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KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MỚI 

TRONG LĨNH VỰC SÀNG TUYỂN THAN Ở VIỆT NAM  

         KS. Ngô Xuân Phong 

      Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 

Tóm tắt:  Bài báo giới thiệu các thiết bị công nghệ mới trong lĩnh vực sàng tuyển 

than trên thế giới nhằm áp dụng vào công nghệ sàng tuyển than ở Việt Nam để nâng cao 

mức độ cơ giới hóa, tự động hóa, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao 

chất lượng than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. 

1. MỞ ĐẦU 

Theo quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 

2030 và quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/8/2017 (điều chỉnh quyết định 403), ngành 

than cần phải thực hiện quyết liệt các giải pháp từ tìm kiếm thăm dò, khai thác đến sàng 

tuyển, chế biến than. Trong đó về sàng tuyển, chế biến than với định hướng là : (i) Phát 

triển các hệ thống sàng tuyển đồng bộ, tập trung, từng bước giảm dần các cụm sàng tuyển 

nhỏ lẻ, (ii) Chế biến than theo hướng tối đa chủng loại than cho sản xuất điện, đa dạng hóa 

sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu sử dụng trong nước. Nội dung cụ thể về lĩnh vực sàng 

tuyển, chế biến  than bao gồm: (i) Đầu tư các nhà máy tuyển mới: Nhà máy sàng tuyển 

Khe Thần giai đoạn 1 công suất 2,5 triệu tấn/năm, giai đoạn 2 công suất 5,0 triệu tấn/năm; 

nhà máy sàng tuyển Khe Chàm công suất 7,0 triệu tấn/năm; Trung tâm chế biến và kho 

than tập trung vùng Hòn Gai công suất 5,0 triệu tấn/năm), (ii) Cải tạo các nhà máy sàng 

tuyển than hiện nay: Nhà máy tuyển than Cửa Ông 1, Cửa Ông 2, Cửa Ông 3, nhà máy 

tuyển than Vàng Danh 2. 

Công tác sàng tuyển, chế biến than ở vùng Quảng Ninh được khái quát như sau: 

a/ Khâu sàng phân loại và tách cám khô:  

- Hiện trạng: Sử dụng các sàng truyền thống với mặt lưới phẳng, lưới sàng nghiêng 

từ 0 độ tới 15 độ gồm một hoặc hai tầng lưới (lưới trên có lỗ lưới 50 (70) mm, lưới dưới lỗ 

lưới 15 (18) mm) như sàng GIL, SR, SRC…  

- Tồn tại: Các loại sàng này có hiệu suất sàng thấp chỉ từ 70-85 %. Đặc biệt vào mùa 

mưa, độ ẩm than vào sàng cao nên hiệu suất sàng còn thấp hơn. Với hiệu suất sàng như 

trên, tỷ lệ than cám còn lẫn trong sản phẩm trên sàng còn tương đối cao sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến khâu tuyển và tỷ lệ bùn sinh ra trong quá trình tuyển cao. Ngoài ra, làm giảm tỷ lệ 

thu hồi than cục, tổn thất than cám mịn vào bùn. 

b/ Khâu tuyển than:  

* Khi thu hồi than cục bằng phương pháp nhặt tay:  

- Hiện trạng: Than quá cỡ cấp hạt +50 (70) mm được nhặt thủ công bằng tay để thu 

được than cục xô và loại bỏ đá thải, tạp chất. 

- Tồn tại: Việc nhặt than bằng tay làm cho điều kiện môi trường lao động rất nặng 

nhọc, năng suất lao động thấp và mất an toàn trong quá trình làm việc. 

* Khi tuyển nâng cao chất lượng than thành ba sản phẩm:  
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- Hiện trạng: Để tạo ra 3 sản phẩm trong quá trình tuyển, các nhà máy tuyển than 

trung tâm như Cửa Ông, Hòn Gai đang sử dụng công nghệ tuyển 2 giai đoạn bằng máy 

lắng và xoáy lốc huyền phù 2 sản phẩm. Các nhà máy tuyển than Vàng Danh 2, Nam Mẫu, 

Uông Thượng đang sử dụng công nghệ tuyển huyền phù bể 2 cấp tỷ trọng để lấy ra 3 sản 

phẩm. 

