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Các tạp chất ôxyt kim loại như Al2O3, Fe2O3, MgO có trong quặng nguyên khai apatit loại III Lào 

Cai là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kết quả tuyển, nhất là ảnh hưởng đến chất lượng quặng tinh 

cho sản xuất DAP chất lượng cao. Khi hàm lượng các tạp chất ôxyt kim loại này ở trong quặng đầu 

cao, thì kết quả tuyển bị giảm đi khá rõ. Bài báo này trình bày kết quả tuyển thử nghiệm theo 3 

phương án đã lựa chọn tại nhà máy tuyển apatit Cam Đường, Lào Cai; việc sử dụng kết hợp các 

loại thuốc tuyển với mức chi phí khác nhau để tuyển các mẫu quặng có tạp chất Al2O3>7%; MgO 

>2,5% và mẫu quặng tổng hợp, đã thu được quặng tinh đạt chất lượng yêu cầu cho sản xuất DAP 

chất lượng cao. 

1. Đặt vấn đề 

Sản xuất phân bón DAP đòi hỏi nguyên liệu đầu vào có chất lượng cao (chủ yếu là 

hàm lượng phốt phorít). Chẳng hạn khi sản xuất DAP loại 18-46-0 (N-P-W) chất lượng cao, 

các tạp chất trong nguyên liệu đầu vào có ảnh hưởng đến chất lượng phân bón và giá thành 

sản phẩm. Khi sản xuất DAP loại 18-46-0, nguyên liệu chính là quặng tinh apatit, ngoài chỉ 

tiêu hàm lượng  P2O5 ≥ 32%, còn có chỉ tiêu tổng quát cần đạt là: 

    Công thức:         0,1                           (1) 

Ở đây: : Tổng hàm lượng ôxyt kim loại (Fe2O3, Al2O3, MgO), % 

                  P2O5: Hàm lượng, % 

              Trong đó: yêu cầu  0,02  0,08. 

Khi trị số tại công thức (1) không đạt yêu cầu ( 0,1) tức là lượng tạp chất kim loại 

trong nguyên liệu phốt phát cao, điều này sẽ làm tăng chi phí axit của quá trình công nghệ 

và ảnh hưởng đến phẩm cấp phân bón.                           

Từ năm 2011 nhà máy phân bón DAP Đình Vũ Hải Phòng đi vào sản xuất, vấn đề 

chất lượng quặng tinh apatit được quan tâm nhiều hơn, nhất là hàm lượng oxyt kim loại 

Al2O3, Fe2O3, MgO…Đây là những tạp chất không có lợi cho qui trình sản xuất axit 

photphoric và phân bón DAP. 

Như vậy các tạp chất Al2O3, Fe2O3, MgO trong quặng tinh có liên quan đến quặng 

nguyên khai loại III đưa vào nhà máy tuyển. Nói cách khác là do hàm lượng các tạp chất 

Al2O3, Fe2O3, MgO của quặng nguyên khai cao thấp khác nhau (không ổn định) làm cho sản 

phẩm (quặng tinh) thu được có chất lượng không ổn định. 

Vấn đề đặt ra là: Tìm biện pháp để ổn định chất lượng quặng nguyên khai apatit loại 

III trước khi đưa vào nhà máy tuyển. Và tiếp theo đến (xây dựng cơ chế tuyển nổi) sử dụng 
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thuốc tuyển, chi phí thuốc…. một cách tối ưu để có sản phẩm quặng tinh đạt yêu cầu sản 

xuất axit photphoric và sản xuất phân bón DAP chất lượng cao. Vì vậy đề tài: “Nghiên cứu 

đề xuất các giải pháp nâng cao và ổn định chất lượng quặng tinh  apatit Lào Cai loại III 

đáp ứng yêu cầu sản xuất axit photphoric và phân bón DAP “ được thực hiện mang tính cầp 

thiết và thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu sản xuất. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:  

Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao và ổn định chất lượng quặng tinh apatit 

loại III Lào Cai, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất axit photphoric và phân bón DAP chất lượng 

cao. 

2. Mẫu quặng và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013. 

- Cơ quan trì chủ: : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ; 

  Địa điểm nghiên cứu: nhà máy tuyển apatit Cam Đường, Lào Cai, thuộc Công ty TNHH 

MTV Apatit Việt Nam  

2.2. Mẫu quặng nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu lấy tại nhà máy tuyển apatit Cam Đường, Lào Cai, gồm có 3 loại 

mẫu quặng: 

- Mẫu quặng Tổng hợp: trung bình theo trữ lượng của Mỏ; 

- Mẫu quặng giầu Al2O3: có hàm lượng Al2O3> 7%;  

- Mẫu quặng giầu MgO: có hàm lượng MgO >2,5%.  

