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 Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng sàng "Banana" tại Nhà máy tuyển than 

Nam Cầu Trắng để nâng cao hiệu quả sàng tách cám cấp hạt mịn, kết quả đạt được là cơ sở 

để mở rộng áp dụng cho các nhà máy sàng tuyển than hiện nay và các nhà máy sàng tuyển 

than sẽ xây dựng mới của Tập đoàn TKV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho 

các đơn vị sàng tuyển than 

1. Mở đầu 

 Trong nhà máy tuyển than (NMTT) Nam Cầu Trắng nói riêng và các NMTT trong 

môi trường nước nói chung, hiệu quả làm việc của hệ thống sàng tách cám khô trong than 

nguyên khai trước khi tuyển có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, hiệu quả làm việc và chất 

lượng sản phẩm của khâu tuyển và xử lý bùn nước tiếp theo. NMTT Nam Cầu Trắng thuộc 

Công ty tuyển than Hòn Gai do hãng BMCH của Úc thiết kế, đưa vào sử dụng từ năm 1996 

với công suất 2,0 triệu tấn/năm, trong đó hệ thống sàng tách cám khô được thiết kế với công 

suất 450 tấn/giờ để tách 50% cám (0-6) mm ra khỏi than nguyên khai trước khi tuyển. Công 

nghệ sàng tuyển theo thiết kế ban đầu gồm các khâu chính: sàng khô than nguyên khai tách 

một phần than cám (0-6) mm và tách cấp hạt lớn +50 mm, tuyển cấp hạt (0-50)mm bằng 

máy lắng, tuyển nâng cao chất lượng than sạch máy lắng bằng xoáy lốc huyền phù và máng 

xoắn. Xử lý bùn nước (0-1) mm bằng xoáy lốc phân cấp, sàng khử nước, máy ly tâm, bể cô 

đặc cào tròn.  Hiện nay do sản lượng than nguyên khai cấp vào NMTT Nam Cầu Trắng 

ngày một tăng cao (đã đạt 3,2 triệu tấn/năm gấp 1,6 lần so với thiết kế) và tính chất than 

nguyên khai có nhiều thay đổi theo xu hướng ngày càng xấu đi so thiết kế ban đầu như: tỷ lệ 

than cấp hạt mịn (0-0,1) mm trong than nguyên khai tăng gấp 2 lần, độ tro than nguyên khai 

tăng gấp 1,4 lần, than nguyên khai chứa nhiều bùn sét hơn... Các yếu tố thay đổi trên dẫn 

đến hệ thống sàng tách cám khô cũ (sàng "5 lưới") không còn đáp ứng yêu cầu thực tế sản 

xuất: hiệu suất sàng rất thấp, đặc biệt khi than cấp liệu có độ ẩm cao hiệu suất sàng càng 

giảm, phải tăng cỡ lưới sàng lên đến (20); 22 mm để tách cám, gây mất mát than cục 5 và 

than cám tuyển chất lượng cao vào than cám khô. Hiệu suất sàng thấp cũng làm tăng tỷ lệ 

than cấp hạt mịn có trong than cấp vào máy lắng, dẫn đến tăng tỷ lệ bùn sinh ra trong quá 

trình tuyển rửa, làm tăng chi phí xử lý bùn nước, làm giảm hiệu quả làm việc của các thiết 

bị tuyển, đồng thời làm cho khâu bùn nước bị quá tải gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và 

môi trường. 

 Để giải quyết vấn đề trên, trong năm 2015-2016, Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ - 

Vinacomin đã phối hợp với Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin nghiên cứu áp dụng 

công nghệ sàng mới kiểu "Banana" để tách cám khô tại NMTT Nam Cầu Trắng. Hệ thống 

sàng "Banana" được xây dựng, lắp đặt, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2016 

đã đem lại kết quả: nâng cao năng suất và hiệu quả sàng tách cám cấp hạt mịn, nâng cao tỷ 

lệ thu hồi than cục 5 và than cám chất lượng cao, giảm tỷ lệ bùn sau tuyển, nâng cao tính 

chủ động trong sản xuất, cải thiện môi trường nhà máy tuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh cho Công ty Tuyển than Hòn Gai. Kết quả áp dụng thiết bị sàng "Banana" tại 



NMTT Nam Cầu Trắng là cơ sở để mở rộng áp dụng cho các nhà máy sàng tuyển than hiện 

nay và các nhà máy sàng tuyển than sẽ xây dựng mới của Tập đoàn TKV nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sàng tuyển than.  