- Tồn tại: Sơ đồ tuyển phức tạp với 2 giai đoạn tuyển, chi phí đầu tư xây dựng lớn, 

chi phí vận hành lớn. 

c/ Khâu xử lý bùn nước:  

- Hiện trạng: khâu xử lý bùn nước thường được sử dụng công nghệ xoáy lốc phân 

cấp, sàng khử nước, máy ly tâm, bể cô đặc và máy lọc ép. 

- Tồn tại: Độ ẩm than bùn sau lọc ép tương đối cao (từ 23% đến 25%) rất khó khăn 

cho công tác pha trộn, chế biến và tiêu thụ. 

Trên thế giới trong những năm gần đây, các nhà máy tuyển đã áp dụng một số thiết 

bị tiên tiến, hiện đại như: (i) Trong khâu sàng tách cám khô sử dụng sàng cong đa góc dốc 

(sàng quả chuối) với năng suất và hiệu suất cao, có thể sàng than với độ ẩm cao. Các sàng 

này được sử dụng rất nhiều tại các nhà máy tuyển than ở Trung Quốc, Úc, Ba Lan, Anh... 

(ii) Trong khâu thu hồi than cục cấp hạt lớn sử dụng thiết bị tuyển khô thông minh (hệ 

thống tuyển TDS) với năng suất và hiệu suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa cao, (iii) Trong 

khâu tuyển sử dụng thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù ba sản phẩm không áp với năng suất 

và hiệu suất cao, có thể xử lý than khó tuyển, dây chuyền đơn giản, chi phí đầu tư, chi phí 

sản xuất thấp, (iv) Trong khâu xử lý bùn nước, sử dụng hệ thống sấy tang quay với năng 

suất và hiệu suất khử nước cao, độ ẩm than sau sấy thấp đảm bảo có thể pha trộn với than 

cám để tiêu thụ. 

Do đó, cần xem xét áp dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại trong lĩnh vực 

sàng tuyển than nhằm áp dụng vào công nghệ sàng tuyển than ở Việt Nam. 

2. GIỚI THIỆU CÁC THIẾT BỊ SÀNG TUYỂN CÔNG NGHỆ MỚI  

2.1. Sàng cong đa góc dốc (Sàng quả chuối) 

a/ Trên thế giới: 

Trong khâu sàng phân loại và tách cám khô sử dụng thiết bị sàng cong đa góc dốc 

(sàng quả chuối). Thiết bị sàng cong đa góc dốc được sử dụng rất nhiều tại các nhà máy 

than tại các nước Trung Quốc, Úc, Ba Lan, Anh.... 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 

Cấu tạo của sàng cong đa góc 

dốc được cho ở hình 1. Mặt sàng 

thường được thiết kế với 2, 3 hoặc 5 

mặt lưới có góc nghiêng khác nhau, 

càng xa điểm cấp liệu góc nghiêng của 

lưới càng giảm, thông thường mặt lưới 

cuối cùng có góc nghiêng bằng 0. Khi 

vật liệu bắt đầu vào sàng chứa nhiều các hạt dễ sàng vì 

vậy cần góc nghiêng sàng lớn để tăng năng suất sàng, 

càng về cuối sàng lượng hạt dễ sàng giảm do vậy cần 

giảm góc nghiêng của sàng để tăng hiệu suất sàng. Như 

vậy, sàng đa góc nghiêng chính là sàng chấn động quán 

tính hoặc chấn động tự cân bằng với mặt lưới sàng có 

nhiều góc nghiêng.  
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Hình 1:Sàng cong đa góc dốc (sàng quả chuối) 

- Đặc tính kỹ thuật của sàng đa góc nghiêng:  

Đặc tính kỹ thuật của thiết bị sàng cong đa góc dốc áp dụng tại các nhà máy than ở 

Trung Quốc được thể hiện ở bảng 1: 

Bảng 1: Các loại sàng cong đa góc dốc ở Trung Quốc 

Loại 
Tầng 

lưới 

Diện tích 

(m2) 

Cỡ hạt cấp 

liệu (mm) 

Năng suất 

(m3/h) 

Động cơ 

(Kw) 

