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Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung, chi phí thuốc khử 

(CaCl2) đến hiệu suất khử kẽm và độ bền của viên quặng chín. Kết quả nghiên cứu xác định 

được nhiệt độ nung tối ưu là 1250
o
C và chi phí thuốc khử tối ưu là 3%, độ bền viên quặng 

chín đạt 2043 N/ viên. Hàm lượng kẽm trong quặng giảm từ 0,08% xuống còn 0,043%, hiệu 

suất khử kẽm đạt 45,4%, đáp ứng nguyên liệu cho luyện gang lò cao. 

 

1. Giới thiệu 

Kẽm là một nguyên tố vi lượng trong nguyên liệu lò cao, kẽm thường tồn tại ở 

dạng kẽm oxit hoặc dạng kẽm sunphua. Trong quá trình luyện gang lò cao, hợp chất 

kẽm dễ bị hoàn nguyên tạo thành kẽm kim loại dạng hơi đi lên đỉnh lò cùng với  h  

th n  Đ n đỉnh lò kẽm sẽ  ị o i h   v  ngưng tụ k t dính trên cổ lò v  đường ống khí 

than tạo th nh  ướu lò sẽ ảnh hưởng đ n quá trình luyện, giảm năng  uất lò cao. Ngoài 

ra một phần kẽm sẽ tích tụ ở các khe gạch hoặc trên bề mặt tường lò, sau khi oxi hóa 

thể tích kẽm giãn nở gây tổn hại cho tường lò và thi t bị lò đồng nghĩ  với việc giảm 

tuổi thọ lò cao. 

Ở nước ta mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng quặng lớn (khoảng 550 triệu tấn) [4], 

với h m lượng sắt xấp xỉ 61% đạt yêu cầu làm nguyên liệu cho lò cao. Tuy nhiên trong 

quặng chứa nhiều tạp chất kẽm với h m lượng khoảng 0,080% gây ảnh hưởng tới quá 

trình nấu luyện  Để sử dụng được nguồn  quặng sắt này làm nguyên liệu cho quá trình 

luyện gang trong lò cao cần phải ti n hành khử kẽm xuống dưới 0,05%.  

Trong những năm gần đây đã c  một số nghiên cứu về quá trình khử kẽm ngoài 

lò [1, 3, 5, 6]. Tuy nhiên nghiên cứu về khử kẽm trong quặng sắt Thạch Khê bằng 

phương pháp vê viên  t được đề cập, nhất là nghiên cứu khử kẽm trong quặng sắt 

Thạch Khê bằng phương pháp vê viên c  sử dụng thuốc khử (CaCl2). Do vậy nghiên 

cứu này sẽ làm sáng tỏ và cung cấp thêm cơ sở dữ liệu để sớm đư  r  hướng xử lý 

nguồn quặng sắt Thạch Khê chứ  h m lượng kẽm cao. 

2. Mẫu nghiên cứu và phƣơng pháp thí nghiệm 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Nguyên liệu được sử dụng cho thí nghiệm là quặng sắt Thạch Khê, quặng có 

thành phần hóa học được đư  r  trong Bảng 1. Mẫu s u  hi đư  về được đập xuống 

cấp hạt -2,5mm, mẫu s u đập đư  đi nghiền với độ mịn nghiền là 48% cấp -0,074mm 

[6]. 

Bảng 1. Thành phần hóa học quặng sắt Thạch Khê 

Chỉ tiêu TFe CaO MgO SiO2 Zn 

H m lượng, % 68,88 2,60 2,70 4,41 0,08 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Sản phẩm sau nghiền được phối trộn với 1,3%  entonit [6] v  lượng thuốc khử 

CaCl2 theo tỷ lệ nhất định. Vật liệu s u  hi được trộn đều sẽ ti n hành vê viên (thời 



gi n vê viên l  15 phút), s u đ  thu được viên quặng sống đạt chất lượng (xem Bảng 2 

) cho vào lò sấy khô ở nhiệt độ t =120
o
C trong khoảng thời gi n 2h để khử nước. 