2.3. Phương pháp và nội dung nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu là: Tổng hợp, từ nghiên cứu, thí nghiệm đươc kết quả đến 

kết hợp ứng dụng kết quả đưa vào sản xuất  

           Quá trình nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành với 2 giai đoạn sau: 

-Giai đoạn 1: Thí nghiệm trong phòng để tìm ra giải pháp công nghệ tuyển 03 mẫu quặng 

nêu trên, để thu được quặng tinh đạt chất lượng cao (Sản phẩm quặng tinh apatit đạt hàm 

lượng P2O5>32%; các tạp chất Fe2O3, Al2O3, MgO còn lại tương đối thấp).  

-Giai đoạn 2: Áp dụng các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để đưa vào sản xuất 

tại nhà máy tuyển quặng Apatit loại III Cam Đường Lào Cai, với các nội dung chủ yếu:  

    +Điều hòa hàm lượng tạp chất có hại trong quặng nguyên khai, theo 3 phương án: 

*PA1: Tuyển mẫu quặng apatit loại III có hàm lượng Al2O3 cao (Al2O3>7%); 

*PA2: Tuyển mẫu quặng apatit loại III có hàm lượng MgO cao (MgO >2,5%); 

*PA3: Tuyển mẫu quặng apatit loại III với mẫu Tổng hợp. 

    +Thay đổi chế độ công nghệ cho phù hợp với các phương án điều hòa quặng apatit nguyên 

khai. Thực chất phương án này là kết hợp điều hòa khi tổ chức chạy máy. 

 



3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

Kết quả nghiên cứu thí nghiệm tìm kiếm giải pháp công nghệ tuyển các mẫu quặng 

để giảm hàm lượng các oxyt kim loại trong quặng tinh thu được như sau: 

- Để giảm hàm lượng Al2O3, chế độ công nghệ và thuốc tuyển là: 

Độ mịn bùn tuyển ≥ 90% cấp -0,075 mm 

Chi phí thuốc đè chìm là Na2SiO3 mức 700 - 900 g/t. 

- Để giảm hàm lượng MgO, chế độ thuốc và công nghệ là: 

Độ mịn bùn tuyển ≥ 90% cấp -0,075 mm 

Chi phí thuốc đè chìm là: Na2SiO3 mức 500 - 700 g/t kết hợp bột ngô nấu chín hỗn 

hợp với NaOH theo tỷ lệ 1/0,5, mức chi phí 100 - 200 g/t. 

3.2. Áp dụng kết quả nghiên cứu tại nhà máy tuyển Cam Đường Lào Cai 

Từ kết quả nghiên cứu của quá trình thí nghiệm tuyển, đề tài đã lựa chọn nhà máy 

tuyển Apatit loại III Cam Đường Lào Cai làm cơ sở để tuyển thực nghiệm các phương án 

lựa chọn. 

3.2.1. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng Apatit loại III 

Hiện tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có 3 nhà máy tuyển quặng apatit loại 

III đang hoạt động, qui mô công suất mỗi nhà máy khác nhau: 

Nhà máy tuyển Tằng Loỏng công suất 380 T/h (3 dây chuyền); 

Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn công suất 140 T/h; 

Nhà máy tuyển Cam Đường công suất 45-50 T/h. 

Đề tài lựa chọn nhà máy tuyển apatit Cam Đường để thử nghiệm theo các phương án 

lựa chọn. Đây là nhà máy có công suất phù hợp với khả năng khai thác, điều hòa và quá trình 

vận chuyển cung cấp quặng nguyên khai thuận tiện, phù hợp hơn so với 2 nhà máy Tằng 

Loỏng và Bắc Nhạc Sơn. Sơ đồ công nghệ nhà máy tuyển Cam Đường tại Hình 1. 

3.2.2. Kết quả nghiên cứu 

Quá trình tuyển thử nghiệm được thực hiện trong 15 ngày với 3 phương án tuyển khác 

nhau (mỗi phương án thực hiện 5 ngày): 

+ PA1 có hàm lượng Al2O3 = 7,13%; 

+ PA2 có hàm lượng MgO = 2,87%; 

+ PA3 (mẫu Tổng hợp) có Al2O3 = 6,8% ; MgO =1,77%.  
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Bảng 1. Mẫu nghiên cứu  và các chế độ  tuyển quặng Apatit Lào Cai  

tại nhà máy tuyển Cam Đường 

Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

Mẫu quặng nguyên khai có hàm 

lượng Al2O3>6,5%, lượng quặng 

điều hòa gồm: 

Mẫu quặng nguyên khai có hàm 

lượng MgO>2,3%, lượng quặng 

điều hòa gồm: 

Quặng nguyên khai điều hòa 

gồm: 

 

3600 tấn quặng Mỏ Cóc KS4 

(60%); 

2400 tấn quặng Mỏ Cóc KS6,7 

(40%); 

Độ mịn nghiền quặng tuyển  

85% -0,074 mm. 

