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ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CELL TUYỂN TRONG TUYỂN NỔI ĐỒNG 

TẠI TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV 

KS. Nguyễn Tiến Mạnh, KS. Nguyễn Văn Thái, ThS. Lý Xuân Tuyên, 

KS. Trần Thuận Đức, KS. Nguyễn Bá Nghiệm, KS. Trần Đức Thịnh; KS. Trần Thị Thúy 

Tổng Công ty Khoáng sản – TKV 

 

Sử dụng thiết bị Cell tuyển thay thế máy tuyển nổi Cơ giới khí nén trong tuyển nổi 

đồng tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – VIMICO, đã góp phần nâng cao 

thực thu tuyển đồng từ 92,5% lên 94,5%; giảm hàm lượng đồng trong quặng đuôi tuyển từ 

0,08%Cu xuống còn 0,06%Cu; giảm các chỉ tiêu tiêu hao từ 4 – 30%. Ước giá trị làm lợi 

khoảng 30 tỷ đồng/năm. 

1. Tổng quan về tuyển nổi đồng tại Tổng Công ty Khoáng sản – TKV 

(VIMICO) giai đoạn 2006 – 2016 

1.1. Công nghệ 

- Đập sàng quặng nguyên khai: Áp dụng lưu trình đập, sàng khép kín 3 giai 

đoạn. 

- Nghiền và phân cấp: Áp dụng lưu trình nghiền - phân cấp khép kín một giai 

đoạn. 

- Công nghệ tuyển nổi: Áp dụng công nghệ tuyển nổi bán ưu tiên để thu hồi 

đồng, tuyển từ để thu hồi sắt manhetit, tuyển trọng lực để thu hồi vàng. 

1.2. Thiết bị tuyển 

- Thiết bị tuyển nổi đồng tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - 

VIMICO là loại máy tuyển nổi Cơ giới - Khí nén. Bùn quặng sau khi khuấy tiếp xúc 

với thuốc tuyển được cấp vào phía dưới đáy của đầu mỗi ngăn máy tuyển thông qua hệ 

thống ngăn xép điều tiết lưu lượng. Sau đó bùn quặng sẽ được khuấy đảo phân tán đều 

trong thùng máy nhờ cơ cấu cánh khuấy – cánh chắn, đồng thời khí nén với áp suất 

khoảng 0,021 – 0,027 Mpa đi vào thân trục khuấy thông qua các lỗ khoan trên thân 

trục. Thông qua cơ cấu cánh khuấy – cánh chắn không khí được trộn đều với bùn 

quặng. Các hạt khoáng kị nước sẽ bám dính vào bóng khí tạo tổ hợp bóng khí – hạt 

khoáng và di chuyển lên bề mặt máy tuyển (gọi là sản phẩm bọt). Bọt tuyển được cơ 

cấu gạt bọt gạt ra ngoài. Bùn quặng đuôi sẽ đi ra ngoài qua hệ thống ngưỡng tràn trên 

và một phần tháo thô ở dưới đáy ngăn máy tuyển; 

- Hầu hết thiết bị của Nhà máy có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc chưa 

thuộc thế hệ mới và tiên tiến nhất, tiêu tốn nhiều năng lượng, độ bền và hiệu quả làm 

việc không cao. 

1.3. Kết quả sản xuất 

- Nhà máy tuyển nổi đồng - Chi nhánh Mỏ tuyển Đồng Sin Quyền, Lào Cai – 

  M CO thuộc Tổng Công ty  hoáng sản – T  , chính thức đi vào hoạt động từ 

tháng   200  với công suất thiết kế  ,  triệu tấn quặng nguyên khai năm  hàm lượng 
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quặng nguyên vào tuyển  ,02  Cu    , 7   e  2,    S  0, 2 g t  u  sản lượng 

quặng tinh đồng 2   Cu   .7   tấn, quặng tinh sắt      e    .2   tấn, quặng tinh 

lưu hu nh    S   .  7 tấn. Do quặng tinh lưu hu nh không có thị trường tiêu thụ, 

công nghệ tách lưu hu nh trước khi đưa vào tuyển sắt làm việc kém hiệu quả nên toàn 

bộ các khâu công nghệ này tạm dừng chưa đưa vào sản xuất chính thức. 

