
 1

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN  
THU HỒI TỔNG HỢP CÁC KHOÁNG VẬT TRONG QUẶNG 

CAO LANH- FENSPAT KHU VỰC PHÚ THỌ 
 

TS. Nguyễn Văn Hạnh, TS. ðào Duy Anh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

ViÖn Khoa häc VËt liÖu -  ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam 

  

Trong quặng cao lanh - fenspat thường có sự cộng sinh của một số khoáng vật thuộc nhóm 
khoáng chất công nghiệp bao gồm kaolinit, mica, fenspat và thạch anh. Việc tuyển tách ñể thu hồi các 
khoáng vật cộng sinh là rất cần thiết, nhằm sử dụng tổng hợp tài nguyên và giảm thiểu chất thải gây ô 
nhiễm môi trường. Trong nhiều năm qua nhóm nghiên cứu Viện Khoa học Vật liệu phối hợp với Hội 
Tuyển Khoáng Việt Nam ñã tiến hành nghiên cứu công nghệ tuyển quặng cao lanh fenspat  một số mỏ 
khác nhau của Việt Nam. Một số kết quả nghiên cứu ñã và ñang ñược áp dụng vào sản xuất, ñem lại 
hiệu quả kinh tế cao.  Báo cáo trình bầy một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến ñể 
sử dụng tổng hợp quặng cao lanh – fenspat khu vực Phú Thọ. 

 

Mở ñầu 

Cao lanh – fenspat là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh. 

Hai loại khoáng chất này luôn cộng sinh với nhau. Chúng là những sản phẩm phong 
hoá của các ñá mác ma và ñá biến chất giầu alumôsilicat (fenspat, mica, zeolit) như: 
granit, gnai, pocphia thạch anh… Tuỳ mức ñộ phong hoá mà tỉ lệ thành phần của 

chúng trong quặng nguyên của mỗi khoáng sàng có khác nhau. Tuy nhiên chúng ñều 

có ñiểm chung là trong thành phần của quặng nguyên, ngoài khoáng kaolinit (thường 
chiếm từ 25-60%) còn lại là các thành phần khoáng ñi kèm chủ yếu là thạch anh, 
fenspat và mica. Chúng cũng là những khoáng chất công nghiệp ñược sử dụng làm 

nguyên liệu trong nhiều ngành sản xuất khác nhau. Do vậy việc nghiên cứu tuyển tách 

ñể thu hồi những khoáng vật cộng sinh nói trên trong quặng cao lanh – fenspat thành 

các sản phẩm riêng rẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Việc thu hồi chúng không những ñể 
sử dụng tổng hợp tài nguyên mà còn làm giảm khối lượng chất thải ñể giảm tải lượng 
môi trường của khu vực. 

Trong nhiều năm qua, công tác nghiên cứu tuyển quặng cao lanh – fensspat của 

Việt Nam ñã và ñang ñược tiến hành với sự phối hợp của Viện Khoa học Vật liệu và 

Hội Tuyển khoáng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu ñạt ñược một số thành tựu khoa học 
mới trong lĩnh vực tuyển quặng cao lanh – fenspat ở trong nước nói chung và khu vực 

Phú Thọ nói riêng. Một số kết quả nghiên cứu ñã ñược ứng dụng vào sản xuất tại 
nhiều mỏ khác nhau trong cả nước, ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho các Doanh 

nghiệp và góp phần nâng cao ñời sống của người dân trong các khu vực khai thác 

quặng cao lanh – fenspat. Sau ñây trình bầy kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển nhằm 

chế biến và sử dụng tổng hợp tài nguyên một số dạng quặng cao lanh – fenspat của 

khu vực Phú Thọ. 

 1. Thành phần vật chất một số loại quặng cao lanh - fenspat Mỏ Ngọt 

Trong các Mỏ cao lanh - fenspat của khu vực Phú Thọ luôn tồn tại ba dạng 

quặng là quặng cao lanh ở tầng trên, tầng giữa là quặng bán phong hoá cao lanh – 
fenspat và phần dưới là quặng fenspat. Thành phần vật chất chính của 3 dạng quặng 

Mỏ Ngọt trình bầy trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần khoáng vật chính quặng cao lanh - fenspat Mỏ Ngọt 
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Hàm lượng các khoáng vật (%) 
Cấp hạt (mm) Tỉ lệ (%) 

