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TRÚC THÔN-HẢI DƯƠNG   
 

TS. ðào Duy Anh, TS. Nguyễn Văn Hạnh  
Viện Khoa học Vật liệu-Viện KH&CN Việt Nam 

 

Mỏ sét Trúc Thôn có trữ lượng và chất lượng lớn và tốt nhất trong cả nước, từ lâu ñã ñược 

khai thác, làm giàu ñể sử dụng cho sản xuất gạch chịu lửa và gốm sứ trong nước. Tuy nhiên do chưa 

có ñủ ñiều kiện ñể nghiên cứu kỹ về ñặc ñiểm cấu trúc của quặng nên các kết quả nghiên cứu và sản 

xuất chưa ñạt ñược các sản phẩm như mong muốn. Với kết quả nghiên cứu mới trên hệ thống kính 

hiển vi ñiện tử truyền qua (TEM-EDX), nhóm nghiên cứu ñã xác ñịnh ñược chính xác cấu trúc và ñặc 

ñiểm khoáng hóa cũng như dạng tồn tại của các tạp chất trong quặng; mở ra triển vọng mới cho công 

tác nghiên cứu tuyển tách các tạp chất có hại trong sét Trúc Thôn ñể có sản phẩm sét chất lượng cao. 

 

1. Giới thiệu sơ lược về khoáng sét 

Sét là một tập hợp khoáng phi kim thuộc nhóm hydro aluminium phyllosilicat 

(ñặc trưng bởi nhóm Al-Si2O5) có cấu trúc tinh thể tương tự như mica (chuỗi lục giác). 

Nhìn chung, các khoáng sét là sản phẩm của quá trình phong hóa (thường là phong hóa 

feldspar-như phương trình 1 và 2) và các sản phẩm thứ sinh của quá trình nhiệt dịch 

nhiệt ñộ thấp, các khoáng sét thường tồn tại dưới dạng ñá trầm tích hạt mịn như ñá 

phiến, ñá bùn và ñá bột.  

K2O.Al2O3.6SiO2 + CO2 + H2O --> Al2O3.2SiO2.2H2O + K2CO3 + 4SiO2   (1) 

CaO.Al2O3.6SiO2 + CO2 + H2O --> Al2O3.2SiO2.2H2O +CaCO3 + 4SiO2   (2) 

Khoáng sét bao gồm các nhóm khoáng vật như sau: 

-Nhóm kaolin bao gồm các khoáng kaolinit [Al2Si2O5(OH)4], dickit [Al2Si2O5 

(OH)4], halloysit [Al2Si2O5(OH)4] và nacrit [Al2Si2O5(OH)4].  

- Nhóm smectit bao gồm các khoáng sét có cấu trúc tám cạnh kép như 

montmorillonit [(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O] và nontronit [(CaO0.5,Na)0.3 

Fe
3+

2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O]; các khoáng sét có cấu trúc 3 mặt tám cạnh như saponit 

[(½Ca,Na)0.33(Mg,Fe
+2

)3(Si,Al)4O10(OH)2·4H2O]. 

- Nhóm illit ñặc trưng bởi các khoáng sét-kaolin với công thức chung là: 

(K,H3O)-  -(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)].  

- Nhóm clorit [(Ca,Na,K)(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10.n(H2O)] bao gồm nhiều 

khoáng vật tương tự gốc (Si,Al)8O20(OH)10.n(H2O) với thành phần hóa học thay ñổi 

giữa các nguyên tố Ca, Na, K, Mg, Fe, Al. 

Ngoài ra còn một số khoáng vật khác như sepiolit [Mg4Si6O15.6(H2O)] hay 

attapulgit [Mg5Si8O20(OH)2 (OH2)4·4H2O] là các khoáng sét chứa các chuỗi phân tử 

nước bên trong cấu trúc của nó [1, 2, 3]. 

Mặc dù trong thành phần của các khoáng sét chứa nhiều nhóm khoáng vật khác 

nhau như ñã nêu, tuy nhiên kaolinit vẫn là khoáng vật chính, chiếm tỷ trọng lớn trong 

quặng. 

