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TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN THAN MỠ Ở VIỆT NAM 
                                         

TS. Phạm Hữu Giang 
Trường ðại học Mỏ - ðịa chất 

 

Báo cáo ñề cập ñến trữ lượng than mỡ ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng than mỡ ở Việt Nam hiện 

nay cũng như trong tương lai. Thực tế tuyển than mỡ ở Việt Nam,  những ưu nhược ñiểm của sơ ñồ 

công nghệ tuyển than ở xưởng tuyển than Phấn Mễ. Trong báo cáo cũng ñề cập ñến kết quả nghiên 

cứu tuyển than mỡ Thanh An - ðiện Biên và tuyển lại sản phẩm than trung gian của máy lắng thuộc 

xưởng Tuyển than Phấn Mễ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng than mỡ, tiết kiệm tài nguyên và giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. 

 

1. Trữ lượng than mỡ của Việt Nam 

Tổng trữ lượng than mỡ ở Việt Nam tính ñến năm 2005 khoảng 13.608.000 
tấn, ñược chia làm hai vùng chính là vùng Thái Nguyên và vùng Tây Bắc. Vùng 
Thái Nguyên có trữ lượng 6.835.900 tấn và vùng Tây Bắc có trữ lượng 6.773.000 
tấn.  

Than mỡ vùng Thái Nguyên ñược chia làm hai khu, khu Bắc Làng Cẩm và 
khu Nam Làng Cẩm. Than mỡ vùng Tây Bắc phân bố rải rác trên diện rộng, tập 
trung vào ba khu vực chính: khu vực ðiện Biên, Lai Châu, khu vực Sơn La, khu 
vực Hòa Bình- Ninh Bình. 

Khu Bắc Làng Cẩm có trữ lượng 1.625.100 tấn và khu Nam Làng Cẩm có 
trữ lượng 3.233.200 tấn. Khu vực ðiện Biên-Lai Châu có tổng trữ lượng 1.250.000 
tấn gồm các mỏ: Thanh An, Keo Lôm, Tìa Mông. Khu vực Sơn La có trữ lượng 
3.100.000 tấn gồm các mỏ: Tô Pan, Ke Lay, Mường Lựm, Quỳnh Nhai. Khu vực 
Hòa Bình-Ninh Bình có trữ lượng 2.423.000 tấn gồm các mỏ ðồi Hoa, ðoàn Kết, 
Bích Sơn, ðầm ðùn [1]. Theo dự báo nhu cầu sử dụng than mỡ của Việt Nam năm 
2010 là 370.000 tấn và những năm sau 2015 là trên 3.000.000 tấn mỗi năm. Như 
vậy lượng than mỡ cần nhập khẩu của Việt Nam là rất lớn. 

2.  Thực tế tuyển than Phấn Mễ 

Ở Việt Nam công nghệ tuyển than antraxit có sự tham gia của thiết bị cơ giới 
ñã ra ñời rất sớm từ năm 1924 khi Xưởng tuyển than 1 Cửa Ông ñi vào sản xuất. 
Cho ñến nay một số xưởng tuyển than của Việt Nam ñược xếp vào loại khá về công 
nghệ như Xưởng tuyển than II Cửa Ông, Xưởng tuyển than Nam Cầu Trắng và 
Xưởng tuyển than Vàng Danh. ðối với công nghệ tuyển than mỡ ở Việt Nam lại 
phát triển rất chậm, ñến năm 2001 – 2002  mới có một xưởng tuyển nhỏ ñược xây 
dựng ở Mỏ than Phấn Mễ.  

Xưởng có công suất thiết kế 160.000 tấn/năm, sau khi cải tiến sơ ñồ công 
nghệ, năng suất xưởng ñã ñạt 180.000 tấn/năm. Sơ ñồ công nghệ của xưởng tuyển 
hiện tại cho ở Hình 1 và chất lượng các sản phẩm tuyển cho ở Bảng 1. 

