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Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất nhà máy tuyển 

quặng bauxit tân rai trong quá trình triển khai đề tài “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật 

công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai – Lâm Đồng”.  

1. Mở đầu 

Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai - Lâm Đồng thuộc Dự án tổ hợp bauxit - 

nhôm Lâm Đồng, do Viện KHCN Mỏ - Vinacomin tư vấn thiết kế và Liên danh nhà 

thầu: Công ty CP Chế tạo Máy – Công ty TNHH MTV Xây dựng Môi trường – Viện 

Nghiên cứu Cơ khí - Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thi công xây 

dựng lắp đặt. Chất lượng sản phẩm của nhà máy theo thiết kế gồm [1]: 

- Năng suất quặng tinh (độ ẩm 10%): 1.779.050 tấn/năm tương đương 282 

tấn/giờ; 

- Chất lượng quặng tinh sau tuyển: 

 Hàm lượng Al2O3 : ≥ 47,11 %; 

 Hàm lượng SiO2: ≤ 2,75 %; 

 Hàm lượng Fe2O3: khoảng 19,63 %; 

 Độ ẩm quặng tinh sau tuyển: ≤ 12%; 

 Độ hạt: ≤ 20 mm. 

Trong quá trình vận hành sản xuất, nhà máy đã có một số điều chỉnh để phù hợp 

với thực tế sản xuất. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu của nhà máy vẫn chưa đạt được các 

thông số theo thiết kế, việc cung cấp nguồn quặng tinh ổn định cho nhà máy luyện 

alumin là rất quan trọng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu của Viện KHCN Mỏ - Vinacomin 

đã kết hợp với Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV đã tiến hành nghiên cứu 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy.  

1. Hiện trạng công nghệ nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai  

Do các yếu tố khách quan và chủ quan như: Chất lượng quặng nguyên khai sau 

khai thác cấp vào nhà máy (thành phần độ hạt, độ ẩm, hàm lượng sét, sự hiện diện của 

rễ cây,…) biến động nhiều so với cơ sở thiết kế; Khả năng máy đập búa  không thích 

nghi với quặng có độ ẩm và hàm lượng sét cao, nên trong quá trình nhà máy đi vào 

hoạt động thương mại từ tháng 12/2012, dây chuyền công nghệ của nhà máy đã có một 

một số điều chỉnh so với thiết kế. Cụ thể như sau: 

- Thay máy đập trục răng Cr101 và Cr102 bằng máy đập trục răng có công suất 

lớn hơn, để đáp ứng điều kiện không đồng đều tỷ lệ cấp hạt +40 mm trong quặng 

nguyên khai; 

- Bỏ hệ thống máy đập búa;  



- Bổ sung sàng quay khe 1 mm để thu hồi quặng tinh trong bùn tràn máy rửa 

cánh vuông; 

- Bổ sung thiết bị thu hồi rễ cây trong bùn tràn máy rửa cánh vuông. 

Sơ đồ công nghệ hiện tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai thể hiện trên hình 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình khảo sát hiện trạng công nghệ nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai 

cho thấy: Công nghệ và chế độ vận hành hiện tại của nhà máy hiện đang tồn tại một số 

bất cập chính như sau: 

Nhặt thủ công 

Sàng quay đánh tơi khe 20mm 

Sàng quay tận thu 

+1 mm 

Sàng róc nước1mm 

+1 mm 

Sàng rung 1&10mm 

Hình 1.  Sơ đồ công nghệ hiện tại nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai  

Đất, đá, rễ cây,… 

-40 mm 

Đập trục răng  

Máy rửa cánh vuông  

Đâp  

Quặng nguyên khai  

Sàng tĩnh 300x300 

-300 

m +1 mm m  

Cấp liệu xích 

Sàng quay đánh tơi khe 40mm 

Bể cô đặc 

Kho quặng tinh Đập quặng đuôi Bể nước CN 

+1 mm 

Nước vệ sinh 



- Công tác xử lý quặng kết tảng trên khai trường kém hiệu quả, cấp hạt >300 

mm vận chuyển về nhà máy >2% dẫn đến công tác xử lý quặng quá cỡ  tại nhà máy 

mất nhiều thời gian và tăng chi phí; 