2. Kết quả áp dụng thiết bị sàng "Banana" để nâng cao hiệu quả sàng tách cám 

khô tại NMTT Nam Cầu Trắng 

2.1. Giới thiệu thiết bị sàng "Banana" 

+ Thiết bị sàng "Banana" còn được gọi là sàng "Quả chuối" hay sàng "Đa góc dốc" 

(Multi-sloped screen or banana screen) là loại thiết bị sàng tiên tiến: Lưới sàng được thiết kế 

lắp đặt với nhiều góc dốc khác nhau, áp dụng nguyên lý sàng vật liệu lớp mỏng, trong đó 

các hạt vật liệu chuyển động với tốc độ rất lớn trên mặt lưới sàng có độ dốc khác nhau - làm 

gia tăng năng suất và hiệu suất sàng. Cấu trúc sàng "Banana" đơn giản gọn nhẹ, chiếm ít 

không gian và diện tích lắp đặt sử dụng, sàng có kết cấu chắc chắn, độ bền cao. Lưới sàng 

được thiết kế 3 vùng có kích thước lỗ lưới, góc dốc khác nhau có tác dụng chống tắc sàng, 

tăng năng suất và hiệu suất sàng. 

+ Thiết bị sàng "Banana" có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với các loại sàng thông thường 

khác: năng suất lớn, hiệu suất cao, có thể sàng hiệu quả ngay cả các vật liệu khó sàng (chứa 

tỷ lệ lớn vật liệu có kích thước lân cận với kích thước lỗ lưới sàng), có thể sàng tách cám 

hiệu quả với than cấp liệu có độ ẩm cao hơn so với các loại sàng thông thường khác. Thiết 

bị sàng "Banana" hiện nay được sử dụng rộng rãi tại các nước như Úc, Ba Lan, Trung 

Quốc, Nam Phi... để tách cấp hạt mịn trong than nguyên khai. 

2.2. Giới thiệu sơ đồ công nghệ hệ thống sàng tách cám khô áp dụng thiết bị sàng 

"Banana" tại NMTT Nam Cầu Trắng 

Sơ đồ công nghệ hệ thống sàng tách cám khô áp dụng thiết bị sàng "Banana" hiện nay 

của NMTT Nam Cầu Trắng được trình bày ở Hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả tóm tắt lưu trình công nghệ như sau: Than nguyên khai cấp hạt (0-50) mm từ 

cụm sàng sơ bộ, được băng tải RC2 cấp vào hệ thống Hộp chia liệu - Bun ke - Máy cấp liệu, 

sau đó cấp vào sàng "Banana" hoặc cụm sàng "5 lưới" cũ để tách cám khô. 

Sản phẩm than cám -6 mm dưới sàng "Banana" và sàng "5 lưới" được băng tải RC3 

vận chuyển đến băng RC10 vào bun ke than cám khô 300 tấn.  
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ hệ thống sàng tách cám khô 
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Sản phẩm than (6-50) mm trên sàng "Banana" và sàng "5 lưới" được băng tải RC4 

chuyển đến băng RC5 đổ vào bunke 150 tấn sau đó được băng RC6 cấp vào máy lắng để 

tuyển nâng cao chất lượng. 

2.3. Kết quả đánh giá hiệu quả làm việc của thiết bị sàng tách cám "Banana" 

a. Phương pháp đánh giá 

* Hiệu quả làm việc của sàng tách cám "Banana" được đánh giá thông qua việc lấy 

các mẫu than cấp liệu, sản phẩm trên sàng, sản phẩm dưới sàng để gia công phân tích xác 

định thành phần độ hạt, từ đó tính toán xác định các chỉ tiêu hiệu suất sàng, mức độ lẫn bẩn 

cấp hạt dưới cỡ trong sản phẩm trên sàng và cấp hạt trên cỡ trong sản phẩm dưới sàng. Các 

chỉ tiêu về hiệu quả làm việc của sàng "Banana" cũng được so sánh với cụm sàng "5 lưới" 

khi lấy mẫu đánh giá trong cùng điều kiện làm việc.  

