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Công ty TNHH  Một thành viên than Quang Hanh – TKV hiện đang áp dụng công nghệ 

tuyển huyền phù tang quay để tuyển than nguyên khai chất lượng thấp từ các phân xưởng 

khai thác. Dây chuyền công nghệ được lắp đặt và vận hành từ năm 2008; quá trình hoạt 

động, dây chuyền thể hiện được những ưu điểm so với các công nghệ khác. Bài viết này trình 

bày việc khảo sát, đánh giá kiểm tra lại hiệu quả làm việc của máy tuyển huyền phù và toàn 

bộ dây chuyền xưởng tuyển huyền phù tang quay. 

 

1. Khảo sát dây chuyền xưởng tuyển than  

Để đánh giá hiệu quả tuyển than trên máy tuyển huyền phù tang quay, đầu tiên 

tiến hành khảo sát các yếu tố sau: 

a)- Khảo sát chất lượng than cấp vào máy tuyển 

           Than cấp vào máy tuyển huyền phù được lấy mẫu, phân tích độ ẩm và phân độ 

tro. Kết quả cho ở Bảng 1  

Bảng 1. Kết quả phân tích độ tro và độ ẩm mẫu than đầu 

Số liệu khảo sát 

Ngày 01/03/2017 Ngày 07/03/2017 Ngày 14/03/2017 

Wpt,% A
k
,% Wpt,% A

k
,% Wpt,% A

k
,% 

2.48 27.61 2.63 26.8 2.36 26.17 

b)- Khảo sát năng suất xưởng tuyển: 

Theo thiết kế: Năng suất của dây chuyền xưởng tuyển là: 200 tấn/h. 

Than cấp vào xưởng tuyển được tính khối lượng than ( tấn) và tính số giờ chạy 

máy; số liệu khảo sát cho ở Bảng 2.  

           Bảng 2. Kết quả khảo sát năng suất xưởng tuyển   

Ngày lấy 

mẫu 

Khối lượng than 

vào xưởng, tấn 

Số giờ chạy 

máy, giờ 

Năng suất    

tấn / giờ 

Hệ số năng 

suất, % 

01/03/2017 1836.00 11h20' 162,48 81,24 

 07/03/2017 2141.33 12h10' 176,07 88,04 

 14/03/2017 2714.00 14h45' 184,00 92,00 

       c) - Khảo sát chất lượng sản phẩm sau tuyển 

Tiến hành lấy mẫu và phân tích chìm nổi, phân tích độ tro than (than nguyên 

khai) cấp vào máy tuyển huyền phùvà sản phẩm sau tuyển là than sạch và đá thải. Số 

liệu khảo sát cho ở Bảng 3 



Bảng 3. Kết quả sản phẩm tuyển tại xưởng tuyển than 

Ngày lấy mẫu 
Than sạch Đá thải Than đầu 

, % A, % , % A, % , % A, % 

01/03/2017 84,5 17,50 15,5 82,74 100 27,61 

 07/03/2017 83,4 15,97 16,6 81,22 100 26,8 

 14/03/2017 84,69 16,09 15,31 81,92  100 26,17 

 

Nhận xét:  

- Năng suất dây chuyền xưởng tuyển than bằng máy tuyển huyền phù tang quay 

trung bình đạt khoảng 81,24 – 92,00 % so với năng suất thiết kế. 

- Độ ẩm than đưa vào tuyển dao động (Wpt) từ 2,36 – 2,63 %, độ ẩm than đưa 

tuyển giữa hai lần lấy mẫu gần nhau, ít chênh lệch. 

- Độ tro than nguyên khai cấp vào máy tuyển trung bình khoảng 26,86%. 

- Thu hoạch than sạch sau khi tuyển tỷ lệ đạt khá cao từ 83,4 – 84,69% 

2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả làm việc của máy tuyển huyền phù  

Theo tiêu chuẩn ISO 923 :2000, phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của 

máy là theo độ lệch đường cong phân phối ( E) và hiệu suất thu hồi than sạch ().  