- Quặng nguyên khai cấp vào nhà máy không ổn định, có độ biến thiên lớn về 

tỷ cấp hạt -1 mm, 1÷ 40mm và +300 mm trong quặng nguyên khai làm ảnh hưởng đến 

chế độ vận hành của nhà máy; 

- Quặng tinh có hàm lượng Al2O3, môđun silic  đạt ứng yêu cầu về chất 

lượng cấp cho nhà máy alumin. Tuy nhiên, năng suất nhà máy hiện chỉ đạt 94,7% năng 

suất thiết kế tại thời điểm khảo sát tháng 6/2016 và khoảng 90% theo kết quả sản xuất 

năm 2016; Tỷ lệ cấp hạt +20 mm trong quặng tinh sau tuyển >30% so với yêu cầu phải 

<5% trong thiết kế; Độ ẩm quặng tinh sau tuyển theo thống kê năm 2016 là 13,66% 

lớn hơn theo thiết kế (12%);  

- Thất thoát quặng +1 mm theo quặng đuôi ~0,42÷0,46%; 

- Chế độ vận hành bơm bùn gián đoạn gây khó khăn trong công tác vận hành 

bơm bùn và cân bằng nước nhà máy; 

- Qui trình rải quặng trong kho quặng tinh tại mỗi vị trí 1 lần đến khi đầy ảnh 

hưởng đến việc giảm độ ẩm tự nhiên của quặng trong thời gian lưu kho; 

 

2. Kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả 

sản xuất của nhà máy tuyển 

Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất nhà máy 

tuyển quặng bauxit Tân Rai nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra các giải pháp công nghệ 

chính sau: 

- Khâu khai thác: Trung hòa hàm lượng quặng tại gương khai thác bằng giải 

pháp bố trí và điều tiết năng suất của ĐBTB xúc bốc vận tải; ổn định sản lượng quặng 

trong mùa mưa bằng giải pháp xây dựng kho dự trữ quặng; phá vỡ quặng kết tảng 

bằng đầu đập thủy lực; giảm tổn thất và làm nghèo quặng bằng giải pháp áp dụng các 

sơ đồ khai thác chọn lọc phù hợp; 

- Nâng cao năng suất nhà máy bằng giải pháp cải tạo lưới sàng Sc101; 

Sc102; Sc103; Sc104 xuống khe 25 mm; 

  

Hình 2. Một số hình ảnh công tác khảo sát, lấy mẫu tại nhà máy tuyển quặng 

bauxit Tân Rai 



- Giảm độ ẩm quặng tinh sau tuyển bằng giải pháp cải tạo máng dẫn bùn 

quặng cấp vào sàng Sc401 và Sc402 thành máng rút bùn có lưới 1 mm, bổ sung hệ 

thống cấp nước rửa cho các sàng Sc301; Sc302; Sc401; Sc402 như thiết kế, giảm chiều 

dài phần tôn bịt lưới trên các sàng về dưới 40 cm, cải tạo máng dẫn quặng tinh trực 

tiếp từ băng Bc501 xuống băng Tr02.Bc2; 

- Giảm độ ẩm quặng tinh trong quá trình lưu kho bằng giải pháp đổ bê tông 

hoặc lu lèn toàn bộ nên nhà kho tạo độ dốc 1% về phía rãnh thu nước dọc nhà kho. 

Thực hiện qui trình rải liệu theo lớp <2÷3 m mỗi 1/3 kho quặng tinh đến độ cao 9,5 m; 

- Giảm tỷ lệ cấp hạt +20 mm trong quặng tinh bằng giải pháp sửa chữa 2 máy 

đập trục răng có sẵn lắp đặt tại vị trí sau sàng Sc301 và Sc302; 

- Tận thu quặng tinh trong quặng đuôi bằng giải pháp thay lưới sàng khe 1 

mm ở các sàng Sc301; Sc302; Sc401 và Sc402 bằng sàng khe 0,5 mm; 

- Thu hồi một phần rễ cây trong quặng tinh bằng giải pháp điều chỉnh  khe 

thoát các thiết bị thu rác sau máy rửa cánh vuông xuống 10 mm và bổ sung lưới 5 mm 

cho khoang cuối sàng quay tận thu để loại bỏ sản phẩm >5 mm trong sản phẩm trên 

sàng. 