- Sau gần    năm đưa vào hoạt động, đến nay công nghệ của Nhà máy đã cơ 

bản ổn định: sản lượng quặng nguyên vào tuyển đã tăng 20-2   so với thiết kế  các 

chỉ tiêu về công nghệ năm sau cao hơn năm trước, đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

-  ết quả sản xuất tốt nhất trong thời gian qua là năm 20  : (xem Bảng  ) 

1.4. Đánh giá chung 

- Đối với công đoạn tuyển nổi đồng 

Theo thiết kế, hàm lượng đồng trong quặng nguyên vào tuyển ở mức  ,02  Cu 

thì hàm lượng quặng tinh sau tuyển nổi phải đạt 2   Cu, hàm lượng đồng trong đuôi 

thải 0,0   Cu, thực thu tuyển đồng phải đạt    . Thực tế, hàm lượng đồng trung bình 

trong quặng nguyên khai đưa vào tuyển tương đối thấp (0,     Cu) nên việc vừa 

nâng cao hàm lượng quặng tinh đồng vừa đảm bảo t  lệ thực thu là rất khó khăn, thống 

kê các năm sản xuất cho thấy chỉ tiêu tốt nhất là năm 20  : hàm lượng quặng tinh 

đồng đạt 2 ,    Cu, thực thu đạt  2, 2   

- Đối với công đoạn tuyển sắt 

Theo thiết kế, hàm lượng sắt trong quặng nguyên khai vào tuyển ở mức 14,87% 

 e  hàm lượng quặng tinh sắt sau tuyển phải đạt      e, thực thu tuyển sắt đạt    . 

Thực tế, hàm lượng sắt trung bình trong quặng nguyên khai vào tuyển chỉ đạt từ ~     e, 

mặt khác trong quặng có rất nhiều khoáng vật pyrotin ( e -xS; x = 0,9 - 0,1). Đây là 

khoáng vật có từ tính yếu (tùy thuộc vào chỉ số của S trong công thức), được hình thành 

và xâm nhiễm tương đối mịn trong khoáng vật chứa sắt, làm giảm hàm lượng manhetit 

trong quặng nguyên khai và tăng hàm lượng S trong quặng tinh sắt. Đây là nguyên nhân 

ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng quặng tinh sắt và chỉ tiêu thực thu tuyển sắt. Thống 

kê các năm sản xuất gần đây đạt chỉ tiêu tốt nhất: hàm lượng quặng tinh sắt đạt 

  ,    e, thực thu đạt   ,  . 

2. Ứng dụng thiết bị Cell tuyển trong tuyển nổi đồng tại Chi nhánh Mỏ 

tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – VIMICO 

2.1. Cơ sở thực hiện 

- Ưu điểm của thiết bị Cell tuyển: Thiết bị Cell được thiết kế dạng thùng tròn cho 

phép giảm đáng kể chi phí năng lượng so với ngăn thùng vuông, các ngăn dạng này có chi 

phí năng lượng riêng (kV/m
3
 dung tích ngăn) giảm nhiều lần so với ngăn vuông truyền 

thống; Cách thức tạo bọt khí là một trong những điểm mấu chốt của thiết kế máy tuyển 

nổi. Cách thức truyền thống là sử dụng cơ cấu bánh khuấy để hút và phân tán không khí 

tạo thành các bọt khí có kích thước phù hợp với quá trình tuyển nổi. Đối với Cell tuyển 

bùn quặng được bơm vào một ống cắm thẳng đứng (downcomer, ống phun), không khí 
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được hút cuốn theo vào nhờ ống dẫn khí nổi vào downcomer, phân tán và quá trình hình 

thành tổ hợp bóng khí – hạt khoáng được diễn ra đồng thời. Hỗn hợp bùn và bọt tuyển nổi 

sau đó từ ống phun xả vào một ngăn phân tách bọt. Đối với máy có năng suất lớn thì chia 

làm nhiều ống phun. Thiết kế này cho phép tăng hiệu suất va chạm hạt khoáng  – bóng 

khí; dòng bùn chuyển động trong Cell là chuyển động xoay, tại đây bọt được tách ra khỏi 

bùn quặng nhờ lực ly tâm. Nhờ có tác động ly tâm này mà thời gian lưu bùn quặng giảm 