2.1.1. Đánh giá hiệu quả tuyển theo độ lệch đường cong phân phối E 

Để đánh giá hiệu quả làm việc của máy tuyển huyền phù thông qua thông số E 

(độ lệch đường cong phân phối ), đã tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm than sạch 

và đá thải trong các ca sản xuất của các ngày khác nhau, sau đó đưa phân tích chìm nổi 

các sản phẩm. 

Kết quả phân tích chìm nổi và lập bảng tỷ lệ phân phối các cấp tỷ trọng vào các 

sản phẩm tuyển. Số liệu cho ở các bảng 4 đến 6. Từ số liệu các bảng 4 đến 6 dựng 

được đồ thị đường cong phân phối, đồ thị cho ở các hình từ 4 đến 6. 

Bảng 4: Bảng tỷ lệ phân phối các cấp tỷ trọng vào sản phẩm tuyển ngày 01/3/2017 

Cấp tỷ 

trọng 

Thu hoạch các phần 

Than 

đầu, % 

Tỷ lệ phân phối 

Than sạch Đá thải 
Vào TS, 

% 

Vào ĐT, 

% So với 

TS, % 

So với 

TĐ, % 

So với 

ĐT, % 

So với 

TĐ, % 

<1.5 75,54 63,83 1,03 0,16 63,99 99,75 0,25 

1.5-1.6 6,01 5,08 1,38 0,21 5,29 95,96 4,04 

1.6-1.7 2,14 1,81 0,35 0,05 1,86 97,09 2,91 

1.7-1.9 3,86 3,26 2,41 0,37 3,64 89,72 10,28 

>1.9 12,45 10,52 94,83 14,70 25,22 41,71 58,29 

Cộng 100,00 84,5 100,00 15,5 100,00     

 



 
Hình 4: Đường cong phân phối vào than sạch, đá thải ngày 1/03/2017 

Dựa vào đồ thị các  hình 4 xác định được: 75 =2,12 ; 25 =1,88; r = 1,96 

Độ lệch đường cong phân phối: 
75 25 2,12 1,88

0,12
2 2

E
  

    

Bảng 5. Bảng tỷ lệ phân phối các cấp tỷ trọng vào sản phẩm tuyển ngày  

07/03/2017 

Cấp tỷ 

trọng 

Thu hoạch các phần 

Than 

đầu, % 

Tỷ lệ phân phối 

Than sạch Đá thải 
Vào 

TS, % 

Vào 

ĐT, % 
So với 

TS, % 

So với 

TĐ, % 

So với So với 

TĐ, % ĐT,% 

<1.5 75,54 63,00 1,03 0,17 63,17 99,73 0,27 

1.5-1.6 6,01 5,01 1,38 0,23 5,24 95,63 4,37 

1.6-1.7 2,14 1,78 0,35 0,06 1,84 96,85 3,15 

1.7-1.9 3,86 3,22 2,41 0,40 3,62 88,94 11,06 

>1.9 12,45 10,38 94,83 15,74 26,12 39,74 60,26 

Cộng 100,00 83,4 100,00 16,6 100,00     

 

 
Hình 5. Đường cong phân phối vào than sạch, đá thải ngày 7/03/2017 



Dựa vào đồ thị các  hình 5  xác định được: 75 =2,10 ; 25 =1,86 ;   

Độ lệch đường cong phân phối:  

Bảng 6. Bảng tỷ lệ phân phối các cấp tỷ trọng vào sản phẩm tuyển ngày  

14/03/2017 

Cấp tỷ 

trọng 

Thu hoạch các phần 

Than 

đầu, % 

Tỷ lệ phân phối 

Than sạch Đá thải 
Vào 

TS, % 

Vào 

ĐT, % 
So với 

TS, % 

So với So với 

ĐT, % 

So với 

TĐ, % TĐ, % 

<1.5 75,54 63,97 1,03 0,16 64,13 99,75 0,25 

1.5-1.6 6,01 5,09 1,38 0,21 5,30 96,02 3,98 

1.6-1.7 2,14 1,81 0,35 0,05 1,87 97,13 2,87 

1.7-1.9 3,86 3,27 2,41 0,37 3,64 89,85 10,15 

>1.9 12,45 10,54 94,83 14,52 25,06 42,06 57,94 

Cộng 100,00 84,69 100,00 15,31 100,00     

 