3. Áp dụng một số giải pháp kỹ thuật công nghệ đề xuất vào thực tế sản 

xuất 

Trên cơ sở các đề xuất kỹ thuật, kinh phí của đề tài và kế hoạch sản xuất của 

nhà máy, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn áp dụng thử nghiệm 2 giải pháp kỹ thuật: 

- Cải tạo lưới sàng quay đánh tơi Sc103 nhằm mục tiêu tăng năng suất nhà 

máy; 

- Giảm độ ẩm quặng tinh sau sàng Sc401 nhằm mục tiêu giảm độ ẩm quặng 

tinh sau tuyển. 

3.1. Xây dựng giải pháp kỹ thuật áp dụng thử nghiệm  

a) Giải pháp cải tạo lưới sàng Sc103 

Giải pháp công nghệ: 

Quặng cấp vào sàng quay đánh tơi Sc103 sau khi được ngâm rã, rửa phân thành 

sản phẩm trên sàng cấp vào máy đập trục răng Cr102 và sản phẩm dưới sàng cấp vào 

máy rửa cánh vuông Ev3. Thực tế cho thấy:  

- Lượng quặng vào sàng quay đánh tơi Sc103 (<150 t/h) thấp hơn nhiều so với 

năng lực của thiết bị (~220 t/h); 

- Lượng quặng vào máy rửa cánh vuông Ev3 đã đạt năng suất tới hạn của thiết 

bị (110 t/h theo quặng đầu vào và 52 t/h theo sản phẩm cát); 

- Năng suất quặng cao nhất cấp vào máy đập trục răng Cr102 (<80) t/h thấp 

hơn nhiều so với năng lực của thiết bị (150t/h); 

- Tỷ lệ cấp hạt 25÷40 mm trong quặng nguyên khai hiện tại cấp vào nhà máy 

chiếm 8÷10% thu hoạch; 

- Cấp hạt 25÷40 mm trong quặng sau sàng Sc103 có chất lượng đạt yêu cầu 

cấp cho nhà máy alumin. 

Phân tích và tính toán thấy rằng: 



- Để tăng được năng suất quặng vào sàng Sc103 cần có giải pháp phân bổ lại 

quặng sau sàng sao cho năng suất quặng vào máy rửa cánh vuông giữ nguyên, nghĩa là 

khối lượng quặng tăng thêm sẽ được phân bổ vào sản phẩm trên sàng cấp vào máy đập 

trục răng Cr102. Giải pháp công nghệ đề xuất là điều chỉnh khe lưới sàng quay Sc103 

xuống 25mm. Khi đó phần lớn cấp hạt 25÷40 mm trong quặng cấp vào sàng sẽ đi vào 

sản phẩm trên sàng (lượng quặng này hiện tại đi vào sản phẩm dưới sàng cấp vào máy 

rửa cánh vuông Ev3). Như vậy năng suất quặng cấp vào máy rửa cánh vuông sẽ giảm, 

đồng nghĩa với việc có thể tăng năng suất quặng vào sàng đến mức lượng quặng vào 

máy rửa cánh vuông Ev3 đạt năng lực thiết bị; 

- Khi áp dụng giải pháp đề xuất dự kiến hiệu suất phân cấp của sàng giảm từ 

90% xuống khoảng ~85%. Với tỷ lệ cấp hạt  25÷40 mm trong quặng nguyên khai hiện 

tại chiếm ~8% thu hoạch, năng suất quặng vào sàng tăng ~13%. 

Từ kết quả khảo sát hiện trạng, phân tích, tính toán đề tài đề xuất  giảm kích 

thước khe lưới của sàng Sc103 xuống 25mm. 

Giải pháp cơ khí: 

Sàng quay đánh tơi Sc103 gồm 1 khoang ngâm rã, 2 khoang có chức năng rửa 

và phân cấp. Thực tế phần lớn lượng quặng dưới cỡ hạt ranh giới (chiếm chủ yếu khối 

lượng quặng vào sàng) được phân cấp ngay tại khoang số 2. Để giảm tải trọng sàng mà 

vẫn đảm bảo yêu cầu công nghệ, đề tài đề xuất cải tạo lưới sàng khoang thứ 2 xuống 

khe 25 mm và thay thế lưới sàng khe khoang thứ 3 bằng sàng lỗ 25 mm. 

