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Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim 

Mỏ quặng liti được phát hiện tại khu vực La Vi tỉnh Quảng Ngãi với tổng trữ lượng ước 

tính khoảng 1,5 triệu tấn quặng liti và khoáng vật chính chứa liti trong quặng là lepidolite, 

các khoáng tạp chất đi kèm chủ yếu là muscovite, albite và thạch anh. 

Nghiên cứu công nghệ tuyển, làm giàu quặng theo phương pháp tuyển nổi đã xác lập 

được sơ đồ công nghệ, các điều kiện và chế độ công nghệ ảnh hưởng tới quá trình tuyển như: 

độ hạt quặng đưa vào tuyển, môi trường tuyển (pH), tỷ lệ rắn/lỏng (R/L), thuốc tuyển (thuốc 

tập hợp, thuốc kích động, thuốc đè chìm và thuốc tạo bọt), tốc độ khuấy và thời gian tuyển 

nổi. Với sơ đồ, các điều kiện và chế độ công nghệ tuyển hợp lý xác lập qua thí nghiệm, từ 

quặng nguyên khai chứa khoảng 1% Li2O đã thu được quặng tinh liti chứa trên 4% Li2O, 

thực thu đạt 87,61%. 

Nung chuyển hóa quặng tinh liti thu được từ khâu tuyển khoáng với chất phản ứng 

FeSO4.7H2O, sau đó hòa tan trong dung dịch H2SO4, loại bỏ các tạp chất có trong dung dịch 

hòa tách đã thu được dung dịch sạch chứa liti, chế biến tiếp thu được sản phẩm cuối cùng có 

chứa 99,05% Li2CO3 và 99,02% LiCl có chất lượng tương tự như các sản phẩm thương mại 

trên thế giới. 

1. Mở đầu 

Liti (Li) được nhà hóa học người Thụy Điển Johan August Arfwedson tìm ra 

năm 1817, là kim loại nhẹ nhất với các đặc tính vượt trội ở cả dạng kim loại và hợp 

chất. Hợp kim nhôm chứa 1% Li cứng hơn 30%, trọng lượng riêng nhỏ hơn 5% và tính 

chống ăn mòn của vật liệu tăng lên đáng kể so với hợp kim nhôm thông thường không 

chứa Li. Li có độ dương điện lớn nhất trong tất cả các kim loại với điện thế điện cực 

tiêu chuẩn là 3,045 V so với 2,71 V của Na hay 0,76 V của Zn. Do đó, nó có thể sinh 

ra dòng điện tích lớn nhất trên một đơn vị trọng lượng hay thể tích so với bất kỳ kim 

loại nào,. Pin Li thương mại có điện thế 3,7 V, cao gấp khoảng 3 lần so với pin Ni. 

Hơn thế nữa, pin Li còn nhẹ hơn, có tuổi thọ cao hơn và có thể sạc bất kỳ khi nào ngay 

cả khi pin chưa phóng hết điện, rất thích hợp với các thiết bị điện cầm tay như điện 

thoại di động, máy ảnh, máy tính xách tay... Dầu mỡ bôi trơn chứa 5 ÷ 10 % hỗn hợp 

xà phòng Li có thể ổn định tính chất cơ, lý trong khoảng nhiệt độ từ -50 đến +200
o
C 

(Tahil. W, 2007). Sản lượng sản xuất Li của thế giới năm 2014 đạt 31.700 tấn Li, tăng 

lên 32.500 tấn vào năm 2015 (USGS, 2016) và tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong 

những năm tới. Li được gọi là nguyên liệu của tương lai do vai trò không thể thay thế 

của nó đối với ngành công nghiệp năng lượng, giao thông, điện tử.   

Phần lớn trữ lượng Li nằm trong các mỏ có nguồn gốc muối biển ở Chile và 

Bolivia. Ngoài ra, liti cũng được tìm thấy trong đá granit và pecmatit. Khoáng vật chủ 

yếu chứa Li là spodumene-LiAlSi2O6 (Heinrich et al., 1978; Linnen et al., 2012); 

petalite-LiAlSi4O10 (Sitando & Crouse, 2012); zinnwaldite-

KLiFe
2+

Al(AlSi3O10)(F,OH)2 (Paukov et al., 2010; Kondás J. & Jandová J., 2006); 

lepidolite - K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 (Luong et al., 2013); và amblygonite-

LiAlPO4F (Garrett, 2004). Mỏ quặng Li vùng La Vi tỉnh Quảng Ngãi có trữ lượng 

khoảng 1,5 triệu tấn quặng chứa khoảng 1% Li2O, tương đương 15 ngàn tấn Li2O. Kết 

quả nghiên cứu địa chất, khoáng vật cho thấy, Lepidolite là khoáng chính chứa Li 

trong quặng vùng La Vi, các khoáng tạp chất đi kèm chủ yếu là mica, thạch anh và 

felspat (Nguyễn Văn Hạnh và nnk, 2009). 