 
Hình 6. Đường cong phân phối vào than sạch, đá thải ngày 14/03/2017 

Dựa vào đồ thị Hình 6  xác định được: 75 =2,11 ; 25 =1,88 ;  

Độ lệch đường cong phân phối: 
 

           Tổng hợp kết quả tính toán ở trên, thành lập được số liệu ở  Bảng 7 

Bảng 7: Kết quả xác định độ lệch đường cong phân phối 

Ngày khảo sát 
01/3/2017 

07/3/2017 14/3/2017 

E 
0,12 

0,12 0,115 

* Nhận xét:  

Độ lệch đường cong phân phối dao động trong khoảng từ 0,115 – 0,12, Độ lệch 

E không nhỏ, nên hiệu quả máy làm việc chỉ đạt khá tốt. 



2.1.2. Đánh giá hiệu quả tuyển theo hiệu suất thu hồi than sạch  

Để đánh giá hiệu quả tuyển của máy tuyển huyền phù tang quay thông qua hệ số 

 ( hiệu suất thu hồi than sạch ), đã tiến hành lấy mẫu than đầu ngẫu nhiên trong các ca 

sản xuất của các ngày khác nhau, sau đó đưa phân tích chìm nổi, kết quả cho ở các 

bảng 8 đến 10, từ đó dựng được các đường thu hoạch phần nổi than theo lý thuyết, độ 

thị cho ở các hình từ 7 đến 9. Dựa vào đồ thị các hình từ 7 đến 9 xác định được hiệu 

suất thu hồi than sạch. 

Bảng 8. Kết quả phân tích chìm nổi than đầu ngày 1/03/2017 

Cấp tỷ 

trọng 

Than nguyên khai Lũy tích phần nổi Lũy tích phần chìm 

γ,% A, % γ.A γ.A γ.Aγ    γ.A γ,% γ.A A% γ,% γ.A A% 

<1.5 63,04 5,23 329,70 63,04 329,70 5,23 100,00 2760,98 27,61 

1.5-1.6 4,78 15,42 73,71 67,82 403,41 5,95 36,96 2431,28 65,78 

1.6-1.7 3,06 26,88 82,25 70,88 485,66 6,85 32,18 2357,57 73,26 

1.7-1.9 2,59 37,02 95,88 73,47 581,54 7,92 29,12 2275,32 78,14 

>1.9 26,53 82,15 2179,44 100,00 2760,98 27,61 26,53 2179,44 82,15 

Cộng 100,00 27,61 2760,98             

 

 

Hình 7. Đường thu hoạch phần nổi than đầu ngày 07/3/2017 

Nhận xét: 

+ Thu hồi than sạch:  

Từ bảng 8, ta có độ tro và thu hoạch than sạch thực tế là 17,50 % và 84,5 % . 

 Dựa vào hình  7  xác định được thu hoạch than sạch lý thuyết là 87,04% . 

 + Hiệu suất thu hồi than sạch     =   100 × ttt   =   100 × 84,5    =  97,08 % 

ltt               87,04 



Bảng 9. Kết quả phân tích chìm nổi than đầu ngày 07/03/2017 

Cấp tỷ 

trọng 

Than nguyên khai Lũy tích phần nổi Lũy tích phần chìm 

γ,% A, % γ.A γ.A γ.A    γ.A%% γ,% γ.A%% A% γ,% γ.A%% A% 

<1.5 64,77 4,89 316,73 64,77 316,73 4,89 100,00 2680,33 26,80 

1.5-1.6 5,31 11,69 62,07 70,08 378,80 5,41 35,23 2363,61 67,09 

1.6-1.7 2,06 28,38 58,46 72,14 437,26 6,06 29,92 2301,53 76,92 

1.7-1.9 1,98 34,27 67,85 74,12 505,12 6,81 27,86 2243,07 80,51 

>1.9 25,88 84,05 2175,21 100,00 2680,33 26,80 25,88 2175,21 84,05 

Cộng 100,00 26,80 2680,33             

 

 
Hình 8. Đường thu hoạch phần nổi than đầu ngày 07/3/2017 

Nhận xét: 

+ Thu hồi than sạch: 

 Từ bảng 9, ta có độ tro và thu hoạch than sạch thực tế là 15,97 % và 83,40 % 

 Dựa vào hình 8 xác định được thu hoạch than sạch lý thuyết là 86,5% . 

