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  Loại hình quặng niken – đồng xâm tán chiếm phần lớn trữ lượng quặng niken của 

Việt Nam,. Việc nghiên cứu xác định công nghệ và các chỉ tiêu kỹ thuật hợp lý đối với mỏ 

quặng niken – đồng khu vực Quang Trung – Hà Trì (tỉnh Cao Bằng) là một nhiệm vụ cần 

thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ đánh giá trữ lượng – tài nguyên tin cậy của khu mỏ, 

đồng thời xây dựng cơ sở khoa học để từng bước đưa tiềm năng tài nguyên niken – đồng khu 

mỏ trở thành nguồn lực kinh tế, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

  1. Mở đầu 

Mỏ niken – đồng khu vực Quang Trung – Hà Trì (tỉnh Cao Bằng) là một loại 

hình mỏ đa kim, quặng sulfur trong magma siêu bazơ, thuộc vào kiểu xâm tán. Một số 

nghiên cứu có liên quan đến quặng niken – đồng xâm tán ở Việt Nam chưa đề xuất 

được công nghệ hợp lý để thu được quặng tinh niken có tạp chất MgO phù hợp. Viện 

KH&CN Mỏ - Luyện kim đã có các nghiên cứu bước đầu về loại hình quặng niken – 

đồng xâm tán này, và đã đề xuất sơ đồ công nghệ với các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với 

đặc điểm đối tượng quặng để thu hồi niken với tạp chất MgO phù hợp. Kết quả thí 

nghiệm thu được sản phẩm quặng tinh niken có hàm lượng Ni đạt ~10,0%, với thực 

thu đạt >63,0%. Kết quả nghiên cứu là một cơ sở khoa học để xem xét đầu tư khai thác 

mỏ và xây dựng Nhà máy tuyển, đưa tiềm năng tài nguyên niken – đồng khu mỏ 

Quang Trung – Hà Trì (tỉnh Cao Bằng) trở thành nguồn lực kinh tế, góp phần phát 

triển kinh tế địa phương.  

2. Tài nguyên niken Việt Nam và các nghiên cứu về khả năng thu hồi 

Khoáng sản niken của nước ta không nhiều, tổng trữ lượng và tài nguyên ước 

khoảng 3,6 triệu tấn niken kim loại, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, 

Cao Bằng. Trong đó phần lớn tài nguyên niken ở dạng tồn tại xâm nhiễm trong quặng 

crôm vùng mỏ crômit Cổ Định (Thanh Hóa), hiện chưa có giải pháp thu hồi hiệu quả. 

Còn quặng niken ở khu vực Sơn La và Cao Bằng chủ yếu là loại hình quặng niken - 

đồng xâm tán. 

Quặng niken – đồng xâm tán với các loại hình mỏ ở Việt Nam (cả khu vực Cao 

Bằng và Sơn La) chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng để tận thu tối đa tài nguyên. Cơ sở 

tuyển quặng niken hiện nay tại Bản Phúc, Sơn La chỉ xử lý loại hình quặng sunfua đặc 

sít không xử lý được quặng sunfua xâm tán [2],[6],[7]. Với loại hình quặng niken – 

đồng xâm tán ở Việt Nam thì vấn đề xử lý giảm MgO trong quặng tinh  là một trở 

ngại lớn. Một số nghiên cứu có liên quan đến quặng niken – đồng xâm tán ở Việt Nam 

trong đề tài khoa học, quá trình thử nghiệm công nghệ hay thăm dò địa chất đều chưa 

đề xuất được công nghệ hợp lý để thu được quặng tinh niken có thực thu cao và tạp 

chất MgO như mong muốn. Các nghiên cứu đối với quặng niken – đồng xâm tán khu 

vực Sơn La, đều thu được kết quả hàm lượng MgO trong quặng tinh niken cao hơn 

yêu cầu nguyên liệu cho ngành luyện kim (hỏa luyện). Ví dụ: Kết quả nghiên cứu 



công nghệ tuyển mẫu quặng sunfua đa kim Bản Phúc - Sơn La năm 2014 mặc dù đã 

thu được quặng tinh có hàm lượng (Ni+Cu)>7%, tuy nhiên hàm lượng Mg còn rất cao 

≈20% [3]. 