Kaolinit Fenspat Mica Quarz KV. Khác 
1. Quặng cao lanh 

+0,063 62,88 6,3 9,10 37 47,5 Vh 

-0,063 + 0,045 0,76 52 10 11 27 1 - 2 

- 0,045 + 0,030 7,27 83 5 2 7 3 

- 0,030 29,09 96 1 1 2 Vh 

Quặng nguyên khai 100,00 38,3 6,4 23,8 31,5 Vh 

2, Quặng bán phong hoá cao lanh - fenspat 

+ 0,50 52,17 5 27 33 33 Vh 

- 0,50 + 0,063 20,68 17 45 28 10 Vh 

- 0,063 27,15 56 10 24 10 Vh 

Quặng nguyên khai 100,00 21,3 26,1 29,5 22,0 Vh 

3, Quặng fenspat 

Quặng nguyên khai 100,00 0 51,31 15,31 31,44 1,0 

Có thể thấy trong quặng cao lanh, thành phần khoáng vật kaolinit tập trung 

chủ yếu trong cấp hạt – 0,045 mm, ngược lại các khoáng vật cộng sinh lại tập trung 

trong cấp hạt thô + 0,063 mm.. Trong ñó thạch anh có hàm lượng 47,5 %, mica 37 

% và fenspat là 9,1 %. 

Trong quặng bán phong hoá cao lanh – fenspat, kaolinit tập trung phần lớn 

trong cấp hạt – 0,063 mm. Tuy nhiên do mức ñộ phong hoá chưa hoàn toàn nên vẫn 

còn tới 10 % fenspat, 24 % mica và 10 % thạch anh trong cấp hạt này. Các khoáng vật 

cộng sinh mica, fenspat chưa phong hoá hết còn lại trong cấp hạt + 0,063 mm với hàm 

lượng tương ñối lớn: 32,11 % fenspat mà chủ yếu là K – fenspat (octoclaz  

[KAlSi3O8]); 31,58 % mica và 25,42 % thạch anh. 

Trong quặng fenspat thành phần khoáng vật fenspat chủ yếu là anbit 

[NaAlSi3O8] chỉ chiếm trên 50 % còn lại là thạch anh chiếm tới trên 31 % và 

khoáng vật mica trên 15 %. 

Vì vậy khi tuyển quặng cao lanh và quặng bán phong hóa mà chỉ tuyển tách lấy 

sản phẩm cao lanh, còn với quặng fenspat chỉ tuyển lấy fenspat thì sẽ phải thải bỏ từ  

50 ñến 72,85 % lượng quặng ñã khai thác, trong ñó có chứa các khoáng vật mica, 

fenspat và thạch anh ñều là những khoáng chất công nghiệp có thể sử dụng làm 

nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác nhau. Ví dụ như fenspat, thạch anh sử 

dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng, mica cho sản xuất que hàn, sơn… ðiều này sẽ 

không những gây tổn thất, không sử dụng tổng hợp ñược tài nguyên mà còn gây tác 

ñộng ñến môi trường bởi các chất thải rắn. 

Với mục tiêu thu hồi ñể sử dụng tổng hợp tài nguyên, nhóm nghiên cứu ñã tiến 

hành nghiên cứu tuyển tách các khoáng vật cộng sinh mica, fenspat và thạch anh trong 

cả ba dạng quặng nói trên của Mỏ Ngọt thành các sản phẩm riêng rẽ, ñủ tiêu chuẩn 

chất lượng làm nguyên liệu cho một số ngành sản xuất nói trên. 

 2. Kết quả thí nghiệm và ñề xuất sơ ñồ công nghệ tuyển 

Thí nghiệm ñã ñược tiến hành trong phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Vật 

liệu với một số sơ ñồ tuyển khác nhau ñể lựa chọn sơ ñồ công nghệ tuyển hợp lý. Công 
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tác phân tích thành phần vật chất nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm ñã ñược 

tiến hành bằng các phương pháp: phân tích Rơnghen nhiÔu x¹ tia X với máy D8 – 
Advance; phân tích khoáng tướng, thạch học trên kính hiển vi phân cực AXIOLAB; 
phân tích nhiệt với máy DERIVATOGRAPH; phân tích thành phần nguyên tố bằng 
EDX trên kính hiển vi ñiện tử quét phân giải cao FE-SEM  Hitachi S-4800; phân tích 
hoá học, phân tích thành phần ñộ hạt bằng rây tiêu chuẩn và thiết bị phân tích ñộ hạt 
MASTERSIZER;phân tích ñộ trắng trên thiết bị ño ñộ trắng  ELRREPHO-3000. 

