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SƠN BÌNH, HÀ TĨNH VÀ ðỊNH HƯỚNG CHẾ BIẾN,                                           

SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP 
 

TS. Nguyễn Văn Hạnh, TS. ðào Duy Anh 
   Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

Sericit là khoáng chất phi kim loại có ứng dụng rộng dãi và giá trị kinh tế cao. Trên thế giới, từ 

lâu sericit ñã ñược khai thác, chế biến và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam, gần ñây 

ñã phát hiện mỏ Sơn Bình, Hà Tĩnh có trữ lượng tài nguyên khá lớn. Kết quả nghiên cứu thành phần vật 

chất cho thấy ñây là nguồn tài nguyên khoáng sản mới, có giá trị cao. Các ñơn khoáng sericit có cấu 

trúc tương ñối ñồng nhất và ñộ tinh khiết cao nên có khả năng chế biến thành các sản phẩm ñể sử dụng 

trong nhiều ngành công nghiệp.  

1. Mở ñầu 

Sericit là loại khoáng chất thuộc nhóm alumino silicat dạng vi tinh thể, có tinh thể hệ 
ñơn tà, cấu trúc lớp (của tứ diện Al-Si-O) tương tự mica. Công thức hoá học chung:                   

K0.5-1(Al,Fe,Mg)2(SiAl)4O10(OH)2.nH2O, thành phần hoá học: SiO2 = 43,13~49,04%; Al2O3 

= 27,93~37,44%;  K2O+Na2O = 9~11%; H2O = 4,13~6,12% [4]. 

Sericit ñược nhận biết bởi các tính chất vật lý ñặc trưng sau:  

- Có ánh lụa, ánh kim. Các khối sericit sạch có màu xám sáng, phớt hồng, trắng. 

- Có khả năng phân tấm mỏng-rất mỏng. Tỉ lệ ñường kính bề mặt/ ñộ dày > 80. 

ðộ hạt mịn-rất mịn. 

- Tỉ trọng (g/cm
3
): 2,6 ~ 2,7 

- ðộ cứng (theo bảng Mohr): 2~3 

- Tính ñàn hồi cao, dễ uốn (hằng số ñàn hồi: 1505~2134 Mpa), bề mặt trơn bóng, 

chống mài mòn tốt. 

- Chịu nhiệt cao (ñến nhiệt ñộ 600 ~1100
0
C), dẫn nhiệt kém (hệ số dẫn nhiệt : 

0,419~0,670 W/m.K), nhiệt dung riêng 0,8 kJ/kg.K, cách ñiện tốt (ñộ bền ñiện ñiện 200 

kv/mm), cách âm, không thấm nước. 

- Bền hoá học, khó phá huỷ trong dung dịch axít và kiềm. 

- Có khả năng chống các tia tử ngoại (ultraviolet-UV).   

Khoáng chất sericit bắt ñầu ñược khai thác từ khoảng giữa thế kỷ 19. Ngày nay, 

khi khoa học và công nghệ có những bước phát triển vượt bậc, người ta ñã tìm thấy 

những tính năng ñặc biệt và nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp 

khác nhau. Vì vậy nhu cầu và sản xuất các sản phẩm từ sericit ngày càng tăng. 

2. Một số ứng dụng chính của sericit 

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật, với nhiều ñặc tính quí 

báu, sericit ñược sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau [4-11]: 
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- Trong công nghiệp cao su: làm phụ gia và chất ñộn chức năng gia cường tính 

chịu lực, ma sát và chịu nhiệt… tương tự như cacbon ñen và trắng, làm tăng tính cách 

ñiện, bền axít và bazơ của vật liệu. ðối với cao su trắng và màu có thể sử dụng sericit 

thay thế cho cacbon trắng từ 5 - 30 % làm giảm thời gian lưu hoá và giá thành sản phẩm. 

- Trong xây dựng: làm các vật liệu trang trí, kết dính, các tấm phủ tường, 

tấm trần, sơn phủ chống thấm và chịu phong hóa do ảnh hưởng của thời tiết. 