Bảng 1. Trữ lượng và tài nguyên dự báo quặng niken ở Việt Nam [4] 

TT 
Tên tỉnh  

(số mỏ) 

Quặng NK 

niken 

(ngàn tấn 

NK) 

Cộng 

(tấn kim 

loại Ni) 

Quặng niken 

(tấn kim loại Ni) 

Trữ 

lượng 

Tài 

nguyên 

TN 

dự 

báo 

I Sơn La (3) 76.862 420.523 83.027 337.496  

1 
Mỏ Niken Bản Phúc, 

Mường Khoa, Bắc Yên 
76.171 403.055 65.559 337.496  

2 
Thăm dò nâng cấp khu 

Bản Phúc (đã cấp phép) 
476 12.040 12.040   

3  

Niken - đồng Tạ Khoa 

Hồng Ngài (Bắc Yên) và 

Tà Hộc (Mai Sơn) 

215 5.428 5.428   

II Cao Bằng (2) 22.102 133.677 73.389 60.288  

1 

Mỏ Niken - đồng Suối 

Củn xã Ngũ Lão - 

Quang Trung (Hòa An) 

và phường Sông Bằng 

(TP Cao Bằng) 

7.843 52.548 52.548   

2 

Niken - đồng tại khu vực 

thuộc xã Quang Trung 

và xã Hà Trì (Hòa An) 

14.259 81.129 20.841 60.288  

III Thanh Hóa (1) 93.512 3.067.020  3.067.020  

1 
Niken đi kèm trong 

quặng crômit Cổ Định  
93.512 3.067.020  3.067.020  

 Tổng cộng 192.476 3.631.080 156.416 3.474.664  

 

Sự có mặt nhiều của các khoáng vật chứa MgO như serpentin, chlorite, talc,… 

trong các mỏ niken là một điều bất lợi cho tuyển khoáng cũng như luyện kim theo 

công nghệ hỏa luyện, điện luyện. Khống chế oxit magiê trong quá trình tuyển nổi 

niken là một yêu cầu cần thiết trong sản xuất. Bởi lẽ, hàm lượng MgO cao trong 

nguyên liệu làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hỏa luyện thu hồi niken. Thực tiễn 

sản xuất trên thế giới đã có các sự cố hỏng hóc lò luyện niken khi nguồn nguyên liệu 



quặng tinh niken có hàm lượng MgO tăng cao, làm tăng nhiệt độ của lò luyện lên trên 

1500 
o
C, điển hình là sự cố thủng lò của Tập đoàn Nickel Bindura tại Zimbabwe vào 

tháng 5 năm 2002 [8].  

Bên cạnh đó, các cơ sở luyện niken đều yêu cầu nguồn nguyên liệu quặng tinh 

niken phải có một tỷ lệ sắt trên oxit magie nhất định, nhất là với các cơ sở sản xuất sản 

phẩm niken sử dụng cho quá trình sản xuất thép không rỉ. Trong giao dịch hàng hóa 

tinh quặng niken, với loại quặng tinh uặng niken có tỷ lệ Fe:MgO thấp hơn 3,5:1 sẽ 

làm ảnh hưởng đáng kể đến giá trị sản phẩm trên thị trường tự do. [9] 

3. Đặc điểm địa chất mỏ Quang Trung – Hà Trì và thành phần vật chất 

mẫu nghiên cứu 

Mỏ niken - đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng được đánh giá có trữ lượng lớn thuộc loại quặng sunfua niken - đồng 

xâm tán, đến nay đã được thăm dò địa chất. Trong diện tích thăm dò (mặc dù với mức 

độ nghiên cứu dưới sâu còn hạn chế), nhưng đã xác định được 2 thân quặng sulfur 

niken - đồng xâm tán trong đá magma siêu bazơ. Khu mỏ niken - đồng Quang Trung – 

Hà Trì có 02 thân quặng chính: Thân quặng số 1 (khu Phan Thanh) gồm 3 khối trữ 

lượng 122, 7 khối tài nguyên cấp 333; Thân quặng số 2 (thôn 5 Hà trì) gồm 4 khối trữ 

lượng 122 và 13 khối tài nguyên cấp 333. Tổng trữ lượng quặng sulfua cấp 122 là 

3.457 nghìn tấn chứa 20.841 tấn Ni, 9.207 tấn Cu và 914 tấn Co. Tài nguyên cấp 333 

là 10.802 nghìn tấn quặng, chứa 60.288 tấn Ni, 22.414 tấn Cu và 2.555 tấn Co [1]. 