3.2. Xây dựng, thiết kế giải pháp giảm độ ẩm quặng tinh sau sàng 

Sc401 

Giải pháp công nghệ: Khảo sát thực tế cho thấy: 

- Bùn quặng cấp vào sàng Sc401 gồm sản phẩm dưới sàng quay đánh tơi 

Sc201 và nước vệ sinh xưởng tuyển có tỷ lệ L/R > 3; 

- 1/3 diện tích lưới sàng đang bị bịt tôn; 

- Độ ẩm quặng tinh sau sàng >14,5%. 

Nguyên nhân độ ẩm quặng tinh sau sàng >14,5 %  là do lượng bùn quặng cấp 

vào sàng lớn, diện tích hữu ích của sàng giảm và vẫn còn một lượng bùn sét bám dính 

vào bề mặt các hạt quặng tinh. Lượng bùn sét này có khả năng ngậm nước lớn làm 

tăng độ ẩm chung của quặng. 

Giải pháp công nghệ đề xuất là tách phần lớn lượng nước có trong bùn quặng 

ngay tại máng cấp liệu trước khi cấp vào sàng nhằm mục đích giảm tải vào sàng, trả lại 

diện tích hữu ích của sàng đồng thời rửa lại quặng trên sàng như thiết kế ban đầu.  

Giải pháp cơ khí: 

Để thỏa mãn các yêu cầu về công nghệ, giải pháp cơ khí lựa chọn là cải tạo 

máng dẫn liệu vào sàng Sc401 bằng máng 2 tầng có sàng tĩnh khe 1 mm ở giữa để tách 

phần lớn bùn quặng -1 mm trước khi cấp vào sàng đồng thời lắp đặt hệ thống rửa và 

lưới sàng như thiết kế ban đầu. 

3.1.3. Kết quả áp dụng thử nghiệm  

a) Giải pháp cải tạo lưới sàng Sc103 



Công tác lắp đặt cải tạo lưới sàng quay đánh tơi Sc103 được thực hiện từ 

30/12/2016 đến 3/1/2017. Để đánh giá kết quả áp dụng thử nghiệm của giải pháp, sử 

dụng  phương pháp so sánh các thông số kỹ thuật của line 3 (có áp dụng giải pháp kỹ 

thuật) và line 4. 

Thời gian theo dõi trước khi cải tạo lưới sàng Sc103: 29/12/2016 

Thời gian theo dõi sau khi cải tạo lưới sàng Sc103:  

- Theo dõi sự ổn định của các kết cấu cơ khí: từ 3/1/2017 đến 4/1/2017; 

- Theo dõi xác định các thông số kỹ thuật: từ 5/1/2017 đến 7/1/2017; 

- Theo dõi xác định các chỉ tiêu tiêu hao: tháng 3/2017. 

 

 
Hình 3.  Cải tạo lưới sàng quay đánh tơi Sc103  

Kết quả theo dõi các thông số kỹ thuật áp dụng thử nghiệm giải pháp cải tạo 

lưới sàng Sc103 thể hiện trong Bảng 1÷3, kết quả theo dõi các chỉ tiêu tiêu hao thể 

hiện trong Bảng 4. 