- Trong công nghiệp nhựa, polyme: làm chất ñộn chức năng cho các loại nhựa 

cứng và nhựa mềm; làm tăng ñộ bền nhiệt, bền va ñập, tiết kiệm nhựa; làm chất gia 

cường cho một số chi tiết ô tô (giảm rung ñộng, va ñập; tăng cách âm, cách nhiệt) thay 

thế cho cacbon ñen ñể giảm giá thành sản xuất. 

- Trong công nghiệp gốm sứ: Làm tăng ñộ kết dính, ñộ bóng, bền nhiệt và tính 

cách ñiện. 

- Trong công nghiệp luyện kim: Làm các chất phủ bề mặt kim loại, ñặc biệt tạo ñộ 

kết dính, màng phủ mỏng mịn, chịu nhiệt cao, chống ôxy hoá tốt ngay cả trong ñiều kiện 

nhiệt ñộ cao ñến 1000
0
C. 

- Trong công nghiệp giấy: Làm tăng ñộ bóng, bám mực in, chống thấm, làm 

giấy dán tường, giấy trang trí, giấy phủ tính năng ñặc biệt. 

- Trong công nghiệp sơn, phẩm màu: Làm tăng tính huyền phù cho sơn, làm tăng 

ñộ bám dính bề mặt, giảm ñộ co ngót, chống phồng rộp và tác ñộng của thời tiết, chống 

tác hại môi trường (ví dụ nước biển, hoá chất), giảm ñộ chảy. ðặc biệt sericit là chất 

không thể thiếu trong chế tạo sơn ô tô, nhất là sơn nhũ (tạo ñộ bóng và ánh kim lấp 

lánh). 

- Trong công nghệ chế tạo dầu mỡ bôi trơn cho ñộng cơ: Làm tăng ñộ chịu 

nhiệt, chịu mài mòn và tăng tuổi thọ sản phẩm. 

- Trong công nghiệp hoá mỹ phẩm: ðược giới thiệu lần ñầu tiên bởi Leslie 

Blodgett vào năm 1998, mỹ phẩm trang ñiểm có nguồn gốc từ khoáng tự nhiên 

(mineral makeup) ñang tạo ra một cuộc cách mạng trong công nghiệp hóa mỹ phẩm 

[11]. Với ñặc tính mềm, mượt như tơ (silky mineral), sericit ñược sử dụng làm phụ gia 

hoặc các chất phủ, chất ñộn, chất nền cho sản xuất các loại son, phấn mắt, phấn màu 

khô và ướt, kem (nhất là các loại kem và xà phòng dưỡng da) do các tính năng chống 

các tia UV, giữ ẩm, kết dính, ñộ trong, tính lấp lánh, ñộ mịn cho bề mặt da, không ñộc. 

ðặc biệt sericit làm cho các loại sản phẩm không bị mất ñộ bóng khi hút ẩm.  

Các sản phẩm sericit ñang ñược tiêu thụ trên thị trường thế giới rất ña dạng 

theo chất lượng và mục ñích sử dụng khác nhau. Những nước khai thác và sản xuất 

sericit hàng ñầu thế giới là Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Canaña, Pháp, ðài Loan, Malaysia, 

Brazin, Mêhicô, Ấn ðộ và Srilanca. Một số hãng sản xuất có tiếng trên thế giới như: 

Shanshin sericit, Myoshi Kasei, Nikko Toryo (Nhật Bản), CAS for cosmetics (Hàn 

Quốc), Chuzhou Grea Mineral, Mitsui China (Trung Quốc)... 

Tổng sản lượng sản phẩm sericit năm 2008 là 390.000 tấn, trong ñó Mỹ sản 

xuất 99.000 tấn, tiếp ñó là Nga 100.000, Phần Lan 70 tấn, Hàn Quốc 37.000 tấn, Pháp: 

20.000 tấn, Canaña: 18.000 tấn,  Brazin: 4.000 tấn, Ấn ðộ 4.000 tấn, Na Uy 3.000 tấn 

và các nước khác là 30.000 tấn. 