Để đánh giá về khả năng thu hồi khoáng sản niken trong khu mỏ, VIMLUKI đã 

tiến hành nghiên cứu mẫu quặng từ quá trình thăm dò. Các kết quả nghiên cứu thành 

phần vật chất mẫu quặng nguyên khai cho thấy quặng Ni-Cu mỏ Quang Trung và Hà 

Trì có thành phần vật chất rất phức tạp, mẫu quặng bao gồm khoáng pentlandit chứa 

niken, chalcopyrit, pyrotin chứa đồng, sắt, với hàm lượng khoáng thấp, khoáng chứa 

MgO xuất hiện khá nhiều tồn tại trong các khoáng diopsid, clorit, antigorit, talc ... 

Quặng dạng hạt nhỏ, kích thước 0,01-0,5mm, phân bố rải rác, phản chiếu màu xám 

đen, lấm tấm ánh kim. Để nâng cao hàm lượng Ni-Cu trong mẫu quặng nguyên khai 

cần phải tuyển tách các khoáng vật đi kèm là diopsid, clorit, antigorit, talc, canxit, 

thạch anh và các khoáng vật chứa sắt khác như pyrit, pyrotin. Trong đó talc là khoáng 

vật có chứa Mg và một số tính chất vật lý và hóa lý tương tự như pentlandit, 

chalcopyrit nên sẽ gây khó khăn cho quá trình tuyển. Thành phần hóa học chính trong 

mẫu quặng nguyên khai là Ni = 0,595%; Cu = 0,275%;  Co = 0,026%; MgO = 18,82 

%; SiO2 = 32,55 %; S = 2,13 %. Độ xâm nhiễm của khoáng vật pentlandit, chalcopyrit 

với thành phần khoáng tạp đi kèm rất mịn, dao động 10  5000. Với kết quả nghiên 

cứu thành phần vật chất, định hướng công nghệ tuyển nêu trên đối với mẫu nghiên 

cứu chỉ có thể sử dụng phương pháp tuyển nổi mới có thể thu hồi được quặng tinh đạt 

chất lượng thương phẩm đáp ứng cho khâu xử lý tiếp theo [5]. 

 



Bảng 2. Kết quả phân tích rơnghen mẫu quặng nguyên khai. 

TT Tên khoáng vật Khoảng hàm lượng (%) 

1 Mica - KA12[A1Si3O10](OH)2 14 - 16 

2 Talc-Mg3[Si4Ol0](OH)2 4 - 6. 

3 Amphibol 15 - 17 

4 Antigorit - 3MgO.2SiO2.2H2O 16-18 

5 Clorit - Mg2Al3[AlSi3O10](OH)8 19-21 

6 Thạch anh – SiO2 1-3 

7 Albit - NaAlSi3O8 11-13 

8 Diopsid - CaMgSi2O6 3-5 

9 Maghemit + Magnetit 1-3 

10 Canxit - CaCO3 4-6 

11 Pyrotin – Fe1-xS 1-3 

12 Chalcopyrit - CuFeS2 ít 

13 Pentlandit - (Fe,Ni)9S8 ít 

4. Kết quả nghiên cứu bước đầu về mẫu quặng niken – đồng mỏ Quang 

Trung – Hà Trì 

4.1. Để có thể xác lập được quy trình công nghệ thu hồi quặng tinh niken đảm 

bảo yêu cầu cho các công đoạn chế biến sâu tiếp theo và sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

thương phẩm tiêu thụ được trên thị trường, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các thực 

nghiệm các chế độ tuyển có liên quan, về: độ mịn nghiền, chi phí các loại thuốc,… 

(xem các đồ thị kết quả từ Hình 1 đến Hình 7). Kết quả nghiên cứu đã xác định được 

chi phí và chế độ tuyển  hợp lý đối với mẫu nghiên cứu như sau: 