 Tùy theo thành phần và chất lượng khoáng, sét ñược sử dụng trong nhiều 

ngành công nghiệp như: gốm sứ, gạch chịu lửa, giấy, cao su, hóa mỹ phẩm, các chế 
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phẩm sinh học, vật liệu xử lý môi trường và vật liệu cách ñiện. Trong ñó, các ngành 

công nghiệp như giấy, gốm sứ cao cấp, cao su, hóa mỹ phẩm yêu cầu rất khắt khe về 
chất lượng nguyên liệu sét-kaolin trong ñó có ñộ trắng của sản phẩm. Chất lượng của 

sét ñược quy ñịnh, ñánh giá dựa trên thành phần vật chất, ñặc tính cơ lý như: ñộ trắng, 

ñộ dẻo, ñộ trương nở, co ngót, ñộ chịu lửa, khả năng trao ñổi và hấp phụ ion.  

Theo dự báo của “Qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến năm 2020”, nhu cầu khai thác nguyên liệu cho sản 

xuất vật liệu xây dựng (VLXD) năm 2006, 2010, 2015 và 2020 với kaolin tương ứng là: 

207.000 tấn; 283.000 tấn; 322.000 tấn và 438.000 tấn; với ñất sét chịu lửa chỉ tính riêng 

cho sản xuất gạch chịu lửa tương ứng là: 4.095 tấn; 6.235 tấn; 9.604 tấn và 11.878 tấn. 

Như vậy, có thể thấy rằng, tiềm năng khai thác và chế biến quặng sét-kaolin phục vụ cho 

nhu cầu sản xuất gốm sứ và vật liệu chịu lửa trong nước giai ñoạn từ nay ñến 2020 là rất 

lớn [4].  

2. Thành phần và ñặc ñiểm khoáng vật quặng sét Trúc Thôn  

Mỏ sét Trúc Thôn nằm trên ñịa bàn huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Quặng sét ở ñây có nguồn gốc trầm tích, trữ lượng ñã ñược ñánh giá của mỏ vào 

khoảng 9 triệu tấn quặng sét, là mỏ lớn và có chất lượng sét tốt nhất trong cả 

nước. ðất sét Trúc Thôn có ñộ dẻo cao, khó tan trong nước, hạt mịn, màu trắng 

xám, ñộ chịu lửa ở khoảng 1650°C, tuy là loại ñất tốt, thường ñược những người 

thợ gốm Bát Tràng ưa dùng nhưng sét Trúc Thôn cũng có một số hạn chế như 

chứa hàm lượng ôxít sắt khá cao, ñộ ngót khi sấy khô lớn, không ñáp ứng ñược 

tiêu chuẩn ñộ trắng của nguyên liệu và ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm 

gốm sứ. Sét Trúc Thôn ñược phân làm hai loại là sét chịu lửa (TT1) và sét gốm 

sứ (TT2), thành phần vật chất của khoáng sét Trúc Thôn ñược nêu trong Bảng 1 

và Bảng 2. 

Bảng 1. Thành phần khoáng vật quặng sét Trúc Thôn 

Khoáng vật Monmo 
rolloit 

illit kaolinit clorit thạch 
anh 

fenspat gơtit k.vật 
khác 

Hàm lượng, %  3-5 14-16 22-24 6-8 39-41 3-5 3-5 Pyrophylit 

Bảng 2. Thành phần hóa học quặng sét Trúc Thôn 

Hàm lượng các nguyên tố, % Mẫu quặng 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MKN 

TT1 59.02 23.88 3.18 0.70 7.07 

TT2 56.94 25.82 1.19 0.66 7.15 

ðối chiếu thành phần vật chất của sét Trúc Thôn trong Bảng 2 với Tiêu chuẩn 

Việt Nam (TCVN 6301-1997) cho kaolin trong sản xuất gốm sứ xây dựng ở Bảng 3 

thấy rằng, sét Trúc Thôn không thể khai thác ñể sử dụng ngay cho bất kỳ chủng loại 

sản phẩm gốm sứ nào mà cần phải có khâu chế biến ñể loại bỏ các tạp chất ñồng thời 

nâng cao hàm lượng các thành phần có ích.   