Theo ước tính của USGS-2009 [4], nhu cầu về các sản phẩm sericit, chủ yếu là các 

chế phẩm dạng bột sẽ tăng với tốc ñộ 1-3% một năm cho ñến năm 2020. Các lĩnh vực tiêu 
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thụ chính là sản xuất bột gắn, bột bả trong xây dựng, sản xuất các loại sơn phủ và các sản 

phẩm polyme, nhựa ñặc chủng cho sản xuất ô tô và sản xuất các loại hoá mỹ phẩm. 

Công nghệ chế biến sericit ñã ñược nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản, 

Mỹ, ðức, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhiều bằng sáng chế ñược ñăng ký tại Mỹ ñã tạo ra 

các sản phẩm sericit có những tính năng ñặc biệt, có khả năng hấp phụ dầu mỡ cao, tính kị 
nước tuyệt ñối, tính linh ñộng cao, mềm dẻo, mịn và bóng mượt ñể dùng trong các lĩnh 

vực sơn, polyme và hóa mỹ phẩm. 

3. Thành phần vật chất quặng sericit mỏ Sơn Bình, Hà Tĩnh 

Việc tìm kiếm khoáng sản sericit ở Việt Nam bắt ñầu từ những năm 90 của thế 
kỷ 20. ðã phát hiện một số vùng tích tụ khoáng hóa sericit là Quảng Trị, Quảng Ninh, 

Bắc Cạn, Kon Tum, Hà Tĩnh... Tuy nhiên tại ña số các khu vực kể trên mức ñộ tập 

trung của khoáng chất sericit không cao, các thân khoáng hóa ñã phát hiện có quy mô 

nhỏ và chất lượng thấp ngoại trừ khu vực Sơn Bình, Hà Tĩnh [2,3].  

Số liệu ñiều tra, ñánh giá của Liên ñoàn ðịa chất Bắc Trung Bộ cho thấy trữ 

lượng khoáng sản sericit mỏ Sơn Bình, Hà Tĩnh tập trung trong một số thân khoáng có 

khả năng khai thác công nghiệp lên tới nhiều triệu tấn. 

Công tác nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng sericit ñã và ñang ñược tiến hành 

tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các nghiên cứu 

thành phần vật chất ñã ñược tiến hành bằng các thiết bị và phương pháp sau: 

- Phân tích Rơnghen nhiễu xạ trên máy D8-Advance; phân tích nhiệt vi sai trên 

máy STA-PT 1600; phân tích microzon trên kính hiển vi ñiện tử CAMEBAY, phân tích 

quang phổ Plasma trên máy IRIS-INTERPID, và phân tích thành phần hóa học ñược thực 

hiện bằng phương pháp hấp phụ nguyên tử trên hệ thiết bị AAS hay phương pháp cảm 

ứng kép plasma ICP tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm ðịa chất. 

- Phân tích khoáng tướng, thạch học trên kính hiển vi phân cực AXIOLAB tại 

Viện Nghiên cứu Khoa học ðịa chất. 

- Phân tích cấu trúc khoáng trên kính hiển vi ñiện tử quét (SEM) tại Viện Khoa học 

Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kính hiển vi ñiện tử truyền qua (TEM -

Transmission Electron Microscopy) tại Viện nghiên cứu ðịa chất và ðịa lý (Institute of 

Geography and Geology) Trường ðại học Tổng hợp Greifswald - Cộng hòa Liên bang 

ðức. 