Khoáng vật chứa Li và các khoáng tạp chất có đặc điểm vật lý tương tự nhau... 

do đó, cần sử dụng phương pháp tuyển nổi dựa trên sự khác biệt về đặc tính hóa học 

để làm giàu quặng, nghiên cứu công nghệ tuyển nhằm xác lập được sơ đồ, các điều 

kiện, chế độ công nghệ phù hợp với đối tượng quặng để thu được quặng tinh Li với 

các chỉ tiêu kỹ thuật, công nghệ tốt nhất. Qui trình công nghệ phổ biến được sử dụng 

để chế biến các hợp chất của Li là thủy luyện gồm các khâu: nung chuyển hóa, hòa 

tách Li vào dung dịch, làm sạch dung dịch chứa Li, kết tủa, nung... Nghiên cứu công 

nghệ chế biến các hợp chất của Li sẽ xác lập quy trình cũng như các giá trị phù hợp 

nhất cho các yếu tố công nghệ ảnh đến hiệu suất của mỗi khâu trong quy trình nhằm 

điều chế các sản phẩm Li2CO3 và LiCl đạt tiêu chuẩn thương mại của thế giới. 

2. Mẫu, phương pháp, thiết bị nghiên cứu và phân tích 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu công nghệ tuyển có khối lượng 10 tấn là mẫu quặng Li được lấy 

tại các thân quặng của vùng mỏ Li La Vi trên cơ sở lập phương án thiết kế và thi công 

lấy mẫu đúng qui trình kỹ thuật, đảm bảo tính đại đại diện cho các th n quặng và v ng 

quặng. Tại phòng thí nghiệm tuyển khoáng của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-

Luyện kim (VIMLUKI), mẫu quặng được gia công, lấy các loại mẫu phân tích khoáng 

tướng, khoáng vật, thành phần hóa học và mẫu phục vụ nghiên cứu công nghệ tuyển.  

Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu đã cho thấy, thành phần khoáng vật 

quặng Li Quảng Ngãi gồm khoáng chứa Li là lepidolit, khoáng đi kèm chính là thạch 

anh, mica và fenspat. Thành phần hóa học mẫu quặng nguyên khai như trong bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần hóa học quặng Li nguyên khai 

Thành phần Li2O TFe Al2O3 SiO2 CaO K2O Na2O Ag (g/t) 

Hàm lượng, % 0.98 0.32 18.38 68.40 0.31 3.64 1.95 < 2 

Mẫu cho nghiên cứu công nghệ điều chế các hợp chất của Li là quặng tinh Li thu 

được sau quá trình tuyển với các điều kiện và chế độ công nghệ tuyển tối ưu được xác 

lập từ quá trình nghiên cứu công nghệ tuyển. 

2.2. Phương pháp, thiết bị nghiên cứu và phân tích 

- Sử dụng phương pháp thu thập, ph n tích, đánh giá thông tin tổng quan về công 

nghệ tuyển quặng liti trong và ngoài nước.  

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong phòng để xác định thành 

phần vật chất và công nghệ tuyển hợp lý nhằm thu hồi quặng tinh liti. 

- Nghiên cứu công nghệ tuyển được thực hiện tại Phòng Công nghệ Tuyển 

khoáng - VIMLUKI, trên các thiết bị như: máy đập hàm, sàng rung, máy nghiền bi, 

máy khuấy thuốc, máy tuyển nổi (Denver, Mekhanobr). 

- Nghiên cứu công nghệ điều chế các hợp chất của Li được thực hiện tại phòng 

thí nghiệm thủy luyện - V MLUK , phòng thí nghiệm VH2- ĐH Quốc gia Hà Nội; 

phòng thí nghiệm Hóa - Trung t m Ph n tích và Thí nghiệm Địa chất- Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trên các thiết bị: lò nung, máy khuấy điều khiển tốc độ, máy lọc chân 

không, tủ sấy chân không, hệ thống ổn nhiệt, thiết bị đo pH, máy ly t m 4.000 

vòng/phút, cốc thủy tinh có dung tích 1000 ml, 3000 ml, 5000 ml và th ng 30 lít, bao 

nung.   



