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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI QUẶNG GRAPHIT 
MỎ NẬM THI, LÀO CAI 

 
ThS. Trần Thị Hiến 

Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim 

 

Mẫu nghiên cứu tuyển nổi quặng graphit mỏ Nậm Thi, Lào Cai có ñặc ñiểm là graphit tồn tại 

ở cả dạng vảy và ñặc sít. Các khoáng vật phi quặng là thạch anh, fenspat, mica và có hàm lượng 

9,45%. ðã xác ñịnh chế ñộ tuyển thô: ðộ mịn nghiền 50,37% cấp -0,071mm; pH=7,5; thủy tinh lỏng 

500g/t; dầu hỏa 1000g/t; dầu thông 150g/t. Kết quả tuyển vòng kín với 7 lần tuyển tinh có nghiền lại 

quặng tinh 1 và 3 ñã nhận ñược quặng tinh graphit có hàm lượng 85,32% C, ñạt chất lượng xuất khẩu 

với thực thu 91,43%. 

 

1. Mở ñầu 

Hiện nay, công nghiệp nước ta trên ñà phát triển mạnh, nguyên liệu graphit 

ngày càng ñược sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của các ngành kinh tế quốc dân. 

Việc nghiên cứu công nghệ tuyển hợp lý ñể thu ñược sản phẩm graphit có chất lượng 

và giá trị cao hơn, ñáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp là hết sức cần thiết. 
Graphit ñược sử dụng: 24% cho vật liệu chịu lửa, 8% cho ñúc, 7% cho chế tạo phanh, 

3% dùng cho bôi trơn và 58% phục vụ cho các ngành công nghiệp khác. 

 Việt Nam là một nước có nguồn quặng graphit không nhỏ, chỉ riêng graphit mỏ 
Nậm Thi, Lào Cai có trữ lượng là 18.142,89 nghìn tấn quặng. Quặng graphit mỏ Nậm 

Thi, Lào Cai có thành phần khoáng vật khá phong phú, ngoài graphit có các khoáng 

vật tạo ñá chính gồm: Felspat, thạch anh, biotit, mica… các khoáng vật nhiệt dịch như: 

Pyrit, pyrotin, chancopyrit, sphalerit, acsenopyrit… Quặng graphit mỏ Nậm Thi, Lào 

Cai tồn tại dưới hai dạng: Dạng vảy và ñặc sít. Quặng dạng vảy thường nằm trong ñá 

gneis và quặng ñặc sít nằm trong ñá pegmatit – granit.  

Mỏ graphit Nậm Thi, Lào Cai ñã ñược ðoàn ðịa chất 24 tìm kiếm thăm dò từ 

năm 1958 – 1962. Nhưng cho ñến nay, mỏ vẫn chưa ñược nghiên cứu ñưa vào khai 

thác. Trong phạm vi tìm kiếm thăm dò ñã xác ñịnh ñược 8 thân quặng graphit. Các 

thân quặng ñều có ñặc ñiểm chung dạng mạch, kéo dài theo phương Tây Bắc – ðông 

Nam, cắm về ðông Bắc. Trong số 8 thân quặng, thân quặng II có trữ lượng lớn nhất 
11166,24 nghìn tấn. ðể tiến hành nghiên cứu công nghệ tuyển ñã lấy mẫu từ thân 

quặng II và thí nghiệm ở qui mô phòng thí nghiệm. Dưới ñây trình bày tóm tắt kết quả 
nghiên cứu. 

2. Kết quả phân tích thành phần vật chất 

- Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu cho thấy khoáng vật có ích trong 

mẫu là graphit, chiếm khoảng 11% và phân bố không ñều ở các cấp hạt. Graphit có cỡ 

hạt tương ñối lớn 0,1 ÷ 0,3 mm. Khoáng phi quặng chủ yếu là thạch anh, felspat, 

khoáng vật chứa sắt gần 4%, muscovit, biotit chiếm khoảng gần 3% ngoài ra còn một 

số các khoáng vật khác... 