1800 tấn quặng Mỏ Cóc KS6,7 

(30%); 

1200 tấn quặng KT7 KS4 (20%); 

3000 tấn quặng KT7 KS6,7 (50%) 

Độ mịn nghiền quặng tuyển  

85% -0,074 mm. 1800 tấn quặng 

Mỏ Cóc KS6,7 (30%); 

2100 tấn quặng Mỏ Cóc KS4 

(35%); 

900 tấn quặng Mỏ Cóc KS6,7 

(15%); 

3000 tấn quặng KT7 KS6,7 

(50%); 

Độ mịn nghiền quặng tuyển  

85% -0,074 mm. 

Hàm lượng trong quặng đầu (%):  

P2O5=14,16;  

SiO2 = 47,26;  

Fe2O3 = 2,64;  

Al2O3 = 7,13;  

MgO = 2,07;  

CaO = 17,87. 

Hàm lượng trong quặng đầu (%):  

P2O5=15,80;  

SiO2 = 44,47;  

Fe2O3 = 2,39;  

Al2O3 = 4,44;  

MgO= 2,87;  

CaO = 20,91. 

Hàm lượng trong quặng đầu (%):  

P2O5=14,62;  

SiO2 = 46,89;  

Fe2O3 = 2,61; 

Al2O3 = 6,86;  

MgO= 1,77;  

CaO = 18,38. 

Chi phí thuốc tuyển, g/t 

Na2CO3 =   150;   100;  100; 

Na2SiO3 =  500;  650;  900; 

Bột ngô =    0 ;      0;     0; 

Thuốc TH =  250;  250;  250. 

Chi phí thuốc tuyển, g/t 

Na2CO3 =      80;    80;      80; 

Na2SiO3 =   500;  700;    800 

Bột ngô =    100;   100;   100 

Thuốc TH =   250;   250;   250 

Chi phí thuốc tuyển, g/t 

Na2CO3 =       90;   100;  100; 

Na2SiO3 =     800;   900;  900; 

Bột ngô =          0;      0;      0; 

Thuốc TH =  240;  240;  240. 

 

Bảng 2. Kết quả tuyển thực nghiệm 3 phương án tại nhà máy tuyển Cam Đường 

P.

A 

Sản phẩm 

quặng tinh 

Hàm lượng (%) 
∑ÔXKL

P2O5
 
(Fe2O3 + Al2O3)

P2O5
 

MgO

P2O5
 

ε,% 

công 

nghệ 

Quặng 

thải, 

P2O5, 

% 
P2O5 Al2O3 Fe2O3 SiO2 CaO MgO 

P
h

ư
ơ

n
g

 á
n

 1
 

Q. tinh 1 33,17 1,92 1,28 15,23 42,56 0,72      

Q. tinh 2 33,83 1,80 1,12 13,51 43,26 0,75      

Q. tinh 3 35,87 1,50 1,00 9,78 46,06 0,63      

T.B P.A 1 34,29 1,74 1,13 12,84 43,96 0,70 0,1 0,08 0,02 85,12 3,26 

P
h
ư

ơ
n
g
 á

n
 

2
 

Q. tinh 1 32,54 1,80 0,98 15,96 42,56 0,75      

Q. tinh 2 33,66 1,68 1,12 12,67 43,68 0,87      

Q. tinh 3 35,64 1,50 0,96 8,92 45,92 0,75      
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T.B P.A 2 33,95 1,66 1,02 12,52 44,05 0,79 0,1 0,07 0,02 82,45 4,21 
P

h
ư

ơ
n

g
 á

n
 3

 

Q. tinh 1 33,49 1,77 1,20 13,72 43,26 0,76      

Q. tinh 2 34,58 1,68 0,86 10,77 45,08 0,75      

Q. tinh 3 35,51 1,44 0,92 9,73 45,78 0,75      

T.B P.A 3 34,53 1,63 0,99 11,41 44,71 0,75 0,1 0,07 0,02 82,17 3,93 

 

Các tạp chất trong quặng tinh của quá trình chạy thực nghiệm công nghiệp đều 

thỏa mãn yêu cầu cho sản xuất axit photphoric và phân bón DAP. 

