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I. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, ở nước ta có 6 nhà máy sản xuất phospho vàng từ quặng apatit Lào Cai, với tổng công suất 

khoảng 60.000 tấn phospho vàng/năm, tương ứng với lượng nguyên liệu là khoảng 400.000 tấn quặng 

apatit I (chứa khoảng 28 - 32% P2O5) mỗi năm. Trước thực trạng về trữ lượng quặng apatit I ngày càng 

giảm và việc cung cấp loại quặng này gặp khó khăn trong vấn đề hiệu quả kinh tế khi khai thác do 

lượng quặng cấp hạt nhỏ sinh ra là rất cao, các nhà máy đang phải tính đến phương án sử dụng kết 

hợp quặng loại II. Tuy nhiên, việc này dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao do tiêu hao điện năng lớn. 

Trước tình hình đó, giải pháp ép viên quặng I cấp hạt nhỏ, để làm nguyên liệu cho quá trình sản 

xuất phospho vàng, đã được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng, trong những năm gần đây. Chẳng 

hạn, phương án sử dụng chất kết dính trên cơ sở thủy tinh lỏng đã được nghiên cứu áp dụng thử 

nghiệm và hiện nay vẫn đang được áp dụng tại một trong số 6 nhà máy phospho vàng. Phương án 

này ít nhiều tỏ ra có hiệu quả nếu chủ động được việc sản xuất dung dịch thủy tinh lỏng có chỉ tiêu 

chất lượng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để ép viên. 

Những lý do cản trở việc áp dụng đại trà công nghệ ép viên sử dụng thủy tinh lỏng tại các nhà máy 

còn lại bao gồm cả lý do kinh tế và kỹ thuật. Cụ thể: 

- Về kỹ thuật, do lượng thủy tinh lỏng cần được đưa vào quặng với hàm lượng lớn (khoảng 10%) 

nên hàm lượng P2O5 trong viên quặng bị giảm đi tương ứng, dẫn đến việc hạn chế tỷ lệ sử dụng 

của quặng ép viên so với quặng nguyên khai, trong thành phần nguyên liệu; Hơn nữa, thủy tinh 

lỏng có tính kiềm mạnh nên có thể ảnh hưởng đến kết cấu của lò phospho, đặc biệt là gây ăn 

mòn vật liệu thành lò, dẫn đến làm tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của các nhà máy. 

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng phospho vàng, tỷ lệ thay thế quặng nguyên khai bằng quặng 

ép viên là rất thấp, chỉ khoảng 10%. Vì thế, hiện nay, chỉ có áp dụng cầm chừng công nghệ này; 

- Về kinh tế, việc sử dụng 10% thủy tinh lỏng, có chỉ tiêu chất lượng đáp ứng được yêu cầu kỹ 

thuật để ép viên, làm tăng đáng kể chi phí sản xuất quặng viên, khó cạnh tranh với quặng 

nguyên khai. 

Như vậy, có thể thấy, để nâng cao giá trị gia tăng cho quặng apatit loại I cấp hạt nhỏ, đồng thời giải 

quyết nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy phospho vàng, việc tìm kiếm một giải pháp mang tính 

tổng thể, đột phá, có hiệu quả cả về kinh tế và kỹ thuật và có thể áp dụng cho mọi nhà máy, vẫn 

luôn có tính cấp thiết.  

Nhằm khắc phục những nhược điểm trên, thời gian qua, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển 

thành công công nghệ sản xuất quặng apatit dạng viên từ apatit vụn, có khả năng thay thế hoàn toàn 

quặng cục trong sản xuất phospho vàng. Bài báo này trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu phát 

triển phụ gia kết dính thế hệ mới, nghiên cứu công nghệ ép viên, nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ 

thiết bị sản xuất quặng viên sử dụng phụ gia kết dính thế hệ mới và ứng dụng thử nghiệm quặng 

viên trong sản xuất phospho vàng ở qui mô công nghiệp. 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

II.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Quặng apatit cấp hạt nhỏ (kích thước hạt < 5 mm) sinh ra từ các quá trình khai thác và chế biến 

apatit tại Lào Cai; 

- Qui trình công nghệ chế tạo chất kết dính dùng để ép viên quặng, công nghệ  và hệ thiết bị sản 

xuất viên quặng apatit loại I từ quặng cấp hạt nhỏ, dùng cho quá trình sản xuất phospho vàng. 