Bảng 1. Kết quả theo dõi áp dụng giải pháp cải tạo lưới sàng Sc103 

TT Thông số theo dõi Đơn vị Line 3 Line 4 Ghi chú 

I Quặng nguyên khai      

I.1 Thành phần độ hạt     

 +40 mm % 14,17 14,09  

 + 25÷40 mm  % 7,53 7,31  

 1÷25 mm % 32,22 32,62  

 -1 mm % 46,08 45,98  

I.2 Thành phần hóa học     

 Hàm lượng Al2O3 % 43,61 43,58  

 Hàm lượng SiO2 % 1,91 1,93  

I.2 Độ ẩm  % 18,81 18,81  

I.3 Năng suất t/h 166 145 Độ ẩm thực tế 

II Sản phẩm trên SQĐT     

II.1 Thành phần độ hạt     

 +40 mm % 58,12 92,92  

 + 25÷40 mm  % 26,92 5,23  



 - 25 mm % 14,96 1,85  

II.2 Độ ẩm % 18,12 17,82  

II.3 Năng suất TB t/h 37,61 19,53 Độ ẩm thực tế 

III Tràn rửa cánh vuông     

III.1 Thành phần độ hạt     

 +1 mm % 0,53 1,22  

III.2 Nồng độ  g/l 152 171  

IV 
Quặng tinh sau tuyển 

cả nhà máy 
   

IV.1 Thành phần hóa học    

 Hàm lượng Al2O3 % 49,95  

 Hàm lượng SiO2 % 1,46  

IV.2 Năng suất TB  t/h 305 Độ ẩm thực tế  

Bảng 2. Kết quả theo dõi hiệu suất sàng Sc103 và Sc104 

Kí 

hiệu 

sàng 

Sản phẩm 

TH  

cấp hạt 

+25 (40) 

mm 

TH  

cấp hạt -

25 (40) 

mm 

Cộng 

Hiệu suất  

Sau cải 

tạo  

Trước 

cải tạo  

% % % % % 

Sc103 

Sản phẩm trên sàng 85,04 14,96 100,00 

85,43 89,90 Sản phẩm dưới sàng 2,87 97,13 100,00 

Quặng vào sàng 21,70 78,30 100,00 

Sc104 

Sản phẩm trên sàng 92,92 7,08 100,00 

88,88 88,92 Sản phẩm dưới sàng 1,63 98,37 100,00 

Quặng vào sàng 14,09 85,91 100,00 

Bảng 3. Kết quả theo dõi thực thu sàng Sc103 và Sc104 

Kí 

hiệu 

sàng 

Sản phẩm 

Thu 

hoạch 

Hàm lượng Thực thu  

Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 

% % % % % 

Sc103 

Sản phẩm trên sàng 22,92 47,08 1,51 24,74 18,12 

Sản phẩm dưới sàng 77,08 42,58 2,03 75,26 81,88 

Quặng vào sàng 100,00 43,61 1,91 100,00 100,00 

Sc104 

Sản phẩm trên sàng 13,65 47,01 1,52 14,72 10,75 

Sản phẩm dưới sàng 86,35 43,04 1,99 85,28 89,25 

Quặng vào sàng 100,00 43,58 1,93 100,00 100,00 

Bảng 4. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu tiêu hao 

STT Các thông số theo dõi Đơn vị 
Theo dõi sau 

cải tạo 

TB tháng 

12/2016[2] 

1 Độ thu hồi  % 51,38 51,88 

2 Tiêu hao điện Kwh/tQT 6,20 6,44 



3 Tiêu hao keo tụ85035 g/tQT 54,80 57,97 

4 Tiêu hao nước cấp mới  m
3
/tQT 3,1 3,1 

Kết quả theo dõi, phân tích và tính toán đã cho thấy: 

- Năng suất quặng nguyên khai vào sàng Sc103 lớn hơn ~14 % so với lượng 

quặng vào sàng Sc104; 

- Tiêu thụ điện cho 1 tấn quặng tinh qui về độ ẩm 10 % tương đương mức tiêu 

thụ trung bình tháng 12/2017; 

- Tiêu hao keo tụ cho 1 tấn quặng tinh qui về độ ẩm 10 % tương đương mức 

tiêu thụ trung bình tháng 12/2017; 

- Chế độ cấp nước mới cho nhà máy như trước khi áp dụng giải pháp kỹ thuật.  

- Hiệu suất phân cấp của sàng Sc103 sau khi cải tạo lưới sàng giảm từ 89,90% 

(trước khi cải tạo) xuống 85,43%, tuy nhiên vẫn lớn hơn yêu cầu thiết kế (~80%). 

b) Giải pháp giảm độ ẩm quặng tinh sau sàng Sc401 

 Máng dẫn liệu vào sàng Sc401 được lắp đặt ngày 1/12/2016, hệ thống lưới sàng 

và cấp nước rửa chưa được lắp đặt như thiết kế.   

