hòa tách oxy hóa áp suất cao trong môi trường kiềm và quá trình hòa tách oxy hóa 

trực tiếp trong môi trường axit H2SO4 khi có mặt chất oxy hóa H2O2 (Amer, 2002; Yavuz and 

Ziyadanoğulları, 2000; Li và nnk, 2015; Wang và nnk, 2017; Trần Viết Thường, 2009). Tuy nhiên, việc lựa 

chọn phương pháp tiền xử lý nào cũng cần phải phù hợp với điều kiện hiện có ở nơi sản xuất chế biến và 

phụ thuộc vào hàm lượng, thành phần và dạng tồn tại của các kim loại có trong bùn anot. Bên cạnh đó, với 

thành phần phức tạp của bùn anot và nhận thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng, điều cần thiết là cần tìm 

ra một phương pháp có hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường để chế biến, đặc biệt là khâu tiền xử 

lý. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là tập trung vào nghiên cứu về cách thức và điều kiện để hòa tách chọn lọc 

các kim loại cơ bản từ bùn anot thiếc của Công ty Luyện kim loại màu Thái Nguyên, Việt Nam. Trong đó, 

việc sử dụng các tham số khác nhau để thảo luận chính xác về hiệu quả tách chọn lọc với acsen, antimon, 

bismut, đồng, sắt, chì đã được đề cập.  

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: trantrungtoi@humg.edu.vn  
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2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Cơ sở lý thuyết quá trình thiêu oxi hóa, hòa tách 

Mục đích quá trình thiêu oxy hóa để chuyển pha thiếc kim loại sang dạng oxit SnO2 khó hòa tan trong 

dung dịch axit trong khi các kim loại cơ bản khác được chuyển sang dạng oxit dễ hòa tan và dễ tách bằng 

thủy luyện. Ngoài ra, quá trình thiêu oxy hóa còn giúp khử acsen và antimony dưới dạng hợp chất dễ bay 

hơi As2O3, Sb2O3. 

Về mặt nhiệt động học, hầu hết các kim loại cơ bản rất dễ bị oxy hóa bởi oxy vì giá trị G0
T của các 

phản ứng oxi hóa có giá trị âm khá lớn, trừ Au và Ag như nêu trong Bảng 1 (Trần Viết Thường, 2009). Tuy 

nhiên để khử tốt As, Sb thì cần thiêu ở nhiệt độ mà ở đó các oxit tạo thành có áp suất bay hơi lớn. 

 

Bảng 1. Giá trị G0
T của các phản ứng oxi hóa một số kim loại 

TT Phản ứng Phương trình nhiệt động học 
G0

298 

(kcal/mol) 

G0
1073 

(kcal/mol) 

1 
Sn + O2  =  SnO2 G0

T  = - 122,550 + 0,04029 T -110,544 -79,319 

2 
2Bi  +  3/2O2  =  Bi2O3 G0

T = - 203,410 + 0,04201 T -190,891 -158,333 

3 
Cu  +  1/2O2  =  CuO G0

T = - 73,700 + 0,04096 T -61,4939 -29,750 

4 
2Fe  +  3/2O2  =  Fe2O3 G0

T = - 128,300 + 0,04618 T -114,538 -78,749 

5 
Pb  +  1/2O2  =  PbO G0

T = - 93,260 - 0,0245 T -100,561 -119,549 

6 
2Sb  +  3/2O2  =  Sb2O3 G0

T = - 111,810 + 0,04203 T -99,2851 -66,712 

7 
2As  +  3/2O2  =  As2O3 G0

T = - 104,400 + 0,04238 T -91,7708 -58,926 

8 
2Ag  + 1/2O2 =  Ag2O G0

T = - 7,306 + 15,8235T 4,7081 16,971 

 

Sản phẩm sau thiêu oxy hóa được đem hòa tách trong dung dịch axit HCl với mục đích hòa tách chọn 

lọc các kim loại cơ bản như Cu, Bi, Pb, Fe, …trừ Sn và Au, Ag. Kết quả tính toán về mặt nhiệt động học 

cho thấy: nếu bùn anot thiếc được thiêu oxy hóa hoàn toàn sang dạng oxit thì khả năng hòa tách các kim 

loại cơ bản này trong dung dịch axit HCl sẽ xảy ra dễ dàng ngay ở nhiệt độ thường, vì G0
298 

 của chúng rất 

âm, Bảng 2. 