ZXD1261 1 7.32 <50 5,0-244 15 

2ZXD1261 2 7.32 <150 45-550 18,5 

ZXD1861 1 11 <50 6,2-305 22 

2ZXD1861 2 11 <150 56-680 30 

ZXD2461 1 14.6 <50 5,0-244 30 

2ZXD2461 2 14.6 <150 45-550 45 

ZXD3061 1 18.3 <50 6,2-305 45 

ZXD3073 1 21.9 <50 6,2-305 45 

ZXD3661 1 22 <50 7,4-366 55 

ZXD3673 1 26.3 <50 7,4-366 55 

ZXD4261 1 25.6 <50 8,6-427 75 

ZXD4273 1 30.7 <50 8,6-427 75 

- Ưu điểm và nhược điểm:  

+ Ưu điểm: Giảm chiều dày của lớp vật liệu ở đầu sàng, vật liệu phân bố đều trên 

toàn bộ mặt sàng nên làm tăng tuổi thọ của lưới sàng. Năng suất sàng tăng từ 2 đến 3 lần 

 

Khung sàng bằng nhựa tổng 

hợp 
Bộ phận gây chấn 

động 

Thanh dọc bằng nhựa tổng 

hợp 
Cơ cấu đàn hồi 

Then Góc nghiêng 
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so với mặt sàng đơn góc nghiêng. Rất hiệu quả khi vật liệu đầu chứa nhiều hạt dễ sàng, có 

thể sàng than với độ ẩm cao. Giảm diện tích chiếm chỗ nhà xưởng.  

+ Nhược điểm: Thiết bị phải nhập khẩu của nước ngoài, vốn đầu tư cao.  

b/ Ở Việt Nam: 

Thiết bị sàng cong đa góc dốc được sử dụng tại nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng 

(sàng do Ba Lan cung cấp với đặc tính kỹ thuật là: Q= 600tấn/giờ, P = 2x18,5kW, S=DxR= 

7,0x2,6= 18,6 m2, lưới sàng 3 vùng 12x8, 10x8, 8x8 mm tương ứng với góc nghiêng 

30/18/6 độ). Kết quả áp dụng thiết bị sàng cong đa góc dốc tại nhà máy tuyển than Nam 

Cầu Trắng cho thấy năng suất của khâu sàng tăng 1,2-1,5 lần, hiệu suất sàng với cỡ lưới 

10 mm khoảng 88 % với độ ẩm 9%. Do tách được cấp hạt mịn nên tỷ lệ bùn sinh ra ở khâu 

tuyển giảm, tăng tỷ lệ thu hồi than cục. 

Dự kiến, Nhà máy tuyển than Cửa Ông 3, nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm, nhà 

máy sàng tuyển than Khe Thần sẽ áp dụng thiết bị sàng cong đa góc dốc. 

2.2. Thiết bị tuyển khô thông minh TDS 

a/ Trên thế giới: 

Thiết bị tuyển khô thông minh TDS đã được áp dụng thành công ở nhiều nhà máy 

tuyển than, mỏ than ở Trung Quốc, Úc. Thiết bị tuyển khô thông minh đã thay thế cho khâu 

nhặt tay than cỡ hạt lớn. 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

Thiết bị tuyển khô thông minh TDS áp dụng phương pháp nhận dạng thông minh, 

xây dựng mô hình phân tích tương ứng tùy theo đặc điểm chất lượng than đầu vào, thực 

hiện nhận dạng số hóa đối với than và đá thải thông qua phân tích Big Data, cuối cùng thải 

đá thải ra ngoài nhờ hệ thống thải đá thông minh. Hệ thống tuyển khô thông minh TDS 

được kết nối với sàng phân loại. Hệ thống TDS bao gồm các thiết bị chính như cơ cấu cấp 

liệu, cơ cấu nhận dạng, cơ cấu thực hiện và hệ thống phụ trợ như cấp khí, khử bụi, phân 

phối điện, cơ cấu điều khiển. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị tuyển TDS được thể hiện ở hình 

2 và hình 3. 