Từ kết quả thí nghiệm ñã ñề xuất sơ ñồ công nghệ hợp lý cho cả ba dạng 
quặng cao lanh, quặng bán phong hoá cao lanh – fenspat và quặng fenspat ñược 
trình bày trên Hình 1, 2 và 3. Sơ ñồ công nghệ kết hợp giữa các phương pháp ñập 

nghiền chọn lọc phân ñoạn, phân cấp sàng hoặc xyclon thuỷ lực và tuyển nổi. Kết 
quả thí nghiệm thu ñược ghi trong Bảng 2, 3 và 4. Ngoài sản phẩm quặng tinh cao 
lanh 1 và fenspat 1 chất lượng cao, có thể sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất 
men, gốm sứ cao cấp, các quặng tinh mica, fenspat và thạch anh ñều ñủ tiêu chuẩn 
làm nguyên liệu cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng và cho sản xuất que hàn. 

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm tuyển quặng cao lanh Mỏ Ngọt 

Hàm lượng (%) 
Sản phẩm 

Thu hoạch 
(%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O +Na2O 

Q. tinh cao lanh1 34.43 47.86 37.04 0.48 1.15 

Q. tinh cao lanh 2 4.35 55.75 30.13 0.3 2.16 

Q. tinh mica 14.32 53.71 31.08 1.77 8.47 

Q. tinh thạch anh 25.76 98.94 0.35 0.03 0.10 

Quặng ñuôi 21.14 91.32 3.01 0.17 3.24 

Q. nguyên khai 100 70.36 19.95 0.47 2.79 

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm tuyển quặng bán phong hoá cao lanh- fenspat           Mỏ 
Ngọt 

Hàm lượng (%) 
Sản phẩm 

Thu hoạch 
(%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O +Na2O 

Q. tinh cao lanh 18.65 52.78 33.60 0.47 1.05 

Q. tinh mica 21.15 53.12 32.17 1.9 8.26 

Q. tinh fenspat 20.86 66.89 20.17 0.05 12 

Q. tinh thạch anh 19.24 98.97 0.4 0.03 0.1 

Quặng ñuôi 20.1 91.87 1.92 0.17 1.81 

Q. nguyên.khai 100 72.54 17.74 0.54 4.83 
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Bảng 4. Kết quả thí nghiệm tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt 

Hàm lượng ββββ (%) Tên sản phẩm 
Thu hoạch 

(%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO 
Quặng tinh mica 7 48.76 36.53 2.82 10.23 0.75 0 

Q. tinh fenspat 1 39 66.68 19.54 0.12 4.01 8.29 1.32 

Q. tinh fenspat 2 29 75.54 14 0.8 2.66 5.3 0.8 

Q. tinh quartz 20 99 0.5 0.35 0.1 0.05 0 

Quặng ñuôi 5 81.50 1.25 5.08 0.97 7.35 3.46 

Quặng ng. khai 100 75.2 14.4 0.8 3.12 5.2 0.92 

3. Chất lượng các sản phẩm 

Với sơ ñồ công nghệ ñã thí nghiệm và ñề xuất trong Hình 1, 2 và 3 ñã thu hồi ñược 

phần lớn khối lượng các khoáng vật cộng sinh mica, fenspat và thạch anh trong quặng cao 

lanh, quặng bán phong hoá cao lanh – fenspat cũng như quặng fenspat Mỏ Ngọt. ðã giảm 

ñược tỉ lệ chất thải ra môi trường từ trên 62 – 72,85 % xuống còn ~ 10 – 20 %. 

Các sản phẩm quặng tinh cao lanh, fenspat, mica và quartz nhận ñược từ quá 
trình tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt ñều có chất lượng tương ñương với một số sản 
phẩm này trên thị trường thế giới hiện nay (Bảng 5, 6 và 7). 

Bảng 5. So sánh chất lượng quặng tinh cao lanh, mica, fenspat của Mỏ Ngọt sau 
khi tuyển với một số sản phẩm nhập khẩu hiện nay 

Hàm lượng (%) 
Tên sản phẩm 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO 
Sản phẩm  fenspat 