Bảng 3. Tiêu chuẩn Việt Nam cho kaolin trong sản xuất gốm sứ xây dựng 

Thành phần SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO 
Loại I ≤ 51 ≥ 33 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 0.7  

Hàm lượng, % Loại II ≤ 53 ≥ 30 ≤ 1.7 ≤ 1.4 ≤ 0.9 

(loại I dùng cho nguyên liệu làm men, loại II dùng cho nguyên liệu làm xương gốm sứ) 
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Quy trình công nghệ nguyên tắc tuyển và làm giàu khoáng sét-kaolin ñang áp 

dụng rộng rãi hiện nay tại các cơ sở khai thác, chế biến sét-kaolin ñược giới thiệu trong 

Hình 1. Quặng sét sau khi khai thác ñược ñưa trước hết vào hệ thống ñánh tơi nhằm tách 

các khoáng sét ra khỏi ñất ñá ñi kèm. Hỗn hợp bùn quặng sau ñánh tơi ñược ñưa vào hệ 

thống phân cấp nhằm tách sạn sỏi và cặn cát sau ñó ñược phân cấp trên hệ thống xyclon 

thủy lực ñể tách cát và thu hồi sản phẩm sét mịn trong dòng bùn máy phân cấp. Bùn sét 

ñược ñưa qua hệ thống máy tuyển từ ñể tách các khoáng vật có từ tính ra khỏi sản phẩm 

sét và tiếp tục ñược cô ñặc, lọc ép ñể khử nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Với quy trình công nghệ như trên Hình 1, về cơ bản ñã giải quyết ñược vấn ñề 

ñộ hạt của sản phẩm sét, kaolin ñồng thời loại bỏ ñược một số khoáng vật có từ tính, 

ñáp ứng ñược tiêu chuẩn nguyên liệu cho ngành công nghiệp gốm sứ. Tuy nhiên, với 

những mỏ có nguồn quặng chất lượng không cao như quặng sét Trúc Thôn, quặng có 

chứa nhiều tạp chất có hại cần khống chế ñối với nguyên liệu sản xuất gốm sứ như 

Fe2O3.H2O và TiO2 thì quy trình công nghệ trên chưa giải quyết ñược triệt ñể các tạp 

chất, do ñó sản phẩm không ñủ tiêu chuẩn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp 

gốm sứ cao cấp.  

Trong những năm gần ñây, do nhu cầu ngày càng tăng về số lượng cũng như 

chất lượng nguyên liệu của ngành sản xuất gốm sứ, việc nghiên cứu, thử nghiệm nâng 

cao chất lượng sét Trúc Thôn ñã ñược nhiều cơ sở nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, do 

chưa có ñủ ñiều kiện ñể nghiên cứu kỹ về ñặc ñiểm cấu trúc của quặng, cũng như dạng 

tồn tại của các tạp chất trong quặng nên các kết quả nghiên cứu thu ñược chưa ñạt 

ñược như mong muốn của các nhà nghiên cứu. 

Sản phẩm  
trung gian 

    Quặng tinh   N−íc th¶i 

Röa, läc 

     SÊy 
(nung) 

Ph©n cÊp Hydroxyclon 

    QuÆng th¶i 

Quặng nguyªn khai 

§¸nh t¬i quặng    Ph©n cÊp thuû lùc 

Ph©n cÊp thuû lùc 

TuyÓn tõ 

S¾t tõ 

sạn, sái  

c¸t th« 

C« ®Æc 

n−íc 

Hình 1. Sơ ñồ nguyên tắc công nghệ tuyển quặng sét-kaolin 
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ðể tuyển tách ñược một loại khoáng hay nguyên tố nào ñó ra khỏi một tập hợp 

quặng, nhất thiết loại khoáng hay nguyên tố ñó phải ở dạng tự do hay nằm trong liên 

kết với các khoáng tự do, không thuộc vào khoáng mục tiêu cần thu hồi. Do ñó, việc 

nghiên cứu kỹ cấu trúc và dạng tồn tại của các tạp chất như Fe2O3.H2O và TiO2 trong 

sét Trúc Thôn sẽ cho biết có thể loại bỏ các tạp chất này ra khỏi khoáng sét hay không.  

3. Nghiên cứu cấu trúc sét Trúc Thôn 

3.1. Qui trình và phương pháp phân tích 

Mẫu sét Trúc Thôn ñược nghiên cứu bằng hệ thống “kính hiển vi ñiện tử truyền 

qua tích hợp với hệ thống phân tích nguyên tố bằng năng lượng tán xạ (TEM-EDX)... 

