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NGHIÊN CỨU TUYỂN THAN ðỘ TRO CAO TRÊN MÁY LẮNG  
LƯỚI CHUYỂN ðỘNG CONG 

TS. Phạm Hữu Giang; ThS. Nhữ Thị Kim Dung 

Trường ðại học Mỏ−ðịa chất 

Báo cáo giới thiệu loại máy lắng lưới chuyển ñộng cong mới mang kí hiệu “ROM jig” xuất 

hiện trên thế giới vào cuối thế kỷ 20. Trên cơ sở mô hình máy lắng ROM ñã chế tạo một máy lắng thí 

nghiệm 600−800 Kg/h và một máy lắng bán công nghiệp 3 – 5 t/h có nguyên lý chuyển ñộng tương tư 

máy lắng ROM. Báo cáo trình bày kết quả thí nghiệm tuyển một số mẫu than ñộ tro cao của một số mỏ 
trên máy lắng lưới chuyển ñộng cong qui mô phòng thí nghiệm và bán công nghiệp với các cỡ hạt 

khác nhau. 

Vào năm 1986, máy lắng lưới chuyển ñộng ROM ñược Florl và Heintges mô tả 
lần ñầu. Cuối thế kỷ 20 ñầu thế kỷ 21 máy lắng lưới chuyển ñộng ñã ñược áp dụng ở 
nhiều nước trên thế giới như Cộng hoà Liên bang ðức, Trung Quốc, Nam phi, Úc. Cỡ 
hạt than ñưa tuyển của máy lắng ROM có thể ñạt ñến 350 - 400 mm. Máy lắng lưới 
chuyển ñộng ROM hoàn toàn khác máy lắng lưới chuyển ñộng trước kia về nguyên tắc 
dao ñộng của lưới. Ngoài khả năng tuyển ñược than có cỡ hạt lớn, máy lắng lưới 
chuyển ñộng còn có ưu ñiểm: chi phí nước thấp, vì quá trình vận chuyển than và ñá 
chuyển ñộng dọc trên lưới do lưới chuyển ñộng cong tạo ra (ñối với máy lắng khí ép là 
lượng nước cấp vào máy); chi phí ñiện năng thấp rất nhiều so với máy lắng buồng khí 
dưới lưới do không có máy nén khí, các máy bơm cấp nước cho máy lắng và các thiết 
bị khử nước v.v.  

So với quá trình tuyển huyền phù công nghệ tuyển bằng máy lắng ROM còn bỏ 
ñược nhiều thiết bị như: bơm huyền phù loãng, huyền phù ñặc và huyền phù chuẩn, 
sàng rửa huyền phù ñá và than, máy tuyển từ, bộ phận pha chế huyền phù v.v). Do sơ 
ñồ công nghệ tuyển áp dụng máy lắng lưới chuyển ñộng cong ñơn giản nên chi phí 
vốn ñầu tư, chi phí sản xuất thường xuyên thấp hơn nhiều so với sơ ñồ máy lắng khí ép 
và  sơ ñồ tuyển huyền phù.  

Mặc dù máy lắng lưới chuyển ñộng cong có nhiều ưu ñiểm về kinh tế so với 
máy lắng khí ép và máy tuyển huyền phù, nhưng về kỹ thuật máy lắng lưới chuyển 
ñộng cong không hề thua kém so với hai loại máy tuyển trên. Kết quả khảo sát ñánh 
giá tính năng thiết bị tuyển máy lắng ROM ở một số nhà máy của Ấn ðộ và Trung 
Quốc nêu ở Bảng 1.  