 - Kết quả nghiên cứu thành phần ñộ hạt mẫu nghiên cứu cho thấy thu hoạch 

cấp hạt mịn cấp - 0,071 mm chiếm  27,67%, cấp hạt thô chiếm 72,63 %. Hàm lượng 

cấu tử có ích trong các cấp hạt không giống nhau, cao nhất  trong cấp - 0,25 + 0,125 

mm, thấp nhất trong cấp -0,04 mm, phân bố cấu tử có ích không ñồng ñều trong các 

cấp hạt. 



 2

3. Kết quả thí nghiệm tuyển nổi 

Kết quả nghiên cứu chế ñộ tuyển quặng graphit mỏ Nậm Thi, Lào Cai có 
hàm lượng C =9,45% thu ñược kết quả như sau:  

 a. Chế ñộ nghiền quặng 

 Kết quả các thí nghiệm chế ñộ nghiền tối ưu cho thấy ñộ mịn nghiền ñến 50,57 

% cấp - 0,071mm là tốt nhất, ñiều này cũng chứng tỏ ñộ hạt cần thiết cho tuyển nổi 

mẫu nghiên cứu là tương ñối thô. Nếu nghiền mịn hơn, các chỉ tiêu tuyển ñều giảm. 

Với ñộ mịn nghiền ñến 50,57 % cấp -0,071mm, quặng tinh thô thu ñược có hàm lượng 

C là 36,87%, ứng với thực thu là 93,08 %. 

b. Chế ñộ thuốc tuyển 

- Xác ñịnh chế ñộ thuốc ñiều chỉnh môi trường 

Graphit có tính nổi tự nhiên cao và có thể nổi tốt trong môi trường axit yếu 

cũng như môi trường kiềm. ðối với mẫu nghiên cứu này, ñã tiến hành thí nghiệm ñiều 

chỉnh môi trường bằng axit H2SO4 và xôña Na2CO3.  

Từ kết quả các thí nghiệm cho thấy với pH=7,5 quặng tinh thô thu ñược là 
tốt nhất, có thu hoạch là 23,01%; hàm lượng C: 39,53% ứng với thực thu là 
95,14%.  

- Kết quả thí nghiệm xác ñịnh chế ñộ thuốc ñè chìm 

ðể ñè chìm các tạp chất có hại trong tuyển nổi graphit, các thuốc ñè chìm 

thường dùng là thủy tinh lỏng, hồ tinh bột... ðối với mẫu nghiên cứu, thuốc ñè chìm 

ñược dùng ñể thí nghiệm là: Thủy tinh lỏng (Na2SiO3). 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, chi phí thủy tinh lỏng khoảng 500 g/t có tác dụng 

tốt cho quá trình tuyển nổi graphit. Quặng tinh thô nhận ñược có chất lượng tốt hơn cả, 
hàm lượng C= 40,61%, tương ứng với thực thu 93,18%. 

- Xác ñịnh chế ñộ thuốc thuốc tập hợp  

ðể xác ñịnh chế ñộ thuốc tập hợp, ñã tiến hành thí nghiệm với thuốc tập hợp là 

dầu hỏa. 

Kết quả thí nghiệm với chi phí dầu hỏa thay ñổi từ 0 ñến 2500 g/t cho thấy. 
Với chi phí dầu hỏa 1000 g/t cho kết quả tốt hơn cả, với thu hoạch quặng tinh thô 
21,52%; hàm lượng C 40,61% ứng với thực thu 93,18%. 

- Xác ñịnh chế ñộ thuốc thuốc tạo bọt 

Graphit có tính nổi tự nhiên khá cao, có thể tuyển nổi chỉ với thuốc tạo bọt, tuy 

nhiên trong thực tế ñể tăng một số chỉ tiêu tuyển thường kết hợp với thuốc tập hợp như 

dầu hỏa... ðể xác ñịnh chế ñộ thuốc tạo bọt, ñối với mẫu nghiên cứu, ñã tiến hành thí 

nghiệm với thuốc tạo bọt là dầu thông, thuốc tập hợp là dầu hỏa.  

Kết quả thí nghiệm cho thấy với chi phí dầu thông khoảng 150g/t cho kết quả 
khá tốt, thu hoạch quặng tinh thô 22,10%, hàm lượng  C là 40,55% ứng với thực thu  C 

93,94%.  