 

Bảng 2. Giá trị G0
298 của các phản ứng hoà tan ôxit kim loại trong HCl 

TT   Phản ứng Phương trình nhiệt động học 
G0

298 

(kcal/mol) 

9 SnO2  +  4H+  =  Sn+4  +  2H2O ∆Go
T

 = 2,166 + 0,0312058T 11,46533 

10 Bi2O3  +  6H+ + 8Cl -   =  2BiCl4-  +  3H2O ∆Go
T = 252,833 - 0,94517189T -28,83031 

11 Fe2O3 + 6H+ = 2Fe+3 + 3H2O ∆Go
T = -31,251 - 0,111424 T -64,45533 

12 CuO  +   2H+  =  Cu2+   +  H2O ∆Go
T = -15,927 + 0,0173302T -10,76260 

13 PbO  +   2H+  =  Pb+2  +  H2O ∆Go
T

 = -15,857 -  0,0053094T -17,43920 

14 3As2O3  +  6H+   =   6AsO+ + 3H2O ∆Go
T

 = 239,049 - 0,865065.T -18,74024 

15 Sb2O3  +  2H+   =  2SbO+  +  H2O ∆Go
T = 98,183 - 0,30143552T    8,35522 

Ngược lại, nếu đem hòa tách trực tiếp bùn anot thiếc trong axit HCl thì hầu như các kim loại không bị 

hòa tách (trừ Sb), trong khi thiếc có thể tan ít và chậm vì G0
298 

 dương hoặc âm nhỏ như thể hiện trong 

Bảng 3. 
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Bảng 3. Giá trị G0
298 của các phản ứng hoà tan kim loại trong HCl 

TT Phản ứng Phương trình nhiệt động học 
G0

298 

(kcal/mol) 

16 Sn  +  2H+  =  Sn+2  +  H2 ∆Go
T

 = 241,97 - 0,83630723T -7,249554 

17 Cu  +  2H+   =  Cu2+  + H2 ∆Go
T

 = 15,39 + 0,0004696T 15,52993 

18 Fe  +  3H+  =  Fe3+  +  1,5H2 ∆Go
T

 = -11,4 + 0,0297501 T -2,534463 

19 Pb  +  2H+  =  Pb+2  +  H2 ∆Go
T

 = 0,39 - 0,0207949 T -5,806881 

20 Sb +  4H+ +H2O  =  SbO+  +  3H2 ∆Go
T

 = 68,317 - 0,32073453 T -27,26189 

21 As + 3H+ + H2O = AsO+ + 2,5H2 ∆Go
T

 = 68,317 - 0,17013919 T 17,615521 

22 Bi + 3H+ + 4Cl- = BiCl4
- +  1,5H2 ∆Go

T
 = 160,092 - 0,49938621 T 11,274908 

2.2. Phương pháp nghiên cứu và thiết bị thí nghiệm  

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp truyền thống, khi nghiên cứu một thông số 

nào đó thì các thông số khác được cố định, các thông số công nghệ tối ưu của thí nghiệm trước được dùng 

cho thí nghiệm nghiên cứu các thống số sau.  

Quy trình thí nghiệm như sau: Mẫu ban đầu được thiêu trong được tiến hành trong lò thiêu điện trở có 

thổi không khí để oxy hóa. Sản phẩm sau thiêu oxy hóa được đem hòa tách trong dung dịch axit HCl với 

mục đích hòa tách chọn lọc các kim loại cơ bản như Cu, Bi, Pb, Fe, …trừ Sn và Au, Ag. Ở mỗi bước thí 

nghiệm đều lấy sản phẩm đem phân tích ICP-OES và XRD để xác nhận kết quả. 

Hiệu suất của quá trình hòa tách được tính theo công thứ sau: 

 

( .% .% )
.100,(%)

.%

m m b b

i

m m

M i M i

M i


−
=      (1) 

Trong đó:             

Mm: Khối lượng mẫu hòa tách (25 g). 

Mb: Khối lượng bã thu được sau hòa tách. 

 % im: Hàm lượng cấu tử i trong mẫu đầu. 