Bảng 1. Hiệu quả của máy lắng ROM 

Nhà máy Tỷ trọng phân 
tuyển, δp 

ðộ lệch ñường cong 
phân phối Ep 

Sai số cơ giới 
I 

Bina - Ấn ðộ 2,00 0,10 0,10 
Bina 1,95 0,10 0,105 
Bina 1,95 0,07 0,074 

Kargali - Ấn ðộ 1,905 0,0825 0,091 
Kargali 1,87 0,095 0,11 

Fushun – Trung Quốc 1,77 0,0705 0,092 

1. Thí nghiệm tuyển trên máy lắng lưới chuyển ñộng quy mô phòng thí 
nghiệm 

Máy lắng lưới chuyền ñộng cong phòng thí nghiệm do Bộ môn Tuyển khoáng 
thiết kế chế tạo có năng suất khoảng 600 – 800 kg/h. 
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1.1. Mẫu than thí nghiệm ñợt I là than cấp hạt 6 – 15mm thuộc Mỏ than Núi 
Béo và Mỏ than Vàng Danh. Mẫu than Núi Béo có ñộ tro trên 50 % và mẫu than Vàng 
Danh có ñộ tro 45 %. Mẫu ñược gia công và ñưa thí nghiệm tìm ñiều kiện công nghệ 
tối ưu. Sau khi tìm ñược các ñiều kiện thí nghiệm tối ưu, ñã tiến hành thí nghiệm tuyển 
liên tục trên máy lắng thí nghiệm. Kết quả tuyển liên tục nêu ở Bảng 2 và 3.  

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm tuyển liên tục mẫu than Vàng Danh 
Vòng tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

Than sạch 43,86 10,32 
ðá thải 56,14 71,33 4 
Cộng 100,00 44,57 

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm tuyển liên tục mẫu than Núi Béo 
Vòng tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

Than sạch 44,47 15,18 
ðá thải 55,53 79,05 6 
Cộng 100,00 50,64 

1.2. Mẫu thí nghiệm ñợt II là mẫu than cấp hạt 3 – 15 mm thuộc Mỏ Núi Béo 
và Mỏ Hà Tu. Mẫu than Núi Béo có ñộ tro trên 57 % và mẫu than Hà Tu có ñộ tro trên 
70 %. Mẫu ñược thí nghiệm tuyển trên máy lắng quy mô phòng thí nghiệm ñể tìm ñiều 
kiện thí nghiệm tối ưu. Từ kết quả xác ñịnh ñược các ñiều kiện thí nghiệm tối ưu, ñã 
tiến hành thí nghiệm tuyển liên tục trên máy lắng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm nêu 
ở Bảng 4 và 5. 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm tuyển liên tục mẫu than Núi Béo 

Vòng tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 
Than sạch 35,00 18,16 
ðá thải 65,00 79,06 4 
Cộng 100,00 57,75 

Bảng 5. Kết quả thí nghiệm tuyển liên tục mẫu than Hà Tu 

Vòng tuyển Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 
Than sạch 23,86 27,14 
ðá thải 76,14 84,23 5 
Cộng 100,00 70,61 

Nhận xét 

Từ kết quả thí nghiệm tuyển than cấp hạt 6 – 15 và 3 – 15 mm của một số mỏ 
có một số nhận xét sau: 

- Máy lắng lưới chuyển ñộng cong loại ROM không những tuyển ñược than cỡ 
hạt lớn (40 – 400 mm) mà còn có khả năng tuyển ñược than cỡ hạt nhỏ (than cám) 

- Kết quả tuyển than cám có ñộ tro cao 45 – 70 % vẫn có thể lấy ra ñược than 
sạch có ñộ tro thấp thuộc loại cám 3 ñến cám 5 (theo TCVN) 

- Khi tuyển than cám ñộ tro cao ngoài việc lấy ra ñược than cám theo TCVN 
còn có thể lấy ra ñá thải có ñộ tro trên 79 – 80 %, ñáp ứng ñược tiêu chuẩn thải. 