Kết quả phân tích rơnghen và phân tích nhiệt vi sai trên Hình 1 và 2 [1] cho thấy 

quặng sericit Sơn Bình Hà Tĩnh có thành phần khoáng vật chính bao gồm: sericit có công 

thức trung bình (K0,727Na0,17Ca0,011)(Al0,933Fe0,016Mg0,011)2(Si0,782Al0,221)4O10(OH)2.5H2O, 

thể hiện rõ nét tại các ñỉnh có góc 2 teta tương ứng là 10,3; 20,8; 31; 32,5; 41,5; 49,3 và 

53  ñộ; Thạch anh [SiO2], pyrophyllit [Al(Si2O5(OH)], thể hiện rõ nét tại các ñỉnh có góc 2 

teta tương ứng là 11,3; 19,5; 23,5;  24; 29; 31; 34; 46,2; 49,5 và 53,8 ñộ; kaolinit 

[Al2SiO5(OH)4] và clorit. Ngoài ra cũng còn một lượng nhỏ khoáng vật albit canxi có 

công thức trung bình [(Na0,75Ca0,25)(Al1,26Si2,74O8]. 

Kết quả phân tích khoáng tướng, thạch học chỉ ra thành phần các khoáng vật phi 

kim loại chiếm từ 97-99 %, trong ñó chủ yếu là thạch anh, sericit và fenspat (KAlSi3O8). 

Chúng tồn tại dưới dạng vi hạt ẩn tinh nằm xen kẽ, xâm tán rất mịn với nhau, kích thước 

xâm tán của các hạt khoáng sericit từ vài trăm µm tới vài trăm nm (Hình 3, 4, 5 và 6). 
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Vật liệu gắn kết là tro núi lửa bị biến ñổi thành tập hợp vi vẩy-vẩy nhỏ sericit và sét uốn 

lượn xen lẫn vụn thạch anh siêu mịn. Chỉ một phần nhỏ: 1- 2 % ban tinh thạch anh tồn 

tại ở dạng hạt tròn cạnh bị nứt nẻ có kích thước 0,5-2,5 mm. ðôi khi gặp các mảnh ñá 

phun trào axit (porphyr thạch anh) có kích thước hạt tới ~ 4 mm. 

Ngoài ra còn có một số khoáng vật quặng (1-2 %) bao gồm: leucosen [(Fe-

Ti)O2], rutil (TiO2), khoáng vật sắt (gơtit-FeOOH, limonit-FeOOH.nH2O, 

hydroxit sắt-Fe(OH)2(3), pyrite-FeS2). ðôi khi gặp chalcopyrit (CuFeS2), ilmenit 

(FeTiO3), sphen (CaTiOSiO4) và zircon (ZrSiO4). Trong ñó các khoáng vật 

leucosen, rutil và sphen thường có kích thước hạt từ 0,1-0,5 mm phân bố rải rác 

trong nền phi quặng. Nhóm khoáng vật sunphur có kích thước hạt phổ biến < 0,01 

mm, tự hình xâm tán trong một số hạt phi quặng. Các khoáng vật gơtit, hydroxit 

sắt chủ yếu ở dạng vi vẩy, vẩy nhỏ (< 0,01-0,1 mm) xâm tán ñều trong mẫu. 

 
 

Hình 1. Giản ñồ rơnghen mẫu sericit vùng Hà Tĩnh [1] 
 

Hình 2. Giản ñồ phân tích nhiệt mẫu sericit vùng Hà Tĩnh [1] 

Trong Bảng 1 là kết quả phân tích microzon ñơn khoáng sericit trong quặng sericit 

Hà Tĩnh trên máy CAMEBAY. Nhìn chung các khoáng vật sericit trong quặng sericit Hà 

Tĩnh có cấu trúc tương ñối ñồng nhất và có ñộ tinh khiết cao. Hàm lượng của các thành 

phần hoá học chính như SiO2, Al2O3 và K2O trong ñơn khoáng sericit Hà Tĩnh ñều có giá 

55 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 



 5

trị xấp xỉ với hàm lượng lý thuyết của khoáng sericit. Chỉ một số ít trường hợp gặp những 

khoáng vật sericit có hàm lượng sắt trong mạng tinh thể. 

Trong Bảng 2 tổng hợp thành phần khoáng vật chính trong các cấp hạt nguyên 

khai cho thấy tỉ lệ hàm lượng của chúng biến ñổi rõ rệt theo cấp hạt. Hàm lượng thạch 

anh tăng dần trong các cấp hạt lớn còn hàm lượng sericit ngược lại tăng dần theo chiều 

giảm của cỡ hạt. ðặc biệt trong cấp hạt rất mịn (<10 µm) hàm lượng khoáng vật sericit 

lớn gấp > 2,5 lần, còn hàm lượng thạch anh chỉ <1/4 so với quặng nguyên khai. 