- Phân tích mẫu quặng và các mẫu nghiên cứu công nghệ tuyển, điều chế các hợp 

chất của Li được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản; Khoa Địa 

chất- ĐH Quốc gia Hà Nội; Trung t m Ph n tích hóa lý- VIMLUKI; Trung tâm Phân 

tích và Thí nghiệm địa chất, trên các hệ thiết bị AAS, ICP, X-Ray, TEM. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1.  ghi n cứu công nghệ tuyển quặng  i 

Công nghệ tuyển nổi được sử dụng để tách khoáng lepidolite chứa Li ra khỏi các 

khoáng đi kèm thuộc nhóm alumosilicate và silicate. Sơ đồ nguyên lý tuyển quặng Li 

vùng La Vi tỉnh Quảng Ngãi như hình 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi quặng Li Quảng Ngãi 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình tuyển nổi quặng Li gồm: 

độ hạt quặng đưa tuyển; pH môi trường tuyển; nồng độ bùn quặng (tỉ lệ rắn/lỏng); chi 

phí và thời gian khuấy tiếp xúc các loại thuốc tuyển; thời gian tuyển nổi. Nghiên cứu 

công nghệ tuyển đã khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên đến hiệu quả tuyển nổi 

quặng Li theo phương pháp lựa chọn điều kiện cơ sở như: pH 3; tỉ lệ R L 30%; chi 

phí thuốc tập hợp 400 g t; khuấy tiếp xúc thuốc tập hợp 3 phút; tuyển nổi trong 5 phút, 

sau đó thay đổi giá trị yếu tố khảo sát trong khi cố định những yếu tố khác. Kết quả thí 

nghiệm biểu diễn sự tương quan giữa từng yếu tố ảnh hưởng chính đến hiệu suất tuyển 

(thông qua các chỉ số mức thu hoạch γ, hàm 0 cứu gồm: một kh u tuyển tinh, một 

kh u tuyển v t và 3 kh u tuyển tinh. Các điều kiện, chế độ công nghệ và sơ đồ tuyển 

đã xác lập ở qui mô nhỏ trong phòng thí nghiệm được dụng tuyển với khối lượng mẫu 

lớn ở qui mô 120 kg/h trên dây chuyền tuyển kh p kín từ cấp quặng nguyên đến thu 

hồi quặng tinh để kiểm tra sự ổn định của quy trình công nghệ. Thí nghiệm thực hiện 

theo sơ đồ nguyên lý hình 1 với 3 lần tuyển tinh, kết quả được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng  .  á   hỉ  i       h ậ     ển   ặng  i   ảng  g i 

Tên sản phẩm Thu hoạch, % Hàm lượng Li2O, % Thực thu Li2O, % 

Quặng tinh Liti 22.97 4.03 87.61 

Quặng thải  77.03 0.17 12.39 

Quặng cấp 100.0 1.06 100.0 
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Kết quả thí nghiệm trong Bảng 2 cho thấy, quy trình công nghệ và các điều kiện, 

chế độ tuyển lựa chọn hoạt động ổn định, sản phẩm quặng tinh Li sau 2 lần tuyển tinh 

đạt 4.03% Li2O với mức thực thu Li2O kh u tuyển khoáng đạt 87.61%. 

3.2.  ghi n cứu công nghệ điều chế các hợp chất của  i 

Mẫu nghiên cứu công nghệ điều chế các hợp chất của Li như Li2CO3 và LiCl là 

quặng tinh Li thu được sau quá trình tuyển. Thành phần hóa học mẫu nghiên cứu điều 

chế Li2CO3 và LiCl như trong Bảng 3. 

Bảng  .  h nh phần h   họ    ặng  inh  i 

Thành phần Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO P2O5 

Hàm lượng (%) 23.38 0.20 0.25 0.05 < 0.01 0.50 0.10 

 

Thành phần TiO2 SiO2 Li Sc 

Hàm lượng (%) 0.01 46.76 19500 ppm < 5 ppm 

Các khoáng chính trong mẫu gồm: Lepidolite + Muscovite - 

K(Al,Li)3[AlSi3O10](OH)2, Thạch anh-SiO2, Plagioclas-(Ca,Na)Al(Al,Si)Si2O8. Sơ đồ 

nguyên lý điều chế Li2CO3 và LiCl như Hình 2. 