* Thực hiện lấy mẫu đánh giá: Chạy riêng từng cụm sàng "Banana" và cụm sàng "5 

lưới" để lấy mẫu đánh giá. Duy trì điều kiện cấp liệu như nhau: năng suất than nguyên khai 

cấp liệu vào sàng 500 tấn/giờ, độ ẩm than cấp liệu (7-9)%, cỡ hạt than cấp liệu vào sàng: (0-

50) mm, than nguyên khai cấp liệu lấy từ cùng một nguồn than. 

* Thông số kỹ thuật của các sàng tách cám khi lấy mẫu đánh giá:  

+ Sàng "Banana": Diện tích lưới: DxR = 7,0x2,6 = 18,2m
2
. Kích thước lỗ lưới: 12 

mm, 10 mm và 8 mm. Góc nghiêng mặt sàng 30 độ, 18 độ và 6 độ.  

+ Cụm sàng "5 lưới" gồm 2 sàng 812A và 820A. Mỗi sàng có kích thước bao DxRxh 

= 2470x2220x2060 mm, gồm 3 tầng lưới, tầng trên lưới 50 mm, tầng giữa lưới 27 mm, tầng 

dưới cùng lưới 12(8) mm. Mỗi tầng gồm 2 lưới nghiêng 10 độ, kích thước 990x1350 mm.  

b. Kết quả đánh giá 

* Kết quả trung bình lấy mẫu phân tích sàng khô xác định thành phần độ hạt của than 

cấp liệu, sản phẩm trên sàng, sản phẩm dưới sàng của sàng "Banana" và cụm sàng "5 lưới" 

được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả xác định thành phần độ hạt của than cấp liệu, 
sản phẩm trên sàng, sản phẩm dưới sàng của sàng "Banana" và cụm sàng "5 lưới" 

TT 
Cấp hạt, 

d (mm) 

Tỷ lệ thu hoạch các cấp hạt (%) 

Than cấp 

liệu 

Sàng "Banana" Cụm sàng "5 lưới" 

Sản phẩm 

trên sàng 

Sản phẩm 

dưới sàng 

Sản phẩm 

trên sàng 

Sản phẩm 

dưới sàng 

1 +35 6,10 24,49 0,00 6,42 0,00 

2 15-35 11,76 39,71 0,00 12,38 0,00 

3 12-15 3,04 8,76 1,98 3,20 0,00 

4 10-12 4,89 5,72 2,10 4,82 11,10 

5 8-10 4,68 4,74 2,81 4,61 11,05 

6 6-8 7,19 4,68 7,56 7,09 10,33 

7 1-6 20,30 3,97 28,34 20,02 23,02 

8 0-1 42,04 7,93 57,21 41,46 44,50 

9 Cộng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

10 0-6 62,34 11,90 85,55 61,48 67,52 

Từ kết quả phân tích thành phần độ hạt than cấp liệu, sản phẩm trên sàng, sản phẩm 

dưới sàng, tính toán xác định được hiệu suất sàng cấp hạt (0-6) mm theo công thức: 
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Trong đó: 

+ : Hiệu suất sàng cấp hạt (0-6) mm (%). 

+ a: tỷ lệ cấp hạt (0-6) mm trong cấp liệu vào sàng (%). 

+ b: tỷ lệ cấp hạt (0-6) mm trong sản phẩm trên sàng (%). 

+ c: tỷ lệ cấp hạt (0-6) mm trong sản phẩm dưới sàng (%). 

Kết quả trung bình xác định hiệu suất sàng đối với cấp hạt (0-6) mm và  tỷ lệ lẫn cấp 

hạt mịn (0-6) mm trong sản phẩm trên sàng và cấp hạt lớn +6 mm trong sản phẩm dưới 

sàng của cụm sàng "Banana" và cụm sàng "5 lưới" được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả xác định hiệu suất sàng và  tỷ lệ lẫn cấp hạt dưới cỡ trong  
sản phẩm trên sàng và cấp hạt trên cỡ trong sản phẩm dưới sàng của các cụm sàng. 