Với năng suất hoạt ñộng của xưởng vào hai năm 2004 và 2005 thì mỗi năm, 
xưởng sản xuất ra khoảng 123.000 ÷ 135.000 tấn than sạch, khoảng 27.000 ÷ 
30.000 tấn than trung gian máy lắng và 12.000 ÷ 15.000 tấn ñá thải. 
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Bảng 1. Chất lượng các sản phẩm tuyển 
Sản phẩm Thu hoạch,% ðộ tro,% 

Than sạch +0,5mm 53,0 9,40 
Than  -0,5mm 19,62 21,00 

Than trung gian 17,24 38,5 
ðá kết 10,14 65,00 

Tổng cộng 100,00 22,43 

  *  Nhận xét 
- Máy lắng mặc dù nhỏ song thuộc loại tiên tiến hiện nay (máy lắng buồng 

khí dưới lưới, van phối khi thuộc loại van ñứng và dạng chu kỳ lắng ñược thay 
ñổi thông qua lập trình máy tính). 

- ðộ tro than trung gian thấp, không ñược xử lý tuyển vét nên làm giảm 
hiệu suất thu hồi than sạch 

- ðá kết có ñộ tro là 65% ñem thải bỏ gây mất mát một lượng than trong 
ñó.  

3. Tình hình nghiên cứu tuyển than mỡ ở Việt Nam 
3.1. Nghiên cứu tuyển vét than trung gian máy lắng Xưởng tuyển than 

Phấn Mễ 
Trong thực tế sản xuất ở xưởng tuyển than Phấn Mễ, than trung gian máy 

lắng có ñộ tro dao ñộng từ 38 ñến 55 % tuỳ thuộc vào chất lượng than ñưa vào 
tuyển. Lượng than này thường ñược bán cho các lò ñốt thủ công như ñốt gạch, 

Hình 1. Sơ ñồ công nghệ  hiện nay của xưởng tuyển than Phấn Mễ 
 

ðập  

Sàng sơ bộ  
Φ  

ðập tay 

Than nguyên khai 
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nung vôi v.v. nên ñã làm giảm hiệu quả sử dụng than mỡ. Hiện nay tại mỏ lượng 
than trung gian ñang tồn ñọng rất lớn nên ñã gây ô nhiễm môi trường mỏ và lãng 
phí tài nguyên. ðể tận thu than sạch trong than trung gian và ñá máy lắng, Bộ 
môn Tuyển khoáng ñã tiến hành lấy mẫu tại xưởng về nghiên cứu [2]. 

* Thành phần ñộ hạt và ñộ tro mẫu nghiên cứu 

Mẫu than trung gian máy lắng ñược gia công phân tích rây, phân tích hoá 
và phân tích chìm nổi. Kết quả phân tích rây hai mẫu than trung gian nghiên cứu 
cho ở Bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần ñộ hạt hai mẫu than trung gian thí nghiệm 

Mẫu số 1 Mẫu số 2 
Cấp hạt 

mm γγγγ % A % ∑
+

γ  % 
γγγγ % A % ∑

+

γ  % 

+35 0,65 0,65 2,57 56,81 2,57 
15-35 5,91 6,56 11,15 65,22 13,72 
6-15 12,55 

42,76 
19,11 16,81 63,3 30,53 

3-6 15,30 41,36 34,41 13,39 53,48 43,92 
1-3 22,88 40,23 57,29 22,78 45,71 66,70 

0.5-1 19,52 39,82 76,81 15,22 46,34 81,92 
-0,5 23,19 34,88 100,00 18,08 51,5 100 

Cộng 100,00 39,57  100 53,31  

* Thí nghiệm tuyển ñãi 

Hai mẫu than trung gian ñưa ñập ñến -3 mm sau ñó ñưa tuyển trên bàn ñãi. Kết 

quả thí nghiệm ñãi ở các ñiều kiện tối ưu cho ở Bảng 3. 