đáng kể, chỉ có 30 giây (so với các máy tuyển khí nén khác là 2 –   phút và dãy ngăn máy 

tuyển nổi thông thường là 20 –  0 phút). Điều này cho phép giảm đáng kể các chi phí tiêu 

hao. Thực tế trên thế giới, khi sử dụng Cell tuyển một số công đoạn tuyển tinh đã giảm từ 

mười ba xuống còn ba vì Cell tuyển cho phép duy trì chiều dày lớp bọt lớn và có thể phải 

cấp nước rửa bọt, điều không thực hiện được với máy tuyển nổi truyền thống. 

- Thực tế sử dụng thiết bị Cell tuyển trong tuyển nổi đồng tại Nhà máy tuyển 

quặng đa kim Núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên. 

2.2. Giải pháp thực hiện 

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai –   M CO, đã tự nghiên cứu thí 

nghiệm, gia công chế tạo, lắp đặt các thiết bị Cell tuyển thay thế toàn bộ máy tuyển nổi 

truyền thống tại Nhà máy tuyển nổi đồng Sin Quyền từ giữa tháng   20 7  gồm:    thiết 

bị Cell tuyển (tuyển đồng: 2 Cell 50m
3
; 6 Cell 20m

3
; 2 Cell 16m

3
  tuyển sắt: 2 Cell 20m

3
; 

1 Cell 16m
3
) thay thế cho  0 máy tuyển truyền thống (tuyển đồng:  2 máy   m

3
; 15 máy 

8m
3
  tuyển sắt:   máy  m

3
). 

2.3. Kết quả sản xuất 

- Chỉ tiêu năng suất: Năng suất nghiền tuyển đạt trung bình 168 tấn/h;  

- Chỉ tiều công nghệ: Hàm lượng quặng tinh ặng đồng đạt > 25%Cu; Thực thu 

tuyển đồng trung bình đạt   ,   (tăng 2 – 2,5% so với trước)  Hàm lượng đồng trong 

đuôi tuyển giảm 25% (0,06% Cu 0,0   Cu)  Hàm lượng quặng tinh sắt đạt ≥      e  

Thực thu tuyển sắt đạt khoảng 30%. 

- Chỉ tiêu tiêu hao: AP2 giảm 30% (0,014 kg/TNK/0,02 kg/TNK); Butyl giảm 

20% (0,088 kg/TNK/0,11 kg/TNK); BK201 giảm 40% (0,045 kg/TNK/0,08 kg/TNK); 

Vôi giảm 20% (1,32 kg/TNK/1,65 kg/TNK); Bi nghiền giảm 9% (1,4 kg/TNK/1,55 

kg TN )  Điện năng giảm 4% (24 kWh/TNK/25 kWh/TNK).  

- Công nghệ: Bỏ khâu nghiền giai đoạn 2 (bỏ máy nghiền 2400×3600mm): do 

không cần nghiền mịn như thiết kế ban đầu để tuyển tách Cu và S, mà vẫn đảm bảo hàm 

lượng quặng tinh cũng như đuôi thải. Theo đó tiết giảm chi phí bi nghiền, điện năng và 

nhân công vận hành cho khâu này. 

3. Đánh giá, kết luận sau khi sử dụng Cell tuyển  

- Cell tuyển có ngăn máy dạng thùng tròn nên kết cấu vững chắc hơn nhiều so 

với thùng vuông và điều này cho phép thiết kế các thùng có dung tích lớn hơn. 

- Thiết kế dạng thùng bọt tự tràn nên không phải sử dụng cơ cấu gạt bọt như 

máy truyền thống nên công tác điều chỉnh đơn giản thuận tiện, giảm tối đa thời gian 
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sửa chữa bảo dưỡng, ít xảy ra các sự cố đột suất ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của 

thiết bị. 

- Sau khi triển khai lắp đặt các thiết bị Cell tuyển thấy rằng việc nâng cao thực 

thu tuyển đồng, tuyển sắt, ổn định các chỉ tiêu công nghệ trong Nhà máy tuyển nổi 

đồng Sin Quyền tốt hơn hẳn so với máy tuyển truyền thống, đem lại hiệu quả cao, tận 

thu tối đa được tài nguyên. 