 

Hình 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy tuyển khô thông minh TDS ba sản phẩm 

 

Băng tải 

đá thải 

 

Băng tải 

TG 

 

Cơ cấu khử bụi 

 

Cơ cấu 

nhận dạng 

 

Nhập than 

đầu vào 

 

Bình chứa 

khí 

 
Băng tải 

than sạch 

 

Sàng phân 

cấp than đầu 

vào 
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Hình 3. Máy tuyển khô thông minh TDS thực tế tại NMTT PingShang (Trung Quốc) 

- Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tuyển khô thông minh TDS:  

Thiết bị tuyển khô thông minh TDS là thiết bị tuyển than, đá thông minh do Công ty 

TNHH Công Nghệ Meiteng Thiên Tân trực thuộc Tập Đoàn Phát Triển Công Trình DaDi 

(DaDi Engineering Development Group) nghiên cứu chế tạo. Đặc tính kỹ thuật của một số 

thiết bị tuyển TDS được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của một số thiết bị tuyển TDS 

Loại TDS08 TDS10 TDS12 TDS14 TDS16 TDS18 TDS22 TDS26 TDS30 

Chiều rộng thiết 

bị tuyển (mm) 
800 1000 1200 1400 1600 1800 2200 2600 3000 

Năng suất, t/h 80 100 120 140 160 180 220 260 300 

Cỡ hạt đưa vào 

tuyển (mm) 
40-250 40-250 40-250 40-250 40-250 40-250 40-250 40-250 40-250 

- Ưu điểm và nhược điểm:  

+ Ưu điểm: Thiết bị tuyển khô thông minh TDS thay thế hoàn toàn cho khâu nhặt tay. 

Thiết bị tuyển TDS có năng suất cao, hiệu suất tuyển cao, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa 

cao. Chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với nhặt tay. 

+ Nhược điểm: Thiết bị phải nhập khẩu của nước ngoài, vốn đầu tư cao.  

b/ Ở Việt Nam: 

Thiết bị tuyển khô thông minh TDS chưa được áp dụng ở Việt Nam. Dự kiến, Nhà 

máy sàng tuyển than Khe Chàm, nhà máy sàng tuyển than Khe Thần, Nhà máy sàng tuyển 

than Lép Mỹ... sẽ áp dụng thiết bị tuyển khô thông minh TDS để thay thế cho khâu nhặt 

tay. 

2.3. Thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù ba sản phẩm không áp 

a/ Trên thế giới: 

Trong một số năm gần đây, các nhà máy tuyển than trên thế giới đang áp dụng công 

nghệ tuyển mới, hiện đại là tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp như ở Trung 

Quốc, Nam Phi...  
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- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 

Cấu tạo của thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp được thể hiện ở 

hình 4 và hình 5. Thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp bao gồm hai đơn 

nguyên xoáy lốc đặt liền kề nhau, xoáy lốc đầu có dạng hình trụ để đồng nhất vùng tỷ trọng 

và tách vật liệu chính xác dựa trên tỷ trọng huyền phù nặng ban đầu. Xoáy lốc thứ hai với 

hình dạng thông thường (hình trụ + hình côn) được thiết kế để nâng cao tỷ trọng phân tuyển 

ở giai đoạn hai. Để thay đổi tỷ trọng phân tuyển của xoáy lốc thứ hai, có thể điều chỉnh 

đường kính ống tháo đá, đường kính ống tháo sản phẩm trung gian và vị trí ống hướng 

dòng tràn trong xoáy lốc thứ hai. 

Thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp có khả năng tuyển nâng cao 

chất lượng than với một tỷ trọng huyền phù thấp, thay thế việc phải sử dụng hai tỷ trọng 

huyền phù (thấp và cao) để phân tuyển ra ba sản phẩm: than sạch, trung gian và đá thải. 

 

Hình 4: Cấu trúc thiết bị tuyển XLHP3SP 

không áp 

 

Hình 5: Thiết bị tuyển XLHP3SP KA tại các 

NMT ở Trung Quốc 

- Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp:  

Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp tại các 

nhà máy tuyển than được thể hiện ở bảng 3. 