Bảng 3. Bảng cân bằng các sản phẩm ñãi 

Mẫu I Mẫu II STT Tên sản phẩm 
Thu hoạch % ðộ tro % Thu hoạch % ðộ tro % 

1 Than sạch 1 37,3 15 10,1 15 
2 Than sạch 2 28,2 39,29 20,9 26,48 
3 ðá thải 34,5 67 69 67 
 Cộng 100,00 39,79 100,00 53,28 

* Thí nghiệm tuyển nổi 

Than trung gian ñưa ñập ñến – 1mm sau ñó thí nghiệm tuyển nổi ñiều kiện theo 
sơ ñồ Hình 2. Kết quả thí nghiệm ở các chế ñộ công nghệ tối ưu cho ở Bảng 4.  

 * Nhận xét  

Dựa vào kết quả thí nghiệm tuyển than trung gian máy lắng có một số nhận xét 
sau: 

- ðộ tro các cấp hạt trong than trung gian tương ñối ñều nhau 

- Khi tuyển ñãi than trung gian mẫu I có thể thu ñược trên 37 % lượng than sạch 
loại I, trên 28 % lượng than sạch loại II. Khi tuyển than trung gian mẫu II có thể thu 
ñược trên 10 % lượng than sạch loại I, trên 20 % lượng than sạch loại II 

- ðộ tro ñá thải còn thấp, nguyên nhân là khi ñập than trung gian xuống -3 mm 
thì phần than kết hạch không ñược giải phóng hết 
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Mẫu than -
1mm 

Tuyển nổi chính 

Tuyển vét 

Bùn thải Than sạch 

2  
Than sạch 

1  

DÇu háa 800 (600)g/t 
DÇu th«ng 100 (50)g/t 
 

DÇu háa 300 (200)g/t 
DÇu th«ng 20 (25)g/t 
 

- Khi tuyển nổi mẫu I thu ñược trên 58 % than sạch loại I có  ñộ tro nhỏ hơn 15% và 
trên 4 % than sạch có ñộ tro 25,67 %. ðối với mẫu II thu ñược trên 19 % than sạch loại II 
với ñộ tro dưới 20 % và trên 8 % than sạch loại III có ñộ tro dưới 30 % 

-  ðộ tro ñá mẫu I ñạt trên 80% có thể thải bỏ ñược, ở mẫu II ñộ tro ñá còn thấp 
dưới 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.  Sơ ñồ tuyển nổi gồm tuyển chính và tuyển vét 

* Thí nghiệm tận thu than sạch trong ñá thải máy lắng 

Nghiên cứu cũng ñã chú ý tận thu than trong ñá thải máy lắng với các phương 
án: ñập ñá thải máy lắng xuống – 3 mm sau ñó ñưa ñãi và ñập ñá xuống – 1 mm sau ñó 
ñưa tuyển nổi. Kết quả tuyển ñãi chỉ thu ñược 2,54% than loại III, loại có ñộ tro 25% 
và tuyển nổi thu ñược trên 8% than loại III. 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm tuyển nổi 

Mẫu I Mẫu II 
STT Tên sản phẩm 

γγγγ % A % γγγγ % A % 

1 Than sạch 1 58,42 14,45 19.21 18.67 

2 Than sạch 2 4,67 25,67 8.50 27.85 

4 ðá thải 36,91 80,91 72.29 68.00 

Cộng 100,0 39,56 100,00 55,11 

3.2. Thí nghiệm tuyển than Thanh An, ðiện Biên 
Mỏ than Thanh An bắt ñầu khai thác từ năm 1993 theo công nghệ khai thác 

hầm lò. Lượng than khai thác ñược sử dụng ñể sản xuất vật liệu xây dựng, làm chất ñốt 
sinh hoạt. Từ năm 2002 ñến nay ñã có bốn công trình nghiên cứu tuyển than mỡ Thanh 
An, ðiện Biên 