2. Thí nghiệm tuyển trên máy lắng bán công nghiệp 

Máy lắng lưới chuyển ñộng cong bán công nghiệp ñược Bộ môn Tuyển khoáng 
Trường ðại học Mỏ−ðịa chất thiết kế chế tạo có năng suất từ 3- 5 tấn/h. Máy tháo 
than sạch và ñá thải liên tục bằng gầu nâng. 
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2.1. Thí nghiệm tuyển than Hà Tu  cấp hạt 6 – 35; 3 - 15 mm  

Than các cấp hạt 6 – 35; 3 - 15 mm Hà Tu ñưa tuyển trên máy tuyển bán công 
nghiệp. Kết quả thí nghiệm nêu ở Bảng 6 và 7. 

Bảng 6. Kết quả thí nghiệm tuyển than cấp hạt 6 – 35 mm 

STT Sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

1 Than sạch 16,12 30,15 

2 ðá thải 66,97 86,74 

3 Mùn 16,91 63,13 

Cộng 100,00 73,62 

Bảng 7. Kết quả thí nghiệm tuyển than cấp hạt 3 – 15 mm 

STT Sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

1 Than sạch 26,64 36,08 

2 ðá thải 55,21 81,43 

3 Mùn 18,15 59,29 

Cộng 100,00 65,33 

2.2. Thí nghiệm tuyển than Núi Béo cấp hạt 6- 35; 3 – 35; 6 – 50mm 

Mẫu than cấp hạt 6 – 35; 3- 35 và 6 - 50 mm ñưa tuyển trên máy lắng bán công 
nghiệp ở ñiều kiện thí nghiệm tối ưu, kết quả thí nghiệm nêu ở Bảng 8; 9 và 10. 

Bàng 8. Kết quả thí nghiệm tuyển than cấp hạt 6 – 35 mm 

Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

Than sạch 40,86 27,25 

ðá thải 52,24 80,53 

Trên lưới 1,49 69,21 

Mùn 5,41 47,27 

Than ñầu 100,00 56,79 

Bảng 9. Kết quả thí nghiệm tuyển than cấp hạt 3 – 35 mm 

Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

Than sạch 31,56 20,91 

ðá thải 57,18 74,7 

Trên lưới 2,98 59,9 

Mùn 8,28 47,56 

Than ñầu 100,00 55,03 

Bảng 10. Kết quả thí nghiệm tuyển than cấp hạt 6 – 50 mm 

Tên sản phẩm Thu hoạch % ðộ tro % 

Than sạch 40,33 23,70 

ðá thải 50,63 80,51 

Trên lưới 3,77 79,18 

Mùn 5,27 57,91 

Than ñầu 100,00 56,36 
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Nhận xét 

Từ kết quả thí nghiệm trên máy lắng bán công nghiệp than Mỏ Hà Tu và than 
Mỏ Núi Béo có một số nhận xét sau: 

- Than cấp hạt 6 – 35 và 3 – 15 mm Hà Tu có ñộ tro cao, khi tuyển trên máy 
lắng bán công nghiệp có thể lấy ra ñược than sạch có ñộ tro thuộc tiêu chuẩn cám 5 
ñến cám 6 Hòn Gai. ðá thải có ñộ tro trên 80 %, ñáp ứng ñược tiêu chuẩn thải. 

-  Khi tuyển than cấp hạt 6 – 35; 3 – 35 và 6 – 50 mm Mỏ Núi Béo có thể lấy ra 
ñược than sạch có ñộ tro thuộc than cám 4 ñến than cám 5. ðộ tro ñá thải khi tuyển 
than cỡ hạt 6 – 35mm và 6 – 50 mm ñạt trên 80 %, cho phép thải bỏ ñược. 

- Khi tuyển than cấp hạt 3 – 35 kết quả chưa tốt (ñộ tro ñá dưới 75 %) là do tỷ 
số  giữa cục lớn nhất và cục nhỏ nhất trong than ñưa tuyển (dmax/dmin ) cao nên hiệu 
quả tuyển bị giảm./. 
 