Phương pháp này cho phép quan sát và nghiên cứu hình thái tinh thể, dạng tập hợp và 

kích cỡ tinh thể khoáng vật, ñồng thời có thể nghiên cứu sự phân bố bán ñịnh lượng 

các nguyên tố trong hạt khoáng vật ñó. Từ thành phần nguyên tố bán ñịnh lượng phân 

tích ñược, có thể tính toán công thức hóa học cấu trúc của các hạt khoáng vật [5]. 

Mẫu phân tích ñược chuẩn bị từ mẫu quặng sét nguyên khai Trúc Thôn, lấy một 

lượng nhỏ mẫu và phân tán trong nước cất (sử dụng hỗ trợ bằng bể lắc siêu âm). Dung 

dịch chứa các hạt khoáng vật với kích cỡ khoảng <2 µm ñược nhỏ giọt lên lưới ñồng 

(Cu) chuyên dụng và làm khô tự nhiên trong không khí vô trùng. Mẫu vật sau ñó ñược 

phân tích trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua (Transmission electron microscope) Jeol 

JEM-1210 tích hợp với hệ thống phân tích nguyên tố bằng năng lượng tán xạ tia X 

(Energy-dispersive X-ray) ISIS LINK-OXFORD system và camera GATAN 

MULTISCAN tại Viện ðịa lý - ðịa chất Greifswald, CHLB ðức. 

Hệ thống phân tích TEM-EDX nói trên sử dụng ñiện thế ≤120 kV, sợi ñốt LaB6, 

ñộ phân giải ñường là 0,2nm và ñộ phân giải ñiểm là 0,34nm. Camera có ñộ phân giải 

1024 × 1024 pixel, 14 bit. 

3.2. Kết quả và thảo luận 

Bằng phương pháp TEM-EDX, các khoáng vật sét như kaolinit, beidellit, sét 

xen lớp dioctahedral vermiculit/smectit, dioctahedral vermiculit, illit và các khoáng vật 

phi sét như rutil/anatas và thạch anh ñược tìm thấy trong sét Trúc Thôn. Trong ñó, 

kaolinit chiếm thành phần chủ yếu. 

Kaolinit có dạng giả sáu phương tương ñối hoàn hảo (Hình 2-a) hoặc tha hình 

(Hình 2-b). Nghiên cứu thành phần hóa học của kaolinit cho thấy, các nguyên tố Fe
3+

, 

Mg, Ti, Mn thay thế một phần Al trong lớp bát diện (octahedral layer). Tuy nhiên, 

thành phần Ti thay thế Al nói trên ở mức trung bình, tương ñương một số sét-kaolin 

ñiển hình trên thế giới như Spergau (Merseburg/Saxony-Anhalt, CHLB ðức) [6]. 

Công thức trung bình của kaolinit trong sét Trúc Thôn như sau: 

K0.03(Al3.83Fe
3+

0.08Mg0.08Ti0.01Mn0.02)(OH)8Si4O10 

Beidellit, sét xen lớp dioctahedral vermiculit/smectit, dioctahedral 

vermiculite, và illit ñôi khi xuất hiện trong mẫu (Hình 2-a, 2-b và 3). Các 

khoáng vật này cũng ñược xác ñịnh dựa trên thành phần bán ñịnh lượng và hình 

dạng tinh thể, dạng tập hợp như beidellit có dạng tha hình hạt nhỏ hoặc tập hợp 

dày (Hình 1-a); sét xen lớp dioctahedral vermiculit/smectit, dioctahedral 

vermiculite thường có dạng tha hình hoặc dạng tấm (Hình 2-a, 2-b); và illit có 

dạng tha hình (Hình 3). 
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Hình 2. Kaolin Trúc Thôn phân tích bằng hệ thống TEM-EDX 

a) ñộ phóng ñại dưới kính 4000×, b) ñộ phóng ñại dưới kính 1000× 

Ghi chú: kao = kaolinit, bei = beidellit, diVS-ml = sét xen lớp dioctahedral vermiculit/smectit, diVerm = 

dioctahedral vermiculit, Fe = khoáng chứa sắt. 