Quặng vê viên sau khi sấy  hô được đư  v o lò để nung ở các điều kiện nhiệt độ khác 

nhau nhằm tìm ra nhiệt độ nung tối ưu (ch  độ nung được thể hiện trong Bảng 3, thông 

số kỹ thuật lò nung xem ở Bảng 5). Với nhiệt độ nung tối ưu trên, ti p tục ti n hành 

nghiên cứu về sử dụng chi phí thuốc khử khác nhau (xem Bảng 4) để tìm chi phí thuốc 

khử tối ưu cho quá trình  hử Zn  S u nung thu được viên quặng ch n t  đư  đi phân 

tích hóa và chọn 10 viên quặng chín có cỡ hạt đồng đều đư  đi thử độ bền nén qua 

máy đo độ bền nén (thông số kỹ thuật máy đo độ bền nén xem Bảng 6), độ bền nén 

của viên quặng  là trung bình cộng  độ bền nén của 10 viên quặng, đơn vị tính N/ viên. 

Sơ đồ thí nghiệm nung thiêu quặng vê viên xem Hình 1. 

Bảng 2. Chỉ tiêu tiêu chuẩn chất lƣợng viên quặng sống [2,7] 

Độ bền nén 

(N/viên) 

Độ bền rơi 

(Lần/0,5m) 

Độ bền nhiệt 

(oC) 

Độ ẩm 

(%) 

K ch thước 

(mm) 

≥10 ≥3 ≥375 8-10 8-16 

Bảng 3. Điều kiện nhiệt độ nung 

TT 

Thời gian 

nâng nhiệt 

(phút) 

Nhiệt độ nung 

(
o
C) 

Thời gian 

nung (phút) 

Thời gian làm 

nguội (phút) 

1 

2 

3 

4 

5 

45 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

20 15 

Bảng 4. Sử dụng chi phí thuốc khử 

T

T 

Thời gian 

nâng nhiệt 

(phút) 

Nhiệt độ 

nung 

(
o
C) 

Thời gian 

nung (phút) 

Thời gian làm 

nguội (phút) 

Chi phí thuốc 

khử 

(%CaCl2) 

1 

2 

3 

4 

5 

45 1250 20 15 

0 

3 

6 

9 

12 

 

Bảng 5. Thông số kỹ thuật lò nung 

Số máy 
Nhiệt độ nung 

lớn nhất, 
o
C 

Thời gian nâng 

nhiệt (phút) 

Công suất nối 

(kW) 

Trọng lượng 

(kg) 

L, LT 9/13 1300 50 3.0 60 



Bảng 6. Thông số kỹ thuật máy đo độ bền nén 

Áp lực (PMA) Dải nén (kN) Nguồn điện: 
Trọng lượng 

(kg) 

K ch thước 

ngoài 

(mm) 

25 0-300 220V/50Hz 400 850*600*1160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm nung thiêu quặng vê viên 

Sấy khô 

Nung thiêu 

Thử 

độ 

bền 

nén 

Làm nguội 

Phân  

tích 

 hàm 

lượng 

 kẽm 

Viên quặng chín 

Vê viên tạo hạt 

Phân t chđộẩm 

Thửđộ bền nhiệt 

Thửđộ bền rơi 

Thửđộ bền nén 

Viên quặng 

sống (8-16mm) 

Sàng 

Mẫu quặng nghiên cứu 

Đập hàm 

Bentonit 

Đập trục 

Nghiền 

Phối trộn Nước 



 

3. Kết quả thí nghiệm 

3.1 Ảnh hƣởng  của chế độ nung đến độ bền viên quặng chín 

Sản phẩm quặng ch n thu được sau khi nung ở các điều kiện nhiệt độ và chi phí 

thuốc khử  hác nh u, được đư  đi phân t ch  K t quả phân t ch thu được độ bền của 

viên quặng chín thể hiện ở Hình 2, Hình 3. 

 

Hình 2. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến độ bền viên quặng chín 

Từ Hình 2 nhận thấy: Chi phí thuốc khử 6%, Nhiệt độ nung tăng lên thì độ bền 

viên quặng ch n cũng tăng  Khi nung ở nhiệt độ 1050
o
C thì độ bền viên quặng ch n đạt 

780 N/viên,  hi tăng nhiệt độ lên 1250
o
C thì độ bền viên quặng ch n đạt 1345 N/viên. 

Vậy độ bền của viên quặng chư  đạt đ n yêu cầu độ bền của quặng vê viên cung cấp 

cho lò c o (độ bền nén≥ 2000N/viên) [7]  Vậy để ti p tục nghiên cứu ảnh hưởng của 

chi phí thuốc khử tới độ bền viên quặng ta chọn nhiệt độ nung ở 1250
o
C thu được độ 

bền là 1345 N/viên. 