 

  

 
Hình 3. Ảnh thạch học chụp trên kính hiển vi 
phân cực AXIOLAB (2 nicon) : S-sericit, Q 
Thạch anh, M-Quặng  

 
Hình 4. Ảnh thạch học chụp trên kính 
hiển vi phân cực AXIOLAB (2 nicon) : Q 
-Thạch anh ban tinh 

  

 
Hình 5. Ảnh chụp mẫu sericit vùng Hà Tĩnh 
trên kính hiển vi ñiện tử quét - SEM 

 
Hình 6. Ảnh chụp mẫu sericit vùng Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử quét -  SEM

Bảng 1. Kết quả phân tích microzon ñơn khoáng sericit Hà Tĩnh 

Hàm lượng (%) 
TT Mẫu phân tích 

SiO2 Al2O3 MgO K2O FeO H2O 
1 M -1 46,60 37,08 0,12 10,34 0,21 4,90 

2 M -2 46,91 36,90 0,13 10,27 0,25 5,00 

3 M -3 47,08 37,10 0,10 10,40 0,23 5,01 

4 M -4 45,05 35,51 0,52 9,05 4,15 4,50 

5 M -5 46,96 36,95 0,08 10,12 0,28 4,98 

S 

Q 
M 

Q 
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6 M -6 46,80 36,86 0,26 9,98 0,20 4,95 

Bảng 2. Thành phần khoáng vật chính trong các cấp hạt của sericit Hà Tĩnh. 

Hàm lượng các khoáng vật (%) Cấp hạt (µµµµm) Tỉ lệ (%)
Sericit Pyrophyllit Quartz Kaolinit Felspat 

Ng. khai 100,0 25,14 15,17 50,02 4,29 2,93 

+ 100 69,10 20 15 56 4 3 

-100 +63 3,48 21 20 53 4 - 

-63 +45 3,13 19 22 53 4 - 

- 45 + 35 2,96 20 23 50 5 - 

- 35 + 20 4,00 13 17 59 4 4 

- 20 + 10 5,44 21 22 46 4 4 

- 10 + 5 4,66 58 15 16 5 4 

- 5 6,96 70 10 10 6 4 

Trên Hình 5 là biểu ñồ hàm lượng một số thành phần hóa học chính theo các cấp 

hạt trong quặng nguyên khai. Ta nhận thấy quy luật phân bố diễn ra tương tự. Cấp hạt 

<10 µm có tỉ lệ thu hoạch so với quặng nguyên khai là 11,62 %; hàm lượng SiO2 = 50,76 

%; Al2O3 = 33,69 %; K2O + Na2O = 8,42 %; Fe2O3 = 0,023 %; FeO = 0,19 %; MgO = 

0,19 %; TiO2 = 0,42 % và MKN = 4,89 %. 
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Hình 5. Phân bố một số thành phần chính theo cấp hạt quặng nguyên khai 

Kết quả phân tích quang phổ Plasma nêu trong Bảng 3 chỉ ra cho thấy trong 

quặng sericit Sơn Bình có một số thành phần kim loại nặng với hàm lượng rất nhỏ như 

As >38 ppm và Pb >50 ppm. Tuy nhiên so với các sản phẩm thương mại của bột 

khoáng sericit dùng trong hóa mỹ phẩm (As ≤ 3, Pb ≤ 10) thì vẫn quá cao. 