- Đã nghiên cứu đưa ra được sơ đồ công nghệ hợp lý đối với đối tượng quặng 

đồng, sắt tại khu mỏ đồng Sin Quyền. Đối với thiết bị Cell tuyển khả năng tuyển 

quặng nguyên khai hàm lượng thấp tốt hơn, các chỉ tiêu công nghệ sau tuyển vẫn đạt 

yêu cầu. Đối với máy truyền thống khi tuyển quặng nguyên hàm lượng thấp thì hàm 

lượng quặng tinh không đạt, thực thu giảm; 

- Giảm được hàm lượng đồng trong quặng đuôi tuyển, góp phần thu hồi tối đa 

tài nguyên. 

- Quá trình sử dụng Cell tuyển cho thấy thuốc tuyển chỉ cấp chủ yếu ở công đoạn 

đầu (thùng khuấy  ), các công đoạn sau (thùng khuấy 2,  ) được cấp bổ sung với lưu 

lượng không nhiều mà khả năng tập hợp quặng vẫn đảm bảo tối ưu. 

- Theo tính toán sơ bộ: Chi phí sản xuất công đoạn tuyển khoáng giảm khoảng 

5% và thu hồi thêm khoảng 1.000 tấn quặng tinh đồng hàm lượng 2  Cu năm. 

- Giá trị làm lợi ước đạt khoảng 30 t  đồng năm. . 

Bảng 1.  Kết quả sản xuất năm 2016 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Thiết kế 
Thực hiện 

năm 2016 

So sánh 

(%) 

I Quặng NK vào tuyển  T.NK      1.100.000    1.346.113  

- Hàm lượng đồng %Cu             1,020              0,99  97,06 

- Hàm lượng sắt %Fe             14,87            11,03  74,18 

II Sản phẩm sau tuyển        

1  u n   inh đồng  Tấn          41.738         48.527    

- Hàm lượng đồng %Cu             25,00            25,43  101,72 

- Thực thu tuyển đồng %             93,00            92,52  99,48 

2  u n   inh sắt  Tấn        113.241         72.495   

- Hàm lượng sắt %Fe             65,00            64,33  98,97 

- Thực thu tuyển sắt %               45,0              31,4  69,78 

4 Đuôi  hải chung Tấn         945.021     1.225.092    

- Hàm lượng đồng %Cu               0,08              0,08     100,00  

- Hàm lượng sắt %Fe               8,19              7,12  86,94 

III Tiêu hao vật tư chủ yếu         

1 Thuốc tuyển        

 AP2 kg/TNK               0,02              0,02     100,00  
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TT Tên chỉ tiêu ĐVT Thiết kế 
Thực hiện 

năm 2016 

So sánh 

(%) 

 Butyl xantat kg/TNK               0,31              0,10  32,26 

 BK201 kg/TNK               0,15              0,06  40,00 

 BF kg/TNK               0,05              0,01  20,00 

 Vôi kg/TNK               2,10              1,59       75,71 

2 Bi nghiền kg/TNK               1,50              1,52  101,33 

3 Điện năng kwh/TNK             32,00            24,06  75,19 

IV   Chế độ hoạt động          

1   NS theo giờ   T/h           138,89          176,01  126,73 

2   NS theo ca   T/ca        1.111,11       1.408,07  126,73 

Bảng 2. Bảng đánh giá so sánh các chỉ tiêu KTKT quá trình tuyển nổi đồng 

trên thiết bị tuyển truyền thống và tuyển trên thiết bị CELL 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Dây chuyền 

máy tuyển cũ 

Dây chuyền 

máy tuyển Cell 

So sánh 

(%) 