 

Hình 3. Ảnh hƣởng chi phí thuốc khử tới độ bền viên quặng chín 

Từ Hình 3 cho thấy: Ở nhiệt độ nung 1250
o
C, chi phí thuốc khử tăng thì độ bền 

viên quặng chín giảm dần. Sử dụng chi phí thuốc khử l  0% thì độ bền nén viên quặng 



ch n đạt 2171 N/viên,  hi tăng chi ph  thuốc khử lên 12% thì độ bền nén viên quặng 

ch n l  576 N/viên  Để viên quặng ch n c  độ bền đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu 

lò cao và giảm chi phí sử dụng thuốc khử, chọn chi phí sử dụng thuốc khử là 3% nung 

ở nhiệt độ 1250
o
C thu được viên quặng ch n c  độ bền nén đạt 2043 N/viên.  

3.2 Ảnh hưởng của chế độ nung đến hiệu suất khử kẽm 

K t quả thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ nung, chi phí thuốc khử kẽm đ n 

hiệu suất khử kẽm được thể hiện ở Hình 4, Hình 5. 

 

Hình 4. Ảnh hƣởng của nhiệt độ nung đến hiệu suất khử kẽm 

Từ Hình 4 cho thấy: Chi phí thuốc khử 3%, Nhiệt độ nung tăng thì hiệu suất 

khử kẽm tăng  Khi nhiệt độ nung ở 1050
o
C thì h m lượng kẽm trong quặng là 0,069%, 

hiệu suất khử kẽm đạt 13,8%. Khi nhiệt độ nung tăng lên 1250
o
C thì h m lượng kẽm 

giảm xuống 0,043%, hiệu suất khử kẽm đạt 45,4%  Để viên quặng ch n đáp ứng yêu 

cầu nguyên liệu luyện gang lò cao chọn nhiệt độ nung thiêu khử kẽm là 1250
o
C, hàm 

lượng kẽm giảm xuống còn 0,043%, hiêu suất khử đạt 45,4%. 

 

Hình 5. Ảnh hƣởng của chi phí thuốc khử đến hiệu suất khử kẽm 

Từ Hình 5 nhận thấy. Ở nhiệt độ nung 1250
o
C, chi phí thuốc khử tăng thì hiệu 

suất khử kẽm tăng  Khi chi ph  sử dụng thuốc khử là 0% CaCl2 thì h m lượng kẽm 

trong quặng là 0,08%,  hiệu suất khử kẽm là 0%. Khi chi phí thuốc khử kẽm tăng lên 



12% thì h m lượng kẽm trong quặng giảm xuống 0,026%, hiệu suất khử kẽm là 

67,5%. Để giảm sử dụng chi phí thuốc khử, chọn chi phí thuốc khử là 3%, nung ở 

nhiệt độ 1250
0
C thì h m lượng kẽm trong quặng là 0,043%,  hiệu suất khử kẽm đạt 

45.4%. 

4. Kết luận 

- Nhiệt độ tăng thì độ bền viên quặng và hiệu suất khử kẽm tăng, chi ph  thuốc 

khử tăng thì hiệu suất khử kẽm tăng nhưng độ bền  viên quặng giảm  Để đáp ứng yêu 

cầu nguyên liệu luyện gang lò cao ta chọn nhiệt độ nung và chi phí thuốc khử tương 

ứng là 1250
o
C và 3% CaCl2. 

Tại các giá trị tối ưu trên t  thu được viên quặng ch n c  độ bền viên quặng  là  

2043 N/ viên, h m lượng kẽm trong quặng giảm xuống 0,043%, hiệu suất khử kẽm là 

45,4%  đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu luyện gang./.  
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Study on Pelletizing Dezincing of Th ch Khê Iron ore 

The report presents the results of the study into the roasting temperature and reducing 

agent (calcium chloride) dosage on the zinc reduction efficiency and compressive strength of 

roasted pellets. The study has identified the optimal roasting temperature that is 1250
o
C. With 

the optimal roasting temperature, the reducing agent dosage has been studies and identified 

the optimal dosage that is 3%. Roasting at 1250
o
C in the oxidizing atmosphere, the efficiency 

of zinc reduction were reached to 45,4% and the obtained compressive strength of roasted 

pellets reached as high s 2043N per pellet. The final roasted pellets can be used for 

pyrometallurgical purposes. 

Keywords: iron ore, zinc reduction, pellets, chlorinated, reducing agent, roasting 

temperature 
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