           % im: Hàm lượng cấu tử i trong bã hòa tách 

2.2.2. Thiết bị thí nghiệm 

Thiết bị phân tích: Nguyên liệu được phân tích bởi thiết bị Máy phân tích huỳnh quang Rơnghen EDAX, 

Máy phân tích nhiễu xạ Rơnghen (XRD), PCM-D8 Bruker Advance, Máy phân tích nhiệt vi sai DSC. Thiết 

bị thiêu oxy hóa: quá trình thiêu nguyên liệu được thực hiện bằng lò thiêu điện trở, Hình 1. Thiết bị hòa 

tách: quá trình hòa tách bằng máy khuấy cơ có hệ thống điều chỉnh tốc độ khuấy và bình ổn định nhiệt độ 

hòa tách bằng nước như thể hiện trong Hình 2. 
 

  
Hình 1. Thiết bị thí nghiệm thiêu Hình 2. Thiết bị thí nghiệm hòa tách 



   

42 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Thành phần vật chất mẫu nghiên cứu 

Bùn anốt thiếc nhận được từ quá trình điện phân tinh luyện thiếc tại Công ty kim loại mầu Thái Nguyên, 

Việt Nam. Mẫu sau khi lấy ở dạng bùn ướt được rửa nước và đưa sấy khô trong lò ở 60 oC trong khoảng 2 

giờ. Nguyên liệu sau sấy khô ở dạng bột có mầu xanh tro, độ hạt dưới 0,5 mm được đưa đi phân tích ICP-

OES và XRD.  

Bảng 4. Thành phần hóa học chính bùn anốt thiếc  

Sn Cu Bi Pb Sb As Fe Au Ag Khác 

% g/t % 

48,74 13,35 1,8 2,08 0,73 3,1 2,65 134,5 1120 27,43 

Kết quả phân tích ICP-OES và phân tích Rơnghen XRD ở Bảng 4 và Hình 3 cho thấy, bùn anốt thiếc 

chứa hàm lượng chính là thiếc và một số kim loại có ích khác như Cu, Bi, Pb, Au, Ag và chúng tồn tại dưới 

dạng kim loại là chính, một phần nhỏ dạng oxit và dạng hợp kim. 

 
Hình 3. Ảnh nhiễu xạ XRD bùn anôt thiếc 

 

Ngoài ra, trong mẫu bùn anot có chứa lượng nhỏ As (3,1%) và Sb (0,95%). Đây là hai nguyên tố có độc 

tính cao và có tính chất hóa học gần giống với bismut nên sẽ gây khó khăn trong quá trình hòa tách trực 

tiếp cũng như thu hồi bismut. Do đó cần tách chúng ngay từ nguyên liệu ban đầu bằng quá trình thiêu oxy 

hóa.  

3.2. Quá trình thiêu oxi hóa 

Quá trình thí nghiệm thiêu được tiến hành trong lò thiêu điện trở có thổi không khí để oxy hóa. Nhiệt độ 

khảo sát thiêu dao động từ 300 - 900 oC, thời gian khảo sát 20 - 90 phút. Kết quả cho thấy để oxy hóa hoàn 

toàn thiếc sang dạng oxit SnO2 thì cần thiêu oxy hóa ở nhiệt độ trên 800 oC. Khi nhiệt độ thiêu 850 oC thì 

thời gian thiêu oxy hóa cần thiết 45 phút; còn thiêu ở 800 oC thì thời gian cần thiết là 60 phút. Kết quả phân 

tích RXD sản phẩm sau thiêu thể hiện trên Hình 4 và Hình 5. Ở nhiệt độ thiêu này, áp suất bay hơi của oxit 

acsen và oxit antimony cao, do đó chúng dễ bay hơi và tách ra khỏi bột thiêu. 