 

Hình 4. Máng dẫn sản phẩm vào sàng Sc401 

Kết quả theo dõi vận hành giải pháp giảm độ ẩm quặng tinh sau sàng Sc401 thể 

hiện trong bảng  5 và 6. 

Bảng 5. Kết quả theo dõi độ ẩm quặng tinh nhà máy 

Ngày Ca 

Độ ẩm quặng tinh Năng suất QT 

độ ẩm thực tế Sc301 Sc401 Sc302 Sc402 Bc401 

% % % % % t/h 

Trước khi áp dụng thử nghiệm 

27/12/2016 

1 12,09 14,63 12,01 14,90 13,44 250 

2 12,11 14,53 11,95 14,72 13,42 294 

3 11,98 14,70 11,91 14,54 13,35 300 

Sau khi áp dụng thử nghiệm 

5/1/2017 
1 12,08 12,45 12,05 14,35 12,65 257 

2 12,21 12,51 12,12 14,44 12,81 244 



3 12,11 12,46 11,86 14,62 12,65 254 

6/1/2017 

1 12,25 12,54 12,16 14,30 12,79 253 

2 12,00 12,51 11,83 14,51 12,76 267 

3 11,89 12,52 11,72 14,81 12,79 259 

7/1/2017 

1 12,12 12,52 11,89 14,77 12,83 241 

2 12,13 12,50 11,92 14,61 12,75 242 

3 12,16 12,63 11,93 14,72 12,86 286 

Bảng 6. Kết quả theo dõi sản phẩm sàng Sc401 

STT Thông số theo dõi Đơn vị 

Trước khi áp 

dụng thử 

nghiệm 

Sau khi áp dụng thử 

nghiệm 

1 
Bùn quặng vào sàng 

Sc401 
 

 
 

1.1 Thành phần độ hạt    

 +1 mm % 78,15 95,59 

 -1 mm % 21,85 8,41 

1.2 Tỷ  lệ L/R bùn quặng  3,2 0,3 

2 Quặng tinh sau sàng    

 +1 mm % 97,19 97,39 

 -1 mm % 2,81 2,61 

Kết quả theo dõi và tính toán đã cho thấy: 

- Độ ẩm trung bình của quặng tinh sau sàng Sc401 sau khi áp dụng thử 

nghiệm là 12,5 % so với 14,6 % trước khi áp dụng thử nghiệm và so với độ ẩm quặng 

tinh trung bình sau sàng Sc402 thấp hơn khoảng 2%;  

- Độ ẩm quặng tinh chung của nhà máy giảm 0,6% (12,8% so với 13,4% 

trước khi áp dụng thử nghiệm);  

- Khối lượng bùn quặng cấp vào sàng Sc401 chỉ còn ~25,3% so với trước khi 

áp dụng thử nghiệm; 

- Tỷ lệ cấp hạt -1 mm trong quặng tinh sau sàng Sc401 giảm từ 2,81 % xuống 

2,61 %; 

- Cần bổ sung hệ thống cấp nước rửa và lưới sàng Sc401 như thiết kế để tăng 

hiệu quả khử nước.         

Kết luận  

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng công nghệ nhà máy, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 

được các giải pháp giải quyết các tồn tại chính của nhà máy. Hai trong số các giải pháp 

đã được lựa chọn và đưa vào áp dụng thực tế cho kết quả phù hợp với tính toán lý 

thuyết, năng suất của nhà máy tăng 14%, độ ẩm sản phẩm quặng tinh sau tuyển giảm 

0,6%. Các đề xuất kỹ thuật công nghệ của nhóm nghiên cứu cần được tiếp tục triển 



khai áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy,cung cấp 

nguồn quặng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và ổn định cho nhà máy luyện alumin./.  
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Tân Rai – Lâm Đồng”. Viện KHCN Mỏ - Vinacomin 
 

Selected rerults of the study on the production efficiency improvement of the Tân 

Rai bauxite processing plant 

The report presents results of the study for production efficiency improvement at the 

Tân Rai bauxite processing plant during the implementation period of the research project 

“Study into technico-technological solutions for improvement of the production efficiency at 

the Tân Rai - Lam Dong bauxite processing plant” 
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