- Độ mịn nghiền hợp lý: khoảng 85% cấp hạt -0,074 mm; 

- Chi phí Flotanol 7196: Đối với khâu tuyển tách khoáng chứa MgO ~200 g/t; 

Đối với khâu tuyển nổi tập hợp ~90 g/t; Đối với khâu tuyển vét ~50 g/t; 

- Độ pH khi tuyển: Đối với khâu tuyển nổi tập hợp, pH~8; đối với khâu tuyển 

tinh, pH~9; 

- Chi phí thuốc Na2SiO3: Đối với khâu tuyển nổi tập hợp ~300 g/t; Đối với khâu 

tuyển tinh ~200 g/t; 

- Chi phí thuốc CuSO4: Đối với tuyển nổi tập hợp ~200 g/t; Đối với khâu tuyển 

vét ~100 g/t; 



- Chi phí thuốc Etyl xantat: Đối với khâu tuyển nổi tập hợp ~200 g/t; Đối với 

khâu tuyển vét ~150 g/t; 

4.2. Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành các thử nghiệm xác định số lần tuyển 

tỉnh, tuyển vét hợp lý cho sơ đồ vòng kín. Kết quả xác định được sơ đồ công nghệ 

cần 2 khâu tuyển vét và 2 khâu tuyển tinh là có thể thu được quặng tinh có chất 

lượng đảm bảo. 

4.3. Trên cơ sở các kết quả thực nghiệm, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử 

nghiệm chạy sơ đồ vòng kín. Kết quả tuyển nổi sơ đồ vòng kín đã thu được sản phẩm 

quặng tinh như sau: thu hoạch ~3,54%; hàm lượng Ni đạt ~10,30% với thực thu đạt 

~63,20%; các khoáng có ích đi kèm là đồng có hàm lượng 2,86% với thực thu là 

41,06% và coban có hàm lượng 0,25% với thực thu tương ứng là 54,27%; hàm lượng 

MgO khoảng 6,57%. Tổng hợp các số liệu nghiên cứu, nhóm tác giả kiến nghị quy 

trình công nghệ có sơ đồ như Hình 8 và dự kiến các chỉ tiêu công nghệ được thể hiện 

tại Bảng 3. 

Bảng 3. Dự kiến các chỉ tiêu công nghệ tuyển 

Tên sản 

phẩm 

Thu 

hoạch, 

% 

Hàm lượng, % Thực thu, % 

Ni Cu Co MgO Ni Cu Co MgO 

Sản phẩm 

quặng tinh  
3,5÷4,0 10÷11 

2,5÷ 

3,0 

0,2÷ 

0,3 

5÷ 

6 

63÷ 

65 
41÷45 53÷55 

1÷ 

1,5 

Sản phẩm 

giàu MgO 
14÷15 

0,4÷ 

0,5 

0,7÷ 

0,8 

0,02÷ 

0,03 

27÷ 

28 

12÷ 

13 
43÷45 15÷16 

18÷ 

20 

Quặng thải 82÷83 
0,1÷ 

0,2 

0,04÷ 

0,05 
0,01 

19÷ 

20 

23÷ 

25 
12÷13 28÷30 

80÷ 

82 

Quặng 

nguyên 

khai 

100 
0,58÷ 

0,6 

0,25÷ 

0,30 

0,02÷ 

0,03 

18÷ 

20 
100 100 100 100 



 

Hình 2. Đồ 
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Hình 6. Đồ 

thị biểu 
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Etyl xantat  

 

Hình 5. Đồ 

thị biểu diễn 

ảnh hưởng 

chi phí thuốc 

CuSO4 

 

Hình 7. 