Phạm vi nghiên cứu là từ qui mô phòng thí nghiệm đến qui mô thử nghiệm công nghiệp. 
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II.2. Cơ sở khoa học 

Để vượt lên các thách thức trong nghiên cứu quá trình công nghệ ép viên quặng, đặc biệt là khắc 

phục được các nhược điểm của quá trình ép viên truyền thống sử  dụng thủy tinh lỏng, cần thiết 

phải có bước đột phá trong sản xuất phụ gia mà có thể chỉ có công nghệ vật liệu nano, với những 

ưu điểm vượt trội mà nó mang lại, mới có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, trong các tài liệu tham 

khảo liên quan đến phụ gia nano ứng dụng trong vật liệu xây dựng, lượng phụ gia sử dụng vẫn còn 

khá cao, khoảng  2-10% khối lượng mới cho kết quả rõ rệt, do kích thước hạt của chất kết dính 

nano nhìn chung nằm trong khoảng 20 – 80 nm. Điều này làm cho giá thành của sản phẩm sử dụng 

chất kết dính khá cao nên khó có tính khả thi khi triển khai ứng dụng [1 - 5]. 

Vì vậy, ý tưởng của chúng tôi là nghiên cứu chế tạo một thế hệ chất kết dính mới, đa chức năng, kết 

dính theo nhiều cơ chế khác nhau, có ưu điểm vượt trội so với các chất kết dính nano thông dụng 

[6, 7]. Quá trình dựa trên cơ sở tạo được sự liên kết ở cấp độ nano giữa các tiểu phân chất kết dính, 

mang điện tích dương và bề mặt của quặng, mang điện tích âm kết hợp với sự gel hóa dị thể giữa 

các tiểu phân chất kết dính (sol) - hay còn gọi là sự “polyme hóa vô cơ”. Chất kết dính thế hệ mới 

dự kiến sẽ có 3 thành phần chính với các chức năng khác nhau và bổ trợ cho nhau. Cụ thể, trong hệ 

chất kết dính sẽ gồm có các thành phần: 

- Sol chứa các hạt nano trên cơ sở boehmit hoặc giả boehmit, có bề mặt mang điện tích dương, có 

khả năng liên kết với bề mặt của quặng apatit, mang điện tích âm. Trong điều kiện thích hợp, 

giữa các hạt nano trong hệ sol, đã được gắn với bề mặt của tiểu phân quặng, diễn ra quá trình 

gel hóa dị thể.Cùng với thời gian, lớp gel trên bề mặt các tiểu phân quặng sẽ cứng lại, tạo ra liên 

kết bền giữa các tiểu phân quặng.Với kích thước nano và độ phân tán tốt trong sol, các hạt nano 

có thể bao phủ phần lớn diện tích bề mặt các tiểu phân quặng, và do đó, lớp gel liên kết cũng 

vậy. Điều này đảm bảo cho khả năng liên kết tốt trong khi hàm lượng sử dụng ở mức rất thấp. 

Sử dụng hệ chất kết dính này không đòi hỏi quá trình xử lý nhiệt cho viên quặng sau khi ép mà 

chỉ cần để khô tự nhiên. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể nhiệt tiêu tốn cho quá trình sấy quặng 

và rất có ý nghĩa kinh tế đối với các cơ sở sản xuất không có nhiệt thừa. Ngoài ra, nhóm nghiên 

cứu dự kiến sử dụng cả hệ sol chứa các hạt nano trên cơ sở silica, có tác dụng lôi kéo, gắn kết 

các tiểu phân (có thể là các chất kết dính sơ cấp), góp phần điền đầy các vết nứt, lỗ rỗng bên 

trong vật liệu, góp phần nâng cao các đặc tính của chất kết dính sơ cấp; 

- Chất kết dính trên cơ sở dẫn suất của lignin: Sử dụng phụ gia kết dính trên cơ sở sol nano chỉ có 

thể tạo được viên có độ bền đạt yêu cầu sau một thời gian nhất định, đủ để quá trình gel hóa dị 

thể diễn ra triệt để. Thực tế, đối với quá trình sản xuất viên quặng, thường có công suất rất lớn, 

nên ngay sau khi ra khỏi thiết bị ép viên, quặng được vận chuyển bằng băng chuyền hoặc gầu 

xúc tới khu vực xử lý sản ép viên (để khô tự nhiên chẳng hạn). Vì vậy, nếu không đạt được độ 

cứng nhất định khi ra khỏi thiết bị tạo viên, viên quặng sẽ lập tức bị vỡ vụn dưới tác động của 

các lực cơ học nói trên. Để giải quyết vấn đề này, một tổ hợp chất kết dính thứ hai, trên cơ sở 

các dẫn xuất của lignin sẽ được định hướng sử dụng. Tổ hợp phụ gia này đóng vai trò là chất 

làm dẻo, giúp giảm bớt lượng nước cần sử dụng mà vẫn đảm bảo độ dẻo nhất định cho hỗn hợp 

và độ bền nhất định cho viên quặng vừa ép. Hơn nữa, nhờ sử dụng lượng nước tối thiểu mà quá 

trình để khô quặng tự nhiên đã được rút ngắn đáng kể; 