B¶ng 3. KÕt qu¶ ph©n tÝch quang phổ plasma quặng sericit Hµ TÜnh 

H�m lượng trong cấp hạt < 10 µµµµm 
§¬n vị

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO P2O5 TiO2 

% 35,97 0,09 0,18 8,50 0,07 <0,005 0,11 0,38 
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As Pb Sb Cd Co Cr Ce La 
ppm 

38.3 50,3 13,1 <2 < 2 27,3 219,6 116,4 

Bằng phương pháp phân tích hiển vi ñiện tử truyền qua ñã phát hiện ñược các 

thành phần kim loại nặng As và Pb tồn tại trong các khoáng vật như apatit [Ca5(PO4)3], 

khoáng oxit sắt hoặc các hạt quặng riêng rẽ khác ở dạng dung dịch ñặc (xem Hình 6 

ñến 11). 

4. ðịnh hướng chế biến và ứng dụng sericit mỏ Sơn Bình, Hà Tĩnh 

Từ những kết quả nghiên cứu thành phần vật chất quặng sericit Sơn Bình, Hà 

Tĩnh ñã nêu trên có một số nhận xét sau: 

- Thành phần khoáng vật sericit trong quặng nguyên khai tương ñối ñồng 

nhất và có ñộ tinh khiết cao. Chúng tồn tại dưới dạng vi hạt có kích thước siêu mịn 

từ vài µm ñến vài trăm nm, gắn kết với nhau bởi tro núi lửa bị biến ñổi thành tập 

hợp vi vẩy-vẩy nhỏ sericit và sét uốn lượn xen lẫn vụn thạch anh rất mịn nên không 

bền vững về cơ học. 

  

Hình 6. Ảnh phân tích mẫu sericit Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua 

- TEM 

Hình 7. Ảnh phân tích mẫu sericit Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua 

- TEM 

  

Hình 8. Ảnh phân tích mẫu sericit Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua 

- TEM 

Hình 9. Ảnh phân tích mẫu sericit Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua 

- TEM 
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Hình 10. Ảnh phân tích mẫu sericit Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua 

- TEM 

Hình 11. Ảnh phân tích mẫu sericit Hà 
Tĩnh trên kính hiển vi ñiện tử truyền qua 

- TEM 

- Tính phân cấp của khoáng sericit có sự khác biệt rất rõ rệt so với các thành 

phần tạp chất khác trong quặng nguyên khai. Hàm lượng thạch anh tăng dần trong các 

cấp hạt lớn còn hàm lượng sericit ngược lại tăng dần theo chiều giảm của cỡ hạt. ðặc 

biệt trong cấp hạt siêu mịn (<10 µm) hàm lượng khoáng vật sericit lớn gấp > 2,5 lần, 

còn hàm lượng thạch anh chỉ <1/4 so với quặng nguyên khai. 

- Các tạp chất có hại gồm các khoáng vật sắt và kim loại nặng As, Pb có hàm 

lượng tương ñối cao so với các sản phẩm bột sericit thương mại dùng trong hóa mỹ 

phẩm, nhưng chúng tồn tại trong các hạt khoáng vật khác riêng rẽ như apatit, 

hematit, magnetit hoặc các hạt liên kết dung dịch ñặc nên có thể xử lý ñể loại bỏ 

chúng ra khỏi sản phẩm bột sericit.  

Trên cơ sở ñặc ñiểm quặng sericit nguyên khai này có thể ñịnh hướng công 

tác nghiên cứu công nghệ tuyển quặng sericit Sơn Bình như sau: 

- Nghiền chọn lọc ñể giải phóng khoáng sericit ra khỏi các liên kết quặng.  

- Phân cấp thủy lực ñể tách lấy sản phẩm khoáng chất sericit nằm trong cỡ 

hạt cực mịn <10 µm. 

- Xử lý hóa tuyển ñể loại bỏ tạp chất sắt và các kim loại nặng As, Pb… ñể có 

sản phẩm bột sericit sử dụng trong ngành hóa mỹ phẩm. 

- Phần khoáng sericit có cỡ hạt lớn hơn 10 µm ñược tuyển nổi chọn riêng 

sericit ra khỏi các khoáng tạp và thạch anh, sau ñó nghiền tới cỡ hạt ñủ mịn sử 

dụng trong lĩnh vực sơn và polyme... 