 

Bảng 3: Các loại xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp tại các nhà máy tuyển than 

STT 
Đường kính xoáy 

lốc (mm) 

Cỡ hạt cấp 

liệu (mm) 

Áp suất cấp liệu 

HP (MPa) 

Năng suất 

(t/h) 

Lưu lượng HP 

tuần hoàn (m3/h) 

1 500/350 ≤35 0,06-0,10 25-60 125-300 

2 600/400 ≤40 0,07-0,11 50-70 250-350 

3 700/500 ≤50 0,08-0,14 70-120 350-600 

4 800/570 ≤55 0,12-0,16 90-140 450-700 

5 900/650 ≤65 0,14-0,19 130-220 650-1000 

6 1000/700 ≤70 0,15-0,22 180-280 900-1300 

7 1100/780 ≤75 0,16-0,25 230-330 1100-1400 

CÊp liÖu vµo

HP cÊp vµo

Than s¹ch

§¸ th¶i

Trung
gian

Xo¸y lèc

giai ®o¹n 2

Xo¸y lèc

giai ®o¹n 1
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8 1200/850 ≤85 0,18-0,28 280-400 1400-1700 

9 1300/920 ≤90 0,28-0,36 300-450 1600-1900 

10 1400/1050 ≤100 0,30-0,40 400-550 1900-2300 

11 1500/1100 ≤110 0,34-0,46 550-650 2200-2500 

- Ưu điểm và nhược điểm:  

+ Ưu điểm: Sơ đồ công nghệ tuyển đơn giản bằng 1 giai đoạn có thể thay thế cho sơ 

đồ công nghệ tuyển 2 giai đoạn theo truyền thống để lấy được 3 sản phẩm. Thiết bị tuyển 

này rất phù hợp để tuyển than có tính khả tuyển là khó tuyển, năng suất và hiệu suất tuyển 

cao, tỷ lệ than vỡ vụn thấp, chi phí đầu tư xây dựng thấp, chi phí vận hành thấp, dễ dàng 

sử dụng. 

+ Nhược điểm: Thiết bị chưa được áp dụng tại Việt Nam.  

b/ Ở Việt Nam: 

Ở Việt Nam chưa áp dụng công nghệ tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không 

áp vào thực tế sản xuất.  

Năm 2016, Viện Khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin đã nghiên cứu thành công áp 

dụng công nghệ tuyển xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp quy mô phòng thí nghiệm, 

theo đó các sản phẩm sau tuyển đạt được chất lượng cao, than sạch độ tro <10%, đá thải 

độ tro >82%, và trung gian độ tro 35-50%.  

Dự kiến, các nhà máy tuyển than Khe Thần, nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, mỏ 

than Nam Mẫu...sẽ áp dụng công nghệ tuyển mới, hiện đại là xoáy lốc huyền phù 3 sản 

phẩm không áp. 

2.4. Hệ thống sấy tang quay 

a/ Trên thế giới 

Thiết bị sấy tang quay đã được áp dụng tại nhiều nước có sản lượng than lớn như 

Trung Quốc, Nga... 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 

Cấu tạo của hệ thống sấy tang quay được thể hiện ở hình 6. 

Than nhiên liệu được cấp vào lò đốt gia nhiệt, lò đốt gia nhiệt sử dụng công nghệ lò 

đốt ghi xích với than nguyên liệu là than cám 6. Thông qua thiết bị quạt gió, khí nóng từ 

lò gió nóng có nhiệt độ khoảng 750độC đến 800độ C được cấp vào thiết bị sấy tang quay 

cùng với than bùn. Dưới tác dụng của khí nóng, nước trong than bùn bốc hơi nên độ ẩm 

của than bùn giảm dần. Do tang của thiết bị sấy được đặt nghiêng khoảng 50 và được quay 

với một tốc độ xác định (khoảng 4v/ph hoặc 5 v/ph), trong tang sấy có các cánh để đánh 

tơi tạo điều kiện bốc hơi nước từ bùn than, than bùn chuyển động dần về cuối tang và được 

sấy khô đến độ ẩm khoảng 10 %. Bụi than được thu hồi bằng hệ thống xoáy lốc, qua hệ 

thống xoáy lốc được phân thành 2 sản phẩm: Phần cặn được hòa nhập với sản phẩm đã sấy 

từ thiết bị sấy tang quay, phần tràn tiếp tục được khử bụi bằng thiết bị khử bụi ướt.  
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Hình 6. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động thiết bị sấy tang quay 

- Đặc tính kỹ thuật của thiết bị sấy tang quay:  

Đặc tính kỹ thuật của thiết bị sấy tang quay trên thế giới được thể hiện ở bảng 4. 