Khoáng vật phi sét chủ yếu là là 

các khoáng vật chứa kim loại như Fe 

và rutil/ anatas bắt gặp với mật ñộ khá 

dày trong mẫu, tuy nhiên hạt khoáng 

vật này có kích thước nhỏ hơn hạt sét, 

chủ yếu có kích thước rất nhỏ, khoảng 

<0,1µm; ñôi khi có thể quan sát rõ 

hình dạng lăng trụ kéo dài của hạt rutil 

(Hình 3).  

Phân tích thành phần nguyên tố 

cũng cho thấy mẫu không có mặt các 

nguyên tố ñộc hại như As, Pb. 

Như vậy có thể thấy trong sét Trúc 

Thôn các thành phần tạp chất gây màu là 

Fe và Ti tồn tại ở hai dạng khác nhau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3: Kaolin Trúc Thôn chứa rutil/anatas 
(TEM-EDX, ñộ phóng ñại dưới kính 1000×) 

Ghi chú: kao = kaolinit, Fe = khoáng chứa sắt 

1. Trong cấu trúc tinh thể của khoáng kaolinit. 

2. Trong các hạt khoáng vật riêng rẽ là sắt ôxit, rutil và anatas. 

Trong hai dạng tồn tại trên thì thành phần tạp chất trong cấu trúc tinh thể 
khoáng sét là không thể tuyển tách ñược vì nếu muốn tuyển tách chúng ta phải phá vỡ 

cấu trúc tinh thể của khoáng vật và như vậy làm mất ñi các ñặc tính cần thiết của sét. 

Còn dạng tồn tại thứ hai cũng khó có thể tách ñược bằng các phương pháp 

tuyển cơ học và hóa học thông thường, vì chúng là các khoáng vật có kích thước hạt 

rất nhỏ và rất bền vững trong môi trường kiềm cũng như axit. ðiều này minh chứng 

cho các công trình nghiên cứu giảm Fe và Ti trước ñây thực hiện tại Viện Khoa học 

Vật liệu [7] ñã không ñạt ñược kết quả như mong muốn. 

ðể có thể giảm hàm lượng Ti trong sét Trúc Thôn cần phải nghiên cứu tuyển 

tách các khoáng vật rutil và anatas bằng phương pháp kết bông chọn lọc. 

Fe Fe 

Fe 

rutile/anata

rutile/anat

rutil

illite 

kao 

kao 

rutile/anat

kao 

    a)     b) 

kao 

kao 

kao 

kao 

     kao 

kao 

diVS-ml 

diVS-ml 
kao 

rutile/anatase 

kao diVerm 
quartz 

Fe 

Fe kao 

  

  

beid 

diVS-ml 

kao 

diVS-ml 

kao 

kao 

diVS-ml 

kao 

diVS-ml 

kao 

kao 
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4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cấu trúc quặng sét Trúc Thôn trên hệ kính hiển vi ñiện tử 

truyền qua tích hợp với hệ thống phân tích nguyên tố bằng năng lượng tán xạ (TEM-

EDX) ñã xác ñịnh ñược công thức trung bình của kaolinit, thành phần khoáng chính 

trong quặng sét Trúc Thôn là: 

 K0.03(Al3.83Fe
3+

0.08Mg0.08Ti0.01Mn0.02)(OH)8Si4O10, có chứa một phần các 

nguyên tố tạp chất Fe và Ti không thể tuyển tách ñược. 

Quá trình phân tích mẫu quặng sét cũng phát hiện phần lớn các nguyên tố 

gây ảnh hưởng tới chất lượng quặng sét Trúc Thôn là Fe, Ti nằm trong các 

khoáng tự do như các khoáng chứa sắt (Fe) hay titan (rutil/anatas) có thể tuyển 

tách ra khỏi khoáng sét.  

Việc tuyển tách triệt ñể các tạp chất gây màu Fe và Ti ra khỏi nguyên liệu sét 

Trúc Thôn là không thể thực hiện ñược, nhưng có khả năng giảm phần lớn hàm lượng 

của chúng ñến một giới hạn nhất ñịnh ñể nâng cao chất lượng cho sét. ðây là việc làm 

không ñơn giản vì các hạt khoáng chứa tạp chất Fe và Ti ñều rất nhỏ. Vì vậy cần ñược 

tiếp tục ñầu tư nghiên cứu sâu hơn về công nghệ tuyển bằng phương pháp kết bông 

chọn lọc ñể có thể nâng cao chất lượng sản phẩm sét./. 
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