I Quặng NK vào tuyển T năm 1.380.000 1.380.000 100,00 

- Hàm lượng đồng %Cu 0,95 0,95 100,00 

- Hàm lượng sắt %Fe 11,22 11,22 100,00 

II Sản phẩm sau tuyển      

1 Quặng tinh đồng T năm 48.000 49.034 102,15 

- Hàm lượng đồng %Cu 25,00 ≥ 2 ,00  

- Thực thu tuyển đồng % 92,02 94,00 102,15 

2 Quặng tinh sắt T năm 60.000 66.669 111,11 

- Hàm lượng sắt %Fe 65,00 ≥   ,00  

- Thực thu tuyển sắt % 25,20 28,00 111,11 

3 Đuôi thải   1.272.000 1.264.297 99,39 

- Hàm lượng đồng %Cu 0,08 0,06 75,00 

- Hàm lượng sắt %Fe 7,97 7,65 95,98 

III Tiêu hao vật tư chủ yếu      

1 Thuốc tuyển      

  AP2 kg/TNK 0,02 0,014 70,00 

  Butyl xantat kg/TNK 0,11 0,088 80,00 

  BK201 kg/TNK 0,08 0,045 60,00 

  BF kg/TNK 0,01 - - 

  Vôi kg/TNK 1,65 1,32 80,00 

2 Bi nghiền kg/TNK 1,55 1,40 90,32 
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Hình 1:Sơ đồ công nghệ Nhà 

máy tuyển nổi đồng Sin Quyền 

Lào Cai, Vimico 

(Trước khi lắp CELL tuyển) 

Quặng nguyên khai 

Đập thô 

Sàng   (2 lưới) 

Đập vừa 

Đập nhỏ 

+ 

Kho quặng mịn 

Nghiền bi 

P/C thu  lực 

Khuấy I 

Tuyển thô nhanh 

Tuyển tinh nhanh Khuấy II 

Bể cô đặc 

Lọc 

Nghiền bi 

T. thô tách Cu - S 

Tuyển vét II 

Tuyển thô 

Tuyển vét I 

T.vét Cu -S T.tinh Cu I 

T. tinh Cu II 

T.quặng Fe 

Lọc Nước TH 

Tách nước 

Tuyển tinh Fe I 

Tuyển thô tách S II 

Tuyển thô tách S I 

Khuấy V 

Tuyển tinh Fe II 

Khuấy IV 

Tuyển thô S 

Q.đuôi K.Vật 

nặng 

Tuyển tinh S II 

Tuyển vét S Tuyển tinh S I 

Khuấy III 

Nước 

TH 

Tinh 

quặng Cu 

Sàng   (2 lưới) 

P/C thu  lực 

Lọc 

Nước 

TH 

Bể cô đặc 

Tuyển trọng lực 

Tinh 

quặng S 
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Quặng nguyên khai 

Đập thô 

Sàng   (2 lưới) 

Đập trung 

Sàng   (2 lưới) 

Đập nhỏ 

Kho quặng mịn 

Nghiền bi 

PC Cyclon 

Thùng khuấy 1 

Cell 1-Tuyển thô nhanh 

Cell 2-Tuyển thô nhanh 

Cell 5,6-Tuyển chính Cell 4-Tuyển tinh 1 

Thùng khuấy 2 

Bể cô đặc  

Máy lọc  

TQ Cu  Nước tuần hoàn  

Thùng khuấy 4 

Cell 3-Tuyển tinh 2 

Thùng khuấy 3 

Cell 7,8-T. vét 1 

Cell 9,10-T. vét 2 

Cell-T. tách Cu-S 

Cell-T. vét Cu-S 

Đuôi thải  

T. từ chính Fe 

T. từ tinh Fe 

Cell 11, 12, 13 

TQ Fe  Bọt S 

Hình 2: Sơ đồ công nghệ Nhà máy tuyển nổi đồng Sin Quyền Lào Cai (sau khi lắp CELL tuyển)  

Tuyển trọng lực 

K.vật nặng  
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Application of flotation TankCell for copper ore flotation at the Minerals 

Corporation - Vinacomin 

  pl c m nt o  m ch nic l  lot tion m chin s  y  lot tion T n C lls  t Sin  uyền 

copp r min  in  ào C i - VIMICO, contributed to improve the copper recovery from 92.5% to 

94.5%; Reduction of copper content in tailings from 0.08% Cu to 0.06% Cu; Reduction of 

consumption rate from 4-30%. Profit value is estimated about 30 billion VND per year. 

  ywor s: Sin  uyền, T n C lls, copp r or s, m ch nic l  lot tion m chin s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