Q. tinh fenspat Mỏ Ngọt 66,68 19,64 0,12 4,01 8,29 1,33 

G-200 feldspar của Mỹ 66,3 18,50 0,082 10,75 3,04 0,81 

K-FCM-Glazing  Thái Lan 73,00 14,50 0,43 9,52 2,17 - 

F-20 feldspar của Mỹ 68,15 18,85 0,065 4,10 6,82 1,40 

NC-4 (200 mesh) 68,15 18,85 0,07 4,10 6,82 1,40 

PF/02 Ấn ðộ 65,54 18,27 0,06 11,23 3,27 0,15 

PF/03 Ấn ðộ 66,8 18,05 0,1 10,44 3,52 0,20 

Sản phẩm mica 
Mica Mỏ Ngọt 47-48 36-37,5 2,8-3,4 10,2-11 0,6-1,4 - 

Mica Ấn ðộ 41,32 34 4,5 8,31 - 2,17 

Mica Trung Quốc 44-50 20-33 2-6 9-11 1-1,8 - 

Mica  ñen Trung Quốc 45,02 30,46 - 10,18 0,46 - 

Mica  ñen Trung Quốc 45,02 30,46 - 10,18 0,46 - 

Bảng 6. So sánh chất lượng quặng tinh quartz của Mỏ Ngọt sau khi tuyển với 
một số sản phẩm nhập khẩu hiện nay 

Sản phẩm thạch anh 

Hàm lượng (%) 
Tên sản phẩm 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O 

Q. tinh quartz Mỏ Ngọt 99,31 0,5 0,04 0,05 0,05 

Quartz  Ấn ðộ 99,8 (�0,2
0,03 

(�0,05) 
0,05 25 ppm 40 ppm 

Quartz Trung Quốc 98,76 0,17 0,05 0,04 0,2 
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Bảng 7. So sánh chất lượng sản phẩm kao lanh tinh của xưởng tuyển Mỏ Ngọt với 
tiêu chuẩn TCVN và sản phẩm kao lanh trên thế giới 

Sản phẩm kao lanh thế giới  
Tên chỉ tiêu 

S.p kao lanh 
tinh Xưởng 

tuyển Mỏ Ngọt 

TCVN 
6301 - 
1997 Mastercast  

(USA) 
GF-M250 
(China) 

TK35 
(Malayxia) 

SiO2 45,68 ≤ 51 45,18 47,05 48,57 

Al2O3 38,88 ≥ 32 38.44 36,55 36,11 

Fe2O3 0,39 ≤ 1,0 0,38 0,61 0,90 

TiO2 < 0,01 ≤ 1,0 1,78 0,20 0,47 

K2O 0,45 - 0,12 1,0 1,30 

Na2O 0,20 - 0,01 0,33 0,07 

d =0,2÷0,1 mm 0 ≤ 7 0 0 0 

d > 0,063 mm 0 - 1,50 0 0 

d <0,05 mm 97 ≥ 60 - > 97 > 96 

MKN 14,39 - 13,53 13,49 12,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ ñồ tuyển quặng cao lanh Mỏ Ngọt 

S¶n phÈm 
cao lanh 2 S¾t th¶i 

Thạch 
anh 
 

Mica 
S¶n phÈm 
cao lanh 1 

QuÆng 
th¶i  
 

Ph©n cÊp 
xyclon 1 

 

TuyÓn tõ 

TuyÓn tõ 

Läc Ðp 

C« ®Æc 

SÊy kh« 

Quặng cao lanh th« 

§¸nh t¬i, chµ x¸t 
 

§Ëp - 50mm 

T¸ch mica 

N−íc 
tuÇn 
hoµn 

Ph©n cÊp 
thuû lùc 

 

Ph©n cÊp 
xyclon 2 

 

T¸ch mica 

Tách thạch 
anh 
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Hình 2. Sơ ñồ tuyển quặng bán phong hoá cao lanh fenspat Mỏ Ngọt  

QuÆng nguyªn khai 

§Ëp � 2 mm 

NghiÒn chän 
läc – 1 mm 

Sµng ph©n cÊp  
 

Ph©n cÊp xyclon d= 
0,020mm 

+ 

QuÆng 
tinh mica 

Sµng ph©n cÊp  
- 

QuÆng tinh 
th¹ch anh 

TuyÓn næi mica 

TuyÓn næi 
fenspat 

T.tinh 
fenspat  

T. vÐt 
fenspat  

QuÆng tinh 
fenspat  

QuÆng tinh 
Cao lanh 

NghiÒn chän läc 
65 % - 0,074 mm 

Ph©n cÊp xyclon d= 0,02mm 

- 

+ 

+ - 

QuÆng 
®u«i 

- + 
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Hình 3. Sơ ñồ tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt 

Sơ ñồ công nghệ ñề xuất có thể ñem lại lợi ích nhiều mặt: giảm lượng chất thải 

ñến mức thấp nhất, tận thu ñược tài nguyên, tăng giá trị của khoáng sàng và giảm thiểu 

tác ñộng môi trường từ các chất thải. 