Đồ thị 
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7196  



 

Hình 8. Sơ đồ công nghệ dự kiến 

5.Đánh giá về kết quả nghiên cứu và kiến nghị 

Đối với quặng khu vực Quang Trung – Hà Trì, để có thể thu được quặng tinh 

niken với yêu cầu MgO<7%, nhóm nghiên cứu đã tuyển tách ra một sản phẩm trung 

gian giàu MgO. Với quy trình công nghệ đó, một lượng nhất định các khoáng vật 

niken và đồng nhất định đã bị tách vào sản phẩm trung gian mà chưa có các nghiên 

cứu sâu để tìm giải pháp thu hồi. Khâu công nghệ này rất cần có sự nghiên cứu kỹ các 

chế độ sử dụng thuốc, độ mịn nghiền,… để giảm thiểu tỷ lệ khoáng vật có ích đi vào 

sản phẩm trung gian. Mặt khác, các nghiên cứu về thành phần khoáng, thành phần vật 

chất chưa làm rõ được mức độ thay đổi đồng hình của niken trong các khoáng vật bởi 

Flotanol 7196: 200 g/t.   

 

Tuyển tách MgO 

Quặng nguyên khai 

 

      Nghiền 85%  -0,074 mm 

Quặng thải Sản phẩm quặng tinh 

Tuyển tập hợp Ni - Cu 

 Tuyển tinh 1 

Tuyển tinh 2 

 

  Tuyển vét 2 

Na2CO3: 500 g/t; 

 

Nghiền – chà xát 

2Etylxantat: 50 g/t;          

Flotanol 7196: 20 

Na2CO3: 300 g/t; 

Na2SiO3: 200 g/t; 

Trung gian 1 

Trung gian 2 

  Bọt vét 1 

Bọt vét 2 

Sản phẩm giàu MgO 

 



sắt và coban và mức độ ôxy hóa của chúng. Các thực nghiệm đều chưa tìm ra nguyên 

nhân và lý giải về việc tỷ lệ các khoáng vật niken và đồng mất mát nhiều vào sản 

phẩm trung gian và thải. Các nghiên cứu liên quan đến quặng tại khu mỏ này cũng 

chưa quan tâm và tìm các giải pháp để khống chế hàm lượng MgO hợp lý trong sản 

phẩm mà vẫn  đảm bảo hiệu quả thu hồi các kim loại có ích cao nhất. Việc nâng cao 

thực thu niken, đồng đối với loại hình quặng đa kim khu vực Quang Trung – Hà Trì 

qua kết quả thực nghiệm đã triển khai cho thấy không phải là vấn đề dễ dàng.  

Kết quả nghiên cứu là một cơ sở khoa học để xem xét đầu tư khai thác mỏ và 

xây dựng cơ sở chế biến, đưa tiềm năng tài nguyên niken – đồng khu mỏ Quang Trung 

– Hà Trì (tỉnh Cao Bằng) trở thành nguồn lực kinh tế, góp phần phát triển kinh tế địa 

phương. Tuy nhiên, do chưa có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về loại hình quặng, về 

các chế độ công nghệ, chế độ thuốc tuyển, ... nên mặc dù đã thu được sản phẩm quặng 

tinh niken có hàm lượng Ni và MgO đạt yêu cầu thương phẩm, nhưng hệ số thu hồi 

các khoáng vật có ích còn chưa cao, sản phẩm trung gian giàu MgO chưa được quan 

tâm xử lý. Do vậy, giai đoạn tới cần tiếp tục có các đầu tư, nghiên cứu để thu hồi thêm 

khoáng vật có ích từ sản phẩm trung gian giàu MgO; đồng thời cần nghiên cứu bổ 

sung biện pháp kiểm soát được hàm lượng MgO trong quặng tinh niken hợp lý mà vẫn 

đảm bảo thu hồi quặng tinh từ khu mỏ đạt hiệu quả tốt nhất. 
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Assessment on nickel recoverability from Quang Trung – Hà Tr  nickel deposit  

Cao Bằng province 

The disseminated nickel-copper ores account for most of Vietnam's nickel ore 

reserves. The study on the separation technology and mineral processing criteria for 

nickel-copper ores of Quang Trung - Hà Trì ore deposit of Cao Bằng province is a 

necessary and urgent task. The results of the study are the basis for the assessment of 

the volumes and mineral reliability of the reserves, as well as to be used for building 

the scientific basis for the gradual utilization of nickel - copper ore, which can 

potentially power up the national economy and booster the economic development of 

the region. 

Keyword: nickel-copper ore, Quang Trung - Hà Trì ore deposit, recoverability 