- Chất kết dính trên cơ sở polyme hữu cơ: Mặc dù, chất kết dính trên cơ sở polyme hữu cơ được 

cho là làm giảm độ bền nén của vật liệu nhưng bù lại, hệ chất kết dính này có tác dụng giúp vật 

liệu tăng khả năng chống mài mòn, tăng độ bền va đập nhờ tăng tính đàn hồi cho vật liệu. Đây 

cũng là một trong những đặc tính mà quặng nguyên liệu cho quá trình sản xuất phospho vàng 

cần có. Việc thêm một lượng nhỏ thành phần polyme hữu cơ vào viên quặng hy vọng sẽ giúp 

tăng cường độ bền va đập cho viên quặng, tăng độ bền mài mòn trong quá trình vận chuyển và 

sử dụng quặng; 

- Các chất phụ gia hoặc chất điều chỉnh môi trường. 

II.3. Nội dung nghiên cứu chính 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất chất kết dính thế hệ mới dùng cho sản xuất quặng ép 

viên từ quặng apatit cấp hạt nhỏ;  
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- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị tạo viên sử dụng hệ chất kết dính tiên tiến để chế 

tạo nguyên liệu cho sản xuất phospho vàng từ quặng apatit cấp hạt nhỏ; 

- Sản xuất thử nghiệm phụ gia, viên quặng và ứng dụng thử nghiệm viên quặng trong sản xuất 

phospho vàng. 

II.4. Kết quả nghiên cứu 

- Đã xây dựng được quy trình công nghệ và chế tạo được hệ thiết bị sản xuất chất kết dính dùng 

cho sản xuất quặng viên từ quặng apatit cấp hạt nhỏ, bao gồm sol silica, sol boehmit, canxi 

ligno sulfonate và cellulose thủy phân. Đã ứng dụng qui trình và thiết bị trong sản xuất phụ gia 

phục vụ các thử nghiệm ở qui mô công nghiệp; 

- Đã thiết kế, chế tạo và lắp đặt được hệ thiết bị ép viên quặng từ quặng apatit cấp hạt nhỏ qui mô 

10.000 tấn/năm, sử dụng hệ phụ gia kết dính đã chế tạo được; 

- Đã nghiên cứu qui trình công nghệ ép viên quặng apatit loại I cấp hạt nhỏ, sử dụng hệ chất kết 

dính mới, trên các hệ thiết bị nêu trên và tiến hành sản xuất thử nghiệm ở điều kiện công nghệ 

ổn định, ở qui mô công nghiệp, được tổng cộng 2.508 tấn quặng viên thành phẩm. Hàm lượng 

phụ gia sử dụng để ép viên, qui khô là 0,85%. Sản phẩm viên quặng ép có các chỉ tiêu chất 

lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với nguyên liệu quặng cho quá trình sản xuất phốt pho vàng 

mà không cần phải qua bất kỳ quá trình xử lý nào khác (không cần phải sấy trong thiết bị sấy 

thùng quay như đối với quặng nguyên khai). Cụ thể, hàm lượng P2O5 của viên quặng đạt trên 

29,8% và hàm ẩm dao động trong khoảng 0,7 đến 0,8%. Viên quặng có độ bền nén dao động 

trong khoảng 52,4 – 56,8 kg/cm2 và không bị vỡ vụn trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất 

đến nhà máy sản xuất phốt pho vàng. Mẫu quặng viên nung ở 1.100oC không bị nứt, vỡ, nổ. 

Đồng thời, đã xây dựng được quy trình công nghệ tạo viên quặng apatit cho quá trình sản xuất 

phốt pho vàng, sử dụng hệ phụ gia kết dính tiên tiến, có cấu trúc nano, cho hiệu suất thu hồi sản 

phẩm ≥ 90%, độ ổn định của qui trình ≥ 98%. 