- Thí nghiệm tuyển vét 

ðể nâng cao mức thực thu graphit, ñã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm tuyển 

vét. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ñối với mẫu nghiên cứu chỉ cần 1 lần tuyển vét là 

ñủ.  
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 Sơ ñồ công nghệ tuyển quặng graphit Nậm Thi, Lào Cai  

4. Thí nghiệm sơ ñồ tuyển 

Từ các thí nghiệm nghiên cứu chế ñộ tuyển cho thấy hàm lượng C trong quặng 

tinh thô chưa ñạt chất lượng thương phẩm. ðể nâng cao chất lượng quặng tinh thô, ñã 

tiến hành nghiên cứu một số sơ ñồ tuyển gồm nhiều công ñoạn tuyển tinh có hoặc 

không nghiền lại quặng tinh. Kết quả  nghiên cứu ñã khẳng ñịnh, ñể thu ñược quặng 

tinh graphit ñạt chất lượng cao, nhất thiết phải nghiền lại sản phẩm tuyển và tuyển tinh 

tới 7 lần.  

Từ kết quả thí nghiệm các ñiều kiện chế ñộ tuyển các mẫu ñơn lẻ và thí nghiệm 

sơ ñồ hở, ñã tiến hành thí nghiệm sơ ñồ tuyển vòng kín, nhằm kiểm tra lại các ñiều 

kiện và chế ñộ tuyển, ñồng thời cũng ñể khẳng ñịnh lại các chỉ tiêu công nghệ tuyển 

Quặng ñầu 

Na2CO3 : 500g/t; Na2SiO3: 500 g/t  

Dầu hỏa :1000 g/t; Dầu thông: 150g/t  

50 % cấp -0,071 mm 

 

Tuyển chính 

TG1 

TTL :50gt 

DT: 200 g/t  

 

83% cấp -0,071 mm 

 

70 % cấp -0,071 mm 

 

DT: 100 g/t 

Quặng tinh Quặng thải 

Tuyển tinh 

Tuyển tinh 

Tuyển 

Tuyển tinh 1 

Tuyển tinh 2 

Tuyển tinh 

     Tuyển vét 

Tuyển tinh 3 

  Tuyển Tgian  
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nổi có thể ñạt ñược trong phòng thí nghiệm ñối với mẫu quặng nghiên cứu. ðã tiến 

hành nghiên cứu trên  sơ ñồ công nghệ như Hình 1 và kết quả thể hiện ở Bảng 1. 

Kết quả tuyển theo sơ ñồ vòng kín ñã nhận ñược quặng tinh graphit với chất 
lượng cao, hàm lượng C ñạt yêu cầu xuất khẩu. Quặng tinh cuối cùng có hàm lượng βC 

= 85,72%, với thực thu C  εC = 91,43%, ñộ tro 11,18%. Quặng thải có hàm lượng C = 

0,90%, với phân bố C là 8,57%. 

Bảng 1. Kết quả tuyển theo sơ ñồ tuyển vòng kín  

Tên sản phẩm 
Thu hoạch, 

γγγγ (%) 
Hàm  lượng 

C, (%) 
Thực thu 

C, (%) 

Quặng tinh Graphit 10,07 85,72 91,43 

Quặng thải 89,93 0,90 8,57 

Quặng ñầu 100,00 9,45 100,00 

5. Kết luận 

 Ở quy mô phòng thí nghiệm ñã nghiên cứu xác ñịnh ñược sơ ñồ công nghệ 
tuyển hợp lý cho quặng graphit mỏ Nậm Thi, Lào Cai. Khi tuyển quặng ñầu hàm 
lượng 9,45%C thu ñược quặng tinh cuối cùng, có mức thu hoạch 10,07%, hàm 
lượng C=85,72%, mức thực thu 91,43%. Quặng thải có hàm lượng C=0,90%, với 
thực thu là 8,57%.  

Kết quả nghiên cứu khẳng ñịnh khả năng và hiệu quả tuyển quặng graphit 
Nậm Thi, Lào Cai theo sơ ñồ tuyển trên hình kèm theo. Quặng tinh thu ñược ñạt 
yêu cầu chất lượng sản phẩm cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. 

Cần sớm có kế hoạch nghiên cứu lập dự án ñầu tư ñể ñưa mỏ graphit Nậm Thi, 

Lào Cai vào khai thác chế biến và sử dụng./. 
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