 

 
Hình 4. Ảnh nhiễu xạ XRD bùn anot thiếc sau thiêu ở nhiệt độ 850 oC, thời gian 45 phút 
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Trong kết quả khảo sát này cũng chỉ ra rằng: ở nhiệt độ thiêu dưới 600 oC, quá trình oxi hóa diễn ra 

chậm, mặc dù kéo dài thời gian thiêu tới 90 phút, sản phẩm tạo thành vẫn chủ yếu là các oxit bậc thấp và 

các dạng hợp chất trung gian. Trong khoảng nhiệt độ từ 600 - 800 oC, các cấu tử trong bùn anôt chuyển hóa 

dần thành các oxit đơn như SnO, SnO2, As2O3, Bi2O3 và các dạng oxit phức hợp như Sb8O13 

(3Sb2O3.Sb2O4); Bi2O3.As2O5. Khi tăng nhiệt độ thiêu trên 800 oC thì hầu hết các oxit phức bị phân ly sang 

dạng oxit đơn, thiếc oxy hóa hoàn toàn sang dạng SnO2 và đặc biệt acsen, antimon bị oxy hóa và bay hơi 

đi vào khói lò. Hiệu suất khử As đạt 93,2 % và Sb đạt trên 90 %. 

 

 

Hình 5. Ảnh nhiễu xạ XRD bùn anot thiếc sau thiêu ở nhiệt độ 800 oC, thời gian 60 phút 

 

Trong nghiên cứu này, lựa chọn chế độ thiêu oxy hóa mẫu bùn anot thiếc ở 800 oC trong thời gian 60 

phút. Khi đó sản phẩm thiêu thu được chứa các kim loại ở dạng oxit: SnO2, Bi2O3 CuO, Fe2O3, … Mức độ 

oxy hóa các kim loại Sn, Bi, Cu, Fe, Pb, As, Sb lần lượt 97 %, 99 %, 98 %, 99 %, 96 %, 99 % và 98 %. Chỉ 

có Au và Ag hầu như không bị oxy hóa, vẫn tồn tại dạng kim loại. 

3.3. Nghiên cứu quá trình hòa tách 

Thực nghiệm tiến hành hòa tách mẫu sản phẩm sau thiêu với khối lượng mẫu trong mỗi lần hòa tách 25 

gam, được tiến hành trong cốc thủy tinh 500 ml và sử dụng thiết bị khuấy từ có hệ thống gia nhiệt. Quá 

trình khảo sát gồm: ảnh hưởng của nồng độ axit HCl, thời gian, tỷ lệ rắn/lỏng và nhiệt độ hòa tách. Sau mỗi 

thí nghiệm hòa tách đều được lọc tách và rửa bã đem phân tích thành phần để tính hiệu suất hòa tách các 

kim loại có trong mẫu. Kết quả thí nghiệm cho trên Hình 6, Hình 7, Hình 8 và Hình 9. 

Khi hòa tách các kim loại cơ bản trong dung môi axit HCl thì quá trình diễn ra theo quy luật sau: 

- Hầu hết các kim loại cơ bản Bi, Cu, Fe, Pb trong sản phẩm thiêu đều có khả năng hòa tan đi vào 

dung dịch với hiệu suất hòa tách đạt trên 96 %. Chỉ Sn, Au và Ag không tan nằm lại trong bã hòa tách. 

- Bismut và đồng hòa tan rất nhanh và ít phụ thuộc vào nhiệt độ, trong khi Fe và Pb hòa tan chậm và 

phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Đặc biệt là Pb, nó chỉ hòa tan và đi vào dung dịch ở nhiệt độ hòa tách trên 

80 0C (muối PbCl2 chỉ tan nhiều trong dung dịch ở nhiệt độ 80 - 100 0C). 

- Ở chế độ hòa tách tối ưu 80 g/l HCl, tỷ lệ lỏng/rắn là 10/1, thời gian 120 phút và nhiệt độ 30 oC thì 

hiệu suất hòa tách Bi, Cu, Fe, Pb lần lượt là 97,9 %, 97,4 %; 89,4 % và 3,5 %. Nếu hòa tách cũng ở chế độ 

này nhưng ở nhiệt độ 80 oC thì hiệu suất hòa tách Bi, Cu, Fe, Pb lần lượt là 99,4 %; 99 %; 97,5 % và 90,2 

%. 

- Khi hòa tách ở nhiệt độ xung quanh 30 0C thì bã hòa tách nhận được sẽ còn chứa các kim loại chính 

là thiếc, chì, bạc và vàng dưới dạng: SnO2, PbCl2, AgCl2 và Au.  

- Khi hòa tách ở nhiệt độ trên 80 0C thì bã hòa tách nhận được sẽ còn chứa các kim loại chính là thiếc, 

bạc và vàng dưới dạng: SnO2, AgCl2 và Au. 