- Sản phẩm quặng ñuôi trong quá trình tuyển nổi sericit có thành phần chủ 

yếu là thạch anh, vì vậy sẽ ñược nghiên cứu tuyển tách các tạp chất sắt và kim loại 

nặng ñể có ñược sản phẩm ñủ chất lượng sử dụng trong một số ngành công nghiệp 

như gốm sứ, cao su… 

5. Kết luận 

Khoáng vật sericit trong mỏ Sơn Bình, Hà Tĩnh có ñộ tinh khiết cao, tồn tại dưới 

dạng vi hạt ẩn tinh nằm xen kẽ, xâm tán rất mịn với nhau, kích thước hạt từ µm tới vài 

trăm nm dạng vi vẩy gắn kết với nhau bởi tro núi lửa bị biến ñổi nên kém bền vững và 

dễ bị phá vỡ bởi các lực cơ học. 
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Thành phần khoáng vật chính trong các cấp hạt nguyên khai biến ñổi rất khác 

nhau theo cấp hạt. Hàm lượng thạch anh tăng dần trong các cấp hạt lớn còn hàm lượng 

sericit ngược lại tăng dần theo chiều giảm của cỡ hạt. ðặc biệt trong cấp hạt rất mịn 

(<10 µm) hàm lượng khoáng vật sericit lên tới 70 %. 

Các tạp chất có hại gồm các khoáng vật sắt và kim loại nặng As, Pb nằm 

trong các hạt khoáng vật khác riêng rẽ như apatit, hematit, magnetit hoặc các hạt 

liên kết dung dịch ñặc với kích thước hạt rất mịn, nhỏ hơn các hạt khoáng sericit. 

Với các tính chất ñặc trưng trên cho thấy khả năng chế biến khoáng sản sericit 

vùng Hà Tĩnh bằng các phương pháp cơ học, vật lý và hóa lý thành các sản phẩm có 

chất lượng cao ñạt tiêu chuẩn thương mại sử dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp là rất khả quan.  

Hiện tại công tác nghiên cứu, xác ñịnh công nghệ chế biến phù hợp nhằm nâng 

cao chất lượng sản phẩm sericit Hà Tĩnh ñáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu cho các ngành 

công nghiệp sơn, polyme và hóa mỹ phẩm ñang ñược tiến hành tại Viện Khoa học Vật 

liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam./. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Văn Hạnh, ðào Duy Anh và nnk (2009). Nghiên cứu thành phần 

vật chất quặng sericit Sơn Bình, Hà Tĩnh. Báo cáo chuyên ñề, Viện Khoa học Vật liệu- 

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 9- 2009. 

[2]. Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Một số kết quả thi nghiệm 

thăm dò sơ bộ khả năng tuyển mẫu sericit vùng ðắc Lắk, Quảng Trị. Viện Khoa học 

Vật liệu- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 12- 2006. 

[3]. Tran Trong Hue, Kieu Quy Nam (2006). Sericit Mineralization in Vietnam and its 

Economic Significance. Institute of Geology. VAST. Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi. 

[4]. Zhang, M., Wang, L., Hirai, S., Redfern, S.A.T., and Salje, E.K.H. (2005). 

www. Mindat.org/min-9252html. 

[5]. Sericits Technical Literature ref Ser003-October 2002. 

www.koboproducts.com. 

[6]. Sericit, Application in Rubber, Plastic. Chuzhou Grea Minerals Co.LTD. 

www.Chinagrea.com 

[7]. Sericit Application in Ceramic Industry. Chuzhou Grea Minerals Co.LTD. 

www.Chinagrea.com 

[8]. Sericit Application in contructional material. Chuzhou Grea Minerals 

Co.LTD. www.Chinagrea.com 

[9]. Sericit Application in fine chemical and cosmetic Industry. Chuzhou Grea 

Minerals Co.LTD. www.Chinagrea.com 

[10]. Perng, Y., Wang, EI. Development of a function Filler: swelling sericit, 

solutions & TAPPI. JOURNAL, june 2004,vol. 3(6). 

[11]. http://www.mineral-makeup-reviews.com 