- Đã thử nghiệm thành công việc sử dụng 2.508 tấn quặng ép viên để thay thế quặng apatit dạng 

cục với các tỷ lệ khác nhau, làm nguyên liệu sản xuất phốt pho vàng, tại Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Đông Nam Á Lào Cai – Nhà máy phốt pho vàng III. Quặng ép viên do PTNTĐ công nghệ 

lọc, hóa dầu cung cấp có thể thay thế cho quặng apatit loại cục nguyên khai để sản xuất phốt 

pho vàng trên dây chuyền công nghệ sản xuất của Nhà máy Phốt Pho Vàng III với tỷ lệ lên đến 

60% tổng khối lượng quặng apatit nguyên liệu đầu vào sản xuất (tương đương với tỷ lệ thay thế 

100% quặng apatit dạng cục loại I). Việc sử dụng quặng ép viên do PTNTĐ cung cấp để sản 

xuất phốt pho vàng tại Nhà máy Phốt Pho Vàng III không làm thay đổi các chỉ tiêu kỹ thuật liên 

quan đến định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng, dây chuyền thiết bị hoạt 

động ổn định. Sản phẩm phốt pho vàng thu được đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của Công ty đã 

ban hành.  

III. Ý NGHĨA VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH 

Với các kết quả từ cụm công trình KHCN trong thời gian qua, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công 

nghệ lọc hóa dầu đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất viên quặng từ apatit loại I cấp hạt nhỏ, 

sử dụng hệ phụ gia kết dính thế hệ mới, có khả năng thay thế hoàn toàn quặng cục loại I trong sản 

xuất phospho vàng, bao gồm từ khâu sản xuất phụ gia, sản xuất hệ thống thiết bị ép viên quặng đến 

khâu sản xuất viên quặng.  Ưu điểm nổi bật của các quá trình công nghệ và sản phẩm này là: 

- Tỷ lệ chất kết dính (qui khô) trong thành phần viên quặng, khoảng 1%, thấp hơn hàng chục 

lần so với tiêu hao chất kết dính thông dụng, nên hầu như không làm giảm hàm lượng P2O5 

trong nguyên liệu sản xuất phospho vàng;  

- Không gây ăn mòn thiết bị sản xuất phospho vàng; không làm thay đổi các chỉ tiêu kinh tế, 

kỹ thuật và môi trường của quá trình sản xuất phospho vàng khi sử dụng quặng viên; 

- Tạo được viên có độ bền đạt yêu cầu mà không nhất thiết phải sấy bằng nhiệt (nếu không có 

sẵn nhiệt thừa, chỉ cần để viên quặng khô tự nhiên); Thời gian để khô tự nhiên không quá 

dài (khoảng 7 ngày); 

- Chi phí cho chất kết dính không vượt quá 300.000 đồng/tấn quặng viên. Đây là tiêu chí 
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quan trọng quyết định tính hiệu quả của toàn bộ quá trình công nghệ và đảm bảo tính khả 

thi để đưa vào áp dụng trên thực tiễn. 

Việc áp dụng đại trà các kết quả nêu trên sẽ góp phần giảm đáng kể sự lãng phí tài nguyên quặng 

apatit loại I cấp hạt nhỏ, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân và tăng ngân sách từ việc tăng 

giá trị thu thuế. Cụ thể, giá thành quặng viên không quá 1.200.000 VNĐ (bao gồm, chi phí quặng 

vụn - có giá trị qui đổi khoảng 700.000 đồng, tổng chi phí sản xuất khoảng 500.000 đồng (trong đó 

chi phí cho phụ gia là khoảng 300.000 đồng/tấn quặng). Trong khi đó, giá trị một tấn quặng cục 

loại I là khoảng 1.700.000 đồng Như vậy, phần giá trị gia tăng nhờ áp dụng công nghệ là khoảng 

500.000 đồng/tấn quặng vụn. Ước tính, mỗi năm, lượng quặng apatit loại I cấp hạt nhỏ phát sinh 

khoảng 350.000 tấn. Theo đó, việc áp dụng công nghệ để xử lý lượng quặng nói trên hứa hẹn mang 

lại giá trị gia tăng khoảng 75 tỷ đồng/năm. 

Việc nghiên cứu thành công đề tài đã khẳng định được năng lực và trí tuệ của các cán bộ Phòng thí 

nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc hóa dầu - Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam. Đồng thời, 

khẳng định hiệu quả đầu tư cho phát triển KHCN, của các cơ quan quản lý KHCN. 
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