TT Các chỉ tiêu Cụm sàng "Banana" Cụm sàng "5 lưới" 

1 
Hiệu suất sàng cấp hạt (0-6) mm 

(%) 
93,99 15,47 

2 
Tỷ lệ cấp hạt (0-6) mm lẫn trong 

sản phẩm trên sàng (%) 
11,90 61,48 

3 
Tỷ lệ cấp hạt +6 mm lẫn trong sản 

phẩm dưới sàng (%) 
14,45 32,48 

Nhận xét: 

+ Với cùng điều kiện cấp liệu và cùng cỡ hạt cần sàng phân loại:  

- Hiệu suất sàng "Banana" cao hơn hiệu suất cụm sàng "5 lưới" 

- Tỷ lệ lẫn cấp hạt dưới cỡ trong sản phẩm trên sàng và cấp hạt trên cỡ trong sản 

phẩm dưới sàng của sàng "Banana" thấp hơn so cụm sàng "5 lưới".  

+ Hiệu suất sàng tách cám cấp hạt (0-6) mm của sàng "Banana" đạt gần 94%, cao 

gấp 6 lần so với sàng "5 lưới" chỉ đạt 15,47 %. 

- Tỷ lệ cấp hạt mịn (0-6) mm còn lẫn trong sản phẩm trên sàng của sàng "Banana" 

(11,90%) nhỏ hơn 5,17 lần so với của sàng "5 lưới" (61,48%), như vậy sử dụng sàng 

"Banana" để tách cám sẽ có tỷ lệ cấp hạt mịn trong than cấp vào máy lắng nhỏ hơn so với 

sàng "5 lưới" do đó tỷ lệ bùn sinh ra sau tuyển nhỏ hơn so với sàng "5 lưới". 

- Tỷ lệ cấp hạt +6 mm còn lẫn trong sản phẩm dưới sàng của sàng "Banana" 

(14,45%) nhỏ hơn 2,25 lần so với của sàng "5 lưới" (32,48%), như vậy sử dụng sàng 

"Banana" để tách cám sẽ có tỷ lệ cấp hạt +6 mm trong than cấp vào máy lắng lớn hơn so 

với sàng "5 lưới" do đó tỷ lệ than cục 5 thu hồi được sau tuyển sẽ lớn hơn so với sàng "5 

lưới".   

Kết luận  



 1. Thiết bị sàng "Banana" là loại thiết bị sàng tiên tiến hiện đại, có năng suất, hiệu 

suất cao hơn so vớicác thiết bị sàng thông thường khác. Kết quả áp dụng sàng "Banana" tại 

NMTT Nam Cầu Trắng cho thấy: hiệu suất tách cám cấp hạt mịn của sàng "Banana" đạt 

được rất cao, mức độ lẫn bẩn cấp hạt dưới cỡ trong sản phẩm trên sàng và cấp hạt trên cỡ 

trong sản phẩm dưới sàng thấp hơn rất nhiều so với sàng "5 lưới".  

 2. Việc áp dụng thiết bị sàng "Banana" để tách cám khô tại NMTT Nam Cầu Trắng 

đã đem lại kết quả: nâng cao năng suất và hiệu quả tách cám cấp hạt mịn trong than nguyên 

khai, đáp ứng yêu cầu tỷ lệ tách cám khô và cỡ hạt tách cám khô, giảm tỷ lệ cấp hạt mịn 

trong than cấp vào máy lắng, giảm tỷ lệ bùn sinh ra trong quá trình tuyển rửa, giảm tải và 

giảm chi phí cho khâu xử lý bùn nước, nâng cao tỷ lệ thu hồi than cục 5 và than cám chất 

lượng cao, nâng cao tính chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất 

kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho Nhà máy. 

 Kết quả đạt được của việc áp dụng thiết bị sàng "Banana" tại NMTT Nam Cầu 

Trắng là cơ sở để mở rộng áp dụng cho các nhà máy sàng tuyển than hiện nay và các nhà 

máy sàng tuyển than sẽ xây dựng mới của Tập đoàn TKV như: NMTT Cửa Ông, NMTT 

Khe Chàm, NMTT Khe Thần... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các đơn 

vị sàng tuyển than./. 
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