4. Kết luận 

Bùn anôt thiếc Thái nguyên chứa hàm lượng kim loại thiếc là chính với 48,74% Sn. Ngoài ra trong 

bùn còn chứa nhiều kim loại giá trị như 13,25 % Cu; 1,02 % Bi, 2,03 % Pb và kim loại quý gồm 134,5 g/t 

Au; 1120 g/t bạc. Các kim loại này đa số tồn tại ở dạng kim loại tự do, một phần nhỏ ở dạng hợp kim, dạng 

oxit và sunfua, trong quá trình thiêu đều chuyển thành các dạng ôxit (ôxit đơn và ôxit phức hợp). 
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Đã nghiên cứu quá trình thiêu oxy hóa bùn anôt thiếc trong lò điện trở để chuyển hoàn toàn thiếc cùng 

các kim loại cơ bản sang dạng oxit. Qua đó đã tìm ra chế độ thiêu phù hợp ở nhiệt độ thiêu 800 oC, thời 

gian thiêu 60 phút. Khi đó thiếc bị oxy hóa gần như hoàn toàn, đạt trên 98 %; còn acsen, antimony cũng bị 

oxy hóa sang oxit bay hơi và được khử trên 90 % khỏi sản phẩm bột thiêu đi vào khói lò. 

Đã nghiên cứu khử các kim loại cơ bản Cu, Bi, Fe và Pb ra khỏi bột thiêu bằng quá trình hòa tách 

trong axit HCl. Chế độ hòa tách tối ưu để tách Cu, Bi, Fe là: nồng độ axit HCl 2 mol/l, thời gian 120 phút, 

tỷ lệ rắn/lỏng là 1/10 và tiến hành ở nhiệt độ thường. Bã sau hòa tách được đưa hòa tan Pb ở chế độ tương 

tự nhưng ở nhiệt độ 90 oC và thời gian chỉ cẩn 60 phút. Khi đó hiệu suất hòa tách các kim loại đều đạt hiệu 

suất trên 96 %. 

Bã quá trình hòa tách tập trung kim loại quý Au, Ag và hàm lượng Sn đạt trên 60 %; Dung dịch sau 

hòa tách chứa khoảng 1,0 g/l Bi3+, 13 g/l Cu2+, 2,6 g/l Fe2+ và 2 g/l Pb2+; đây được coi là các nguồn nguyên 

liệu giá trị cần tiếp tục nghiên cứu xử lý để thu hồi các kim loại. 
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Hình 8. Ảnh thời tỷ lệ L/R (axit 80 g/l, thời gian 
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ABSTRACT 

Research on separation of Cu, Bi, Fe, Pb in Thai Nguyen tin anode 

sludge by oxidative roasting - leaching acid process 
 

Tran Trung Toi1, Nguyen Ngoc Phu1, Tran Trong Quynh2 
1Hanoi University of Mining and Geology 

2Sin Quyen Bronze Mine Branch, Lao Cai - Vimico 

 

Anode sludge of the Thai Nguyen -Vietnam electrolytic refining plant consists of the following main 

components including 48.74% Sn, 13.35% Cu, 1.8% Bi, 2.08% Pb, 0.73% Sb, 3.1% As, 2.65% Fe and 

precious metals with gold and silver contents of about 134.5 g/t and 1120 g/t respectively. For the ease of 

gold and silver separation and recovery, firstly it is necessary to separate the base metals such as Cu, Bi, 

Sb, Fe, ... by various available treatment processes. In this study, two steps were conducted: The first step 

involved separation of Arsenic and Antimony present in the anode sludge by oxidation roasting at 700 - 

900 oC in order to evaporate easy volatile compounds of As2O3 and Sb2O3. The second step included 

leaching of the roasted product with HCl acid in the optimal surveyed regimes in order to separate Bi, Cu, 

Pb and Fe. As the result, over 96% of base metals including Cu, Bi, Pb, Fe were separated into the solution. 

The remaining residue consisted from main components including SnO2, Ag and Au metals. This residue 

is considered a valuable material for extracting of gold, silver and the recirculation of tin for the 

pyrometallurgy processing. 

 

Keywords: Tin anode sludge; Oxidation roasting; leaching. 
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