Về khối lượng sau quá trình chạy thực nghiệm đề tài thu được 3.691 tấn quặng 

tinh. 

3.3. Nhận xét và đánh giá kết quả 

Kết quả tại Bảng 1 cho thấy hàm lượng P2O5 trong quặng apatit loại III Lào Cai 

dao động không nhiều tại các phương án vì đều nằm trong giá trị trung bình của khoáng 

sàng. 

Đối với phương án 1, việc sử dụng Na2CO3 cao hơn một chút so với các phương 

án, nói cách khác là vấn đề môi trường pH cần được lưu ý trong quá trình vận hành, 

điều chỉnh chế độ công nghệ, để đảm bảo thu được quặng tinh đáp ứng yêu cầu khống 

chế các tạp chất 

Đối với phương án 2 việc bổ sung bột ngô là yếu tố cần thiết nhằm hạn chế Magiê 

nổi theo quặng tinh, chi phí các loại thuốc khác chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên 

quá trình vận hành phải thường xuyên giám sát chặt chẽ để hiệu chỉnh chế độ công nghệ, 

bởi vì qua thực tế cho thấy dù có điều hòa quặng song việc thay đổi màu sắc, hình thái 

và các yếu tố liên quan đến quá trình tuyển nổi, cần được xử lý qua kinh nghiệm kèm 

theo lý thuyết. 

Các kết quả phương án chạy thực nghiệm đều thu được quặng tinh đạt yêu cầu: 

Quặng tinh > 32% P2O5, Tỷ lệ thực thu cao  (> 78%) 

Al2O3+Fe2O3 = 2,36%  3,2%  

MgO = 0,63%  0,87% 

Kết quả này đạt tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào theo thiết kế của nhà máy DAP. 

4. Kết luận và đề nghị 

4.1. Kết luận 

- Sơ đồ công nghệ nhà máy tuyển quặng apatit loại III Cam Đường là phù hợp 

với mẫu quặng đưa tuyển thực nghiệm theo phương pháp điều hòa đã thực hiện; 

- Quy mô chạy thử nghiệm công nghiệp với thời gian liên tục 120 giờ (5 ngày 

liên tục) cho mỗi phương án là đảm bảo tính thực tiễn, chính xác và tin cậy; 

 - Chi phí thuốc tuyển là phù hợp.  

 - Khối lượng quặng tinh trong quá trình tuyển thực nghiệm đạt được (tính theo 

lý thuyết số liệu thống kê và công nghệ là 5085 tấn (thực tế thu được 3.691 tấn quặng 

tinh đạt yêu cầu sản phẩm đăng ký của đề tài); 
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4.2. Đề nghị 

- Kết quả của Đề tài làm cơ sở và có thể áp dụng vào thực tiến sản xuất với sơ 

đồ công nghệ tuyển của nhà máy và dây chuyền thiết bị sản xuất hiện tại; 

- Đối với nguyên liệu quặng apatit loại III Lào Cai: Tốt nhất nên trung hòa quặng 

loại III trước khi vào tuyển, cần có phân tích toàn phần quặng đầu để hàm lượng các tạp 

chất trong quặng đầu ở mức trung bình ( theo thiết kế của nhà máy DAP). Trong trường 

hợp hàm lượng quặng đầu có chứa tạp Al2O3>6,5%, khi tuyển nên bổ sung thủy tinh 

lỏng để đè chìm đất đá; hoặc khi quặng đầu có chứa tạp MgO cao >2%, nên bổ sung 

trong thành phần đè chìm là thủy tinh lỏng và bột ngô hỗn hợp với NaOH./. 
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Solutions for improvement and stability of apatite type III concentrate, 

Lào Cai, for  meeting the requirements of phosphoric acid and DAP fertilizer 

production 

Metal oxide impurities such as Al2O3, Fe2O3, MgO, found in the Lào Cai apatite ores 

type III, are the factors affecting the flotation efficicency, especially on the quality of 

concentrate for DAP production. When the content of metal oxides of the ore is high, the results 

are significantly reduced. This report presents the trial results of the three selected options at 

Cam Đường apatite plant, Lào Cai; Combined use of different types of reagents for flotation 

of ores samples with Al2O3> 7%; MgO> 2.5% and blended ore samples. The concentrate 

quality satisfiesthe  requirements for high quality DAP production. 

Keywords: apatite ores, impurities, flotation, apatitte concentrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