+ Hiệu suất thu hồi than sạch    =   100 × ttt   =   100 × 83,40    =  96,41 % 

ltt               86,5 

Bảng  10.  Kết quả phân tích chìm nổi than đầu ngày 14/03/2017 

Cấp tỷ 

trọng 

Than nguyên khai Lũy tích phần nổi Lũy tích phần chìm 

γ,% A, % 

γ.A γ.A γ.Aγ    

γ.A%% γ,% γ.A%% A% γ,% γ.A%% A% 

<1.5 66,01 6,01 396,72 66,01 396,72 6,01 100,00 2617,06 26,17 

1.5-1.6 6,28 15,26 95,83 72,29 492,55 6,81 33,99 2220,34 65,32 

1.6-1.7 1,68 24,58 41,29 73,97 533,85 7,22 27,71 2124,51 76,67 

1.7-1.9 2,68 38,57 103,37 76,65 637,21 8,31 26,03 2083,21 80,03 

>1.9 23,35 84,79 1979,85 100,00 2617,06 26,17 23,35 1979,85 84,79 

Cộng 100,00 26,17 2617,06             



 

Hình 9. Đường thu hoạch phần nổi than đầu ngày 14/3/2017 

 

+ Thu hồi than sạch 

Từ bảng 10, ta có độ tro và thu hoạch than sạch thực tế là 16,09 % và 84,69% . 

 Dựa vào hình  9 xác định được thu hoạch than sạch lý thuyết là 87,10 % . 

+ Hiệu suất thu hồi than sạch    =   100 × ttt   =   100 × 84,69    =  97,23 % 

ltt               87,23 

Tổng hợp kết quả tính toán ở trên, thành lập được số liệu ở  Bảng 11 

Bảng 11:  Kết quả xác định hiệu suất thu hồi than sạch  

Ngày khảo sát 1/3/2017 7/3/2017 14/3/2017 Trung bình 

 
97,08 

96,41 97,23 96,91 

Nhận xét: 

      -   Hiệu suất thu hồi than sạch của máy tuyển huyền phù tang quay đạt khá cao 

96,91%, cho thấy máy tuyển huyền phù tang quay làm việc hiệu quả khá tốt. 

3. Kết luận 

Từ quá trình nghiên cứu đánh giá hiệu quả là việc của máy tuyển huyền phù 

tang quay, ta rút ra một số kết luận như sau: 

- Khảo sát xưởng tuyển cho thấy: Năng suất dây chuyền tuyển than bằng máy 

tuyển huyền phù trung bình đạt khoảng 81,24 – 92,00 % so với năng suất thiết kế. Độ 

ẩm than đưa vào tuyển dao động (Wpt) từ 2,36 – 2,63%, độ tro than nguyên khai cấp 

vào máy tuyển đạt trung bình 26,86%. 

- Đánh giá hiệu quả làm việc của máy tuyển huyền phù tang quay, sử dụng hai 

phương pháp là độ lệch đường cong phân phối (E ) và hiệu suất thu hồi than sạch ( ), 

kết quả cho thấy máy tuyển huyền phù làm việc hiệu quả khá tốt và phù hợp với loại 

than ở mỏ./. 
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Efficiency assessment of the dense medium drums at Quang Hanh Coal Co. Ltd - 

Vinacomin 

Quang Hanh -Vinacomin Coal Co. Limited is applying dense medium drums for 

cleaning of low grade ROM coals. The technological lines have been installed and 

operated since 2008; Through the operation process, the line have shown a number of 

advantages over other technologies. This paper presents results of the operation 

efficiency survey and reevaluation of the whole dense medium drum systems. 

Keywords: Quang Hanh -Vinacomin Co. dense medium drums, coal cleaning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