  

QuÆng ®Çu 

NghiÒn 60 % 
< 74µm 

TuyÓn vÐt 

KhuÊy tiÕp xóc thuốc 

TuyÓn chÝnh mica 

TuyÓn tinh 1 

Röa 

- 

QuÆng tinh 
mica 

Ph©n cÊp d = 25 µµµµm 
+ 

TuyÓn tinh 2 

N−íc  
th¶i 

QuÆng tinh 
th¹ch anh 

KhuÊy tiÕp xóc thuốc 

TuyÓn chÝnh 
fenspat 

TuyÓn tinh  TuyÓn vÐt  

QuÆng tinh 
fenspat 1 

QuÆng tinh 
fenspat 2 

Röa  
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4. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất 

Công nghệ tuyển quặng cao lanh do nhóm nghiên cứu ñề xuất ñã ñược áp dụng 

vào sản xuất ñầu tiên vào năm 2002 tại Thừa Thiên-Huế cho quặng cao lanh A Lưới. 

Tiếp ñến là cao lanh Mỏ Ngọt, Phú Thọ năm 2004. Cho ñến nay ñã có thêm 4 mỏ khác 

tại khu vực Phú Thọ và Yên Bái áp dụng công nghệ này vào sản xuất. Tổng khối 

lượng sản phẩm ñã sản xuất ra, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu 

khoảng trên 200.000 tấn. Ngoài việc nâng cao thu nhập ổn ñịnh cho hàng trăm người 

lao ñộng của các ñịa phương và ñóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ ñồng 

còn ñem lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất khoảng trên 100 tỉ ñồng. 

Hiện tại có thêm 2 mỏ cao lanh khác trong khu vực và 01 mỏ fenspat (Mỏ Ngọt) 

ñã tiến hành lập dự án ñầu tư và chuẩn bị ñi vào xây dựng. Khi công trình ñi vào sản 

xuất sẽ cung cấp cho thị trường trong nước mỗi năm trên 22.000 tấn sản phẩm fenspat 

có chất lượng cao thay thế cho hàng nhập ngoại, 4750 tấn sản phẩm mica và 10.800 

tấn sản phẩm thạch anh. ðóng góp cho ngân sách nhà nước trên 4 tỉ ñồng/ năm và lãi 

ròng cho Chủ ñầu tư là trên 7 tỉ ñồng/năm. 

  

 Kết luận 

- Trong quặng cao lanh – fenspat nói chung ñều có sự cộng sinh của một số 

khoáng vật thuộc nhóm khoáng chất công nghiệp có thể sử dụng làm nguyên liệu 

cho một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim… Do vậy cần ñược nghiên 

cứu tuyển thu hồi chúng, vừa tận thu ñược tài nguyên vừa giảm ñược khối lượng 

chất thải và bảo vệ môi trường. 

- Từ kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển quặng cao lanh, quặng bán phong hoá 

cao lanh – fenspat và quặng fenspat Mỏ ngọt, nhóm nghiên cứu ñã ñề xuất sơ ñồ công 

nghệ chế biến thu hồi ñể sử dụng tổng hợp tài nguyên quặng cao lanh - fenspat ñem lại 

lợi ích nhiều mặt: tận thu ñược tài nguyên, giảm chất thải gây tác ñộng ô nhiễm môi 

trường và tăng giá trị của khoáng sàng. 

- Kết quả nghiên cứu ñã ñược áp dụng vào sản xuất tại một số mỏ trong khu vực 

Mỏ Ngọt ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho các Doanh nghiệp và nâng cao ñời sống cho 

người dân trong khu vực.  

- Các sản phẩm thu ñược sau quá trình tuyển có chất lượng cao và ổn ñịnh, có 

khả năng thay thế cho hàng nhập ngoại, không những ñáp ứng nhu cầu sản xuất ở 

trong nước mà còn xuất khẩu sang một số nước trong khu vực.  

- Nhu cầu nguyên liệu cao lanh và fenspat chất lượng cao của các nhà máy sản 

xuất gốm sứ và thủy tinh là rất lớn. Vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng tiến bộ 

KHCN cho các vùng mỏ ñang khai thác hiện nay ñể nâng cao và ổn ñịnh chất lượng 

sản phẩm  cao lanh và fenspat, ñồng thời tận thu các khoáng vật ñi kèm ñể giảm thiểu 

khối lượng thải gây ô nhiễm môi trường./. 
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