Chủng loại 
Đường kính 

tang (m) 

Chiều dài của 

tang (m) 
Năng suất (t/h) 

Công suất 

(kW) 

JNG1814 1,8 14 14 - 20 18,5 

JNG1818 1,8 18 18 - 26 22 

JNG2218 2,2 18 27 – 38 30 

JNG2220 2,2 20 30 - 43 30 

JNG2418 2,4 18 32 - 46 30 

JNG2420 2,4 20 36 - 50 45 

JNG2422 2,4 22 39 - 56 45 

JNG2618 2,6 18 38 - 53 75 

JNG2818 2,8 18 44 - 62 75 

JNG3020 3,0 20 56 - 79 110 

JNG3218 3,2 18 57 - 81 132 

JNG3220 3,2 20 64 - 90 132 

JNG3420 3,4 20 72 - 102 185 

JNG3620 3,6 20 81 - 114 220 

JNG3624 3,6 24 97 - 137 220 

JNG4220 4,2 20 110 - 155 250 

JNG4224 4,2 24 132 - 186 250 

Than nhiên 

liệu 

 
Không 

khí 

Quạt gió 

Xỉ lò 

Bùn than 

ướt 

 

Thiết bị sấy thùng quay 

Sản phẩm bùn than 

sau khi sấy 

Nước 

bùn  

 

Bộ 

khử 

bụi 

dạng 

ướt 

 

Nước 

sạch 

 

Bụi thải 
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- Ưu điểm và nhược điểm:  

+ Ưu điểm: Cơ giới cao, tự động hóa cao, năng suất cao và hoạt động liên tục. 

Thiết bị có kết cấu đơn giản và ưu việt, quá trình hoạt động ổn định, vận hành đơn giản. 

Phạm vi ứng dụng rộng rãi, hiệu quả sấy cao. 

+ Nhược điểm: Thiết bị phải nhập khẩu của nước ngoài, vốn đầu tư cao. 

b/ Ở Việt Nam 

Một số đơn vị sản xuất nhỏ tuyển nổi tro bay đã có dây chuyền thiết bị công nghệ 

sấy tro bay, tuy nhiên qui mô công suất rất nhỏ 5-10 tấn/giờ.  

Nhà máy tuyển than Cửa Ông 3 đã áp dụng công nghệ sấy than bùn. Các thiết bị 

do Trung Quốc cung cấp và lắp đặt (DxL=3,0x24m; Q= 60tấn/giờ, độ ẩm than sau sấy 

khoảng 10%).  

Dự kiến, Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, nhà máy sàng tuyển than Khe Thần 

sẽ áp dụng thiết bị sấy tang quay. 

3. KẾT LUẬN 

Để sàng tuyển chế biến than theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu 

cầu sử dụng cho các hộ tiêu thụ trong nước, phù hợp với quyết định 403/QĐ-TTg về 

quy hoạch phát triển ngành than của Thủ tướng chính phủ là đầu tư các nhà máy tuyển 

mới và cải tạo các nhà máy sàng tuyển than hiện nay, cần thiết áp dụng các thiết bị tiên 

tiến, hiện đại trong lĩnh vực sàng tuyển than như: (i) Trong khâu sàng phân loại và tách 

cám khô áp dụng thiết bị sàng cong đa góc dốc, (ii) Khâu nhặt tay than cấp hạt lớn áp 

dụng thiết bị tuyển khô thông minh TDS, (iii) Khâu tuyển than áp dụng thiết bị xoáy 

lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp, (iv) Khâu xử lý bùn nước áp dụng thiết bị sấy tang 

quay. 
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Perspective application of some innovative technological equipment in coal 

preparation in Vietnam 

The report gives an overview of innovative technological equipment in the world 

which has potential to apply in coal preparation in Vietnam in order to raise the level 

of mechanization and automation, to increase the productivity, to decrease the cost and 

to raise the quality of the products to meet the consumption demand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