Nghiên cứu công nghệ điều chế Li2CO3 và LiCl từ quặng gồm các bước: (1)- 

chiết tách Li từ quặng vào dung dịch; (2)- loại bỏ các tạp chất trong dung dịch chứa Li; 

(3)- kết tinh Li2CO3 từ dung dịch sạch chứa Li, và điều chế LiCl từ Li2CO3 thu được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  . Sơ đồ ng   n    đi    hế  i2CO3     i    ừ quặng Li Việt Nam 

FeSO4.7H2

O 

Tách tạp chất 

HCl H2SO

4 

O4 

(NH4)2C

O3 

Thiêu  

Kết tủa 

Hòa tách 

Bã thải 

Tinh quặng Li 

Kết tinh 

Hòa tan 

Li2CO3 

Sản ph   Li2CO3 Sản ph   LiCl 



Nghiên cứu công nghệ đã xác lập được các điều kiện và chế độ tối ưu cho từng 

kh u như sau: 

Điều kiện cho chiết tách Li từ quặng vào dung dịch: thiêu quặng ở 850
o
C trong 

thời gian 150 phút, tốc độ tăng nhiệt khi thiêu là  150
o
C/giờ, tỉ lệ FeSO4.7H2O/quặng 

là 10%, cỡ hạt đưa thiêu là 0,074 mm, hòa tách thiêu phẩm trong dung dịch H2SO4 

nồng độ 70 g lít trong thời gian 150 phút tại 100
o
C, khuấy 120 vòng phút.  

Điều kiện tách tạp chất ra khỏi dung dịch chứa Li: tách sắt trong dung dịch hòa 

tách với tác nhân là Ca(OH)2 20%, pH quá trình thủy ph n là 6, nhiệt độ quá trình thủy 

phân: 50
o
C trong thời gian 90 phút; tốc độ khuấy khi thủy ph n: 120 vòng phút;tách 

Ca bằng H2C2O4, theo tỉ lệ mol Ca
2+

/H2C2O4 là 0,94 lần; nồng độ dung dịch H2C2O4: 

20 g/lít; nhiệt độ phản ứng 40
o
C; tốc độ khuấy 120 vòng/phút; thời gian phản ứng kết 

tủa canxi: 60 phút; tách Mg ở điều kiện  nhiệt độ 50
o
C, tốc độ khuấy 90 vòng phút, pH 

ở mức 9, thời gian phản ứng 120 phút. 

Điều kiện kết tủa Li2CO3: nồng độ Li trong dung dịch: 13 g lít, tỉ lệ mol 

2Li
+
/CO3

2-
: 2.1 lần,  thiệt độ quá trình kết tủa: 50

o
C, thời gian phản ứng: 60 phút, tốc 

độ khuấy: 120 vòng phút. Sấy sản phẩm Li2CO3 kết tinh tại 105
o
C, trong 240 phút và 

đảo vật liệu sấy 20 phút lần. 

Điều kiện điều chế LiCl: hòa tan Li2CO3 bằng dung dịch HCl 38 % ở nhiệt độ 

45
o
C trong 30 phút. Kết tinh LiCl.H2O ở nhiệt độ dung dịch 20

o
C trong thời gian 50 

phút. Sấy sản phẩm LiCl.H2O kết tinh ở 180
o
C trong 16 giờ.    

Với những điều kiện và chế độ công nghệ điều chế hợp chất của Li như trên, thí 

nghiệm đã thu được sản phẩm Li2CO3 có hàm lượng 99.05 % với mức thực thu đạt 

82.97 %; sản phẩm LiCl có hàm lượng 99.02% với mức thực thu đạt 85.77%. Thành 

phần hóa học các sản phẩm Li2CO3 và LiCl như trong Bảng 4.  

Bảng 4. Thành phần hóa học của sản ph m Li2CO3    i   

Sản phẩm 
Hàm lượng (%) 

Fe Mg Ca Li2CO3 LiCl 

Sản phẩm Li2CO3 < 0.01 < 0.01 0.02 99.05 - 

Sản phẩm LiCl < 0.01 < 0.01 < 0.01 - 99.02 

4. Kết luận và kiến nghị  

- Với trữ lượng ước tính khoảng 1,5 triệu tấn quặng, Việt Nam là nước có tiềm 

năng quặng Li hàng trung bình so với các nước có nguồn tài nguyên này.  

- Ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot đã nghiên cứu thành công quy 

trình công nghệ tuyển quặng Li vùng La Vi - Quảng Ngãi, xác lập được các điều kiện 

và chế độ tuyển nổi tối ưu cho đối tượng quặng này. Quy trình công nghệ tuyển hoạt 

động ổn định, khẳng định phương pháp tuyển nổi ph  hợp và có hiệu quả đối với đối 

tượng quặng Li v ng La Vi tỉnh Quảng Ngãi. Quặng tinh Li nhận được có hàm lượng 

Li2O là 4.03% với thực thu là 87.61%, chỉ còn khoảng 12% Li có trong quặng nguyên 

khai bị mất mát theo quặng thải. 

- Đã nghiên cứu thành công công nghệ điều chế các hợp chất của Li với việc xác 

lập được quy trình, các điều kiện và chế độ công nghệ ph  hợp để điều chế ra các sản 



phẩm Li2CO3 và LiCl có chất lượng tương đương các sản phẩm thương mại c ng loại 

trên thị trường quốc tế.  

- Cần thực hiện các nghiên cứu ở quy mô lớn và chi tiết hơn để đảm bảo tính khả 

thi khi ứng dụng công nghệ vào sản xuất, cũng như những nghiên cứu ứng dụng các 

sản phẩm từ Li vào các ngành công nghiệp khác./. 

Ttài liệu tham khảo 

1. Garrett, D.E., 2004. Handbook of lithium and natural calcium chloride. 

Academic Press Bulatovic. S. M (2007). Handbook of flotation Reagents. Elsevier.  

2. Heinrich, E.W., Salotti, C.A. & Giardini, A.A., 1978. Hydrogen-mineral 

reactions and their application to the removal of iron from spodumene. Energy 3, 273–

279. 

3. Kondás J. & Jandová J., 2006.Lithium extraction from zinnwaldite wastes 

after gravity dressing of Sn-W ores. Acta Metallurgica Slovaca 12, 197–202. 

4. Linnen, R.L., van Lichtervelde, M. & Černý, P.;(2012:Granitic pegmatites as 

sources of strategic metals. Elements 8, 275–280. 

5. Luong, V.T., Kang, D.J., An, J.W., Kim, M.J. & Tran, T., 2013. Factors 

affecting the extraction of lithium from lepidolite. Hydrometallurgy 134-135, 54-61. 

6. Paukov, I.E., Kovalevskaya, Y.A., Kiseleva, I.A. & Shuriga, T.N., 2010.A 

low-temperature heat capacity study of natural lithium micas. J. Therm. Anal. Calorim. 

99, 709–712. 

7. Nguyễn Văn Hạnh và nnk (2009). Báo cáo kết quả nghiên cứu mẫu kỹ thuật 

tuyển liti vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi. Viện Khoa học Vật liệu.. 

8. Tahil. W (2007). Implications of future PHEV production for Lithium demand.  

Meridian International Research. 

Research of technology to produce Li concentrate and Li compounds from 

Li ore in Quảng Ng i province 

Lithium (Li) deposits discovered in La Vi region of Quảng Ngãi province has an 

estimated ore reserves at 1,5 million tonnes. Mineral bearing Li is lepidolite 

accompanying by mainly impurity minerals including muscovite, albite and quartz. 

The technological study for processing Li ore by flotation method has established 

a technological flowsheet and conditions  which affect to the floatation process such 

as: grain size of ore, pH of mud, solid/liquid ratio, floating reagents consumption 

(concentrates, stimulation, depression and frother), stirring speed and flotation time. 

Based on the suitable flowsheet and  technological conditions, the collected Li 

concentrates containing more than 4% Li2O with recovery ratio reach to 87.61% from 

raw Li ore containing about 1% Li2O. 

Calcination of Li ore concentrate obtained from floatation process with 

FeSO4.7H2O and then dissolved in H2SO4 solution, removal of impurities in bearing Li 

solution to get pure Li-containing solution for producing Li compounds. The final 

product contains 99.05% of Li2CO3 and 99.02% LiCl of similar quality of commercial 

products in the world 

 