- Nghiên cứu sơ bộ tuyển than mỡ ðiện Biên. Bộ môn Tuyển khoáng trường 
ðại học Mỏ-ðịa chất 2002 [3] 

- Nghiên cứu tuyển than mỡ Thanh An- ðiện Biên. Trung tâm Nghiên cứu Môi 
trường và phát triển cộng ñồng -2005 [4] 

- Nghiên cứu công nghệ tuyển nhằm nâng cao chất lượng than mỡ Thanh An - 
ðiện Biên. Luận văn thạc sỹ của tác giả Vũ Thị Chinh [5] 

- Nghiên cứu công nghệ tuyển hai mẫu than mỡ Nà Sàng và Thanh An của 
Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản – Hội Tuyển khoáng Việt Nam 
[6]. 
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* Thành phần ñộ hạt các mẫu thí nghiệm 

Dựa vào kết quả nghiên cứu của ba công trình 3; 5 và 6 tổng kết lại thành phần 
ñộ hạt và ñộ tro các mẫu thí nghiệm cho ở Bảng 5. 

Bảng 5. Thành phần ñộ hạt các mẫu thí nghiệm 

Nghiên cứu [3] Nghiên cứu [5] Nghiên cứu [6] Cấp hạt mm 
γ % A % γ % A % γ % A % 

+ 50 4,1 48,12 
35 (25) – 50 

3,35 46,40 
1,95 51,35 

(18,28) (42,93) 

15 – 35 9,74 50,16 7,97 47,29 5,81 40,7 
6 – 15 14,46 36,56 12,5 39,88 14,86 37,84 
3 – 6 17,35 31,68 17,13 29,05 15,86 32,69 
1 – 3 21,56 26,47 18,08 20,58 18,04 29 

0,5 – 1 16,93 18,74 12,44 26,85 
- 0,5 

33,54 23,01 
21,34 21,71 14,71 24,71 

Cộng 100,00 30,64 100,00 28,23 100,00 33,23 

* Thí nghiệm tuyển trọng lực 

Theo [3]; [5]; [6], than sau khi ñập xuống – 3mm sau ñó ñưa khử mùn (cấp – 
0,2 mm) và tuyển ñãi. Kết quả thí nghiệm ñãi ở các ñiều kiện công nghệ tối ưu cho ở 
Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả thí nghiệm ñãi than mỏ Thanh An 

Nghiên cứu [3] Nghiên cứu [5] Nghiên cứu [6] 
Tên sản phẩm 

γ % A % γ % A % γ % A % 

Than sạch I 43,48 13,43 51,61 15 57 15 

Than sạch II 44,36 24,57 35,43 33,56 24,46 43,67 

ðá thải 17,94 70,14 12,96 68,80 18,54 73,29 

Cộng 100,00 30,90 100,00 28,55 100,00 32,82 

* Thí nghiệm tuyển nổi 

Theo [3], than nguyên khai ñưa nghiền xuống – 1 mm, sau ñó ñưa tuyển nổi với 
sự thay ñổi chi phí thuốc tập hợp.  

Theo [5], than nguyên khai ñưa nghiền xuống – 1mm, sau ñó ñưa tuyển chính 
và tuyển vét. 

Theo [6], than nguyên khai ñưa ñập xuống -3 mm ñem khử mùn (cấp – 0,2 
mm), cấp hạt 0,2 – 3 mm ñưa ñãi. Sản phẩm trung gian ñãi ñưa nghiền xuống – 0,2 
mm sau ñó gộp với mùn than nguyên khai ñưa tuyển nổi ở hai khâu tuyển chính và 
tuyển tinh.  Kết quả tuyển của ba nghiên cứu trên cho ở Bảng 7. 

Bảng 7. Kết quả thí nghiệm tuyển nổi 

Nghiên cứu [3] Nghiên cứu [5] Nghiên cứu [6] 
Tên sản phẩm 

γ % A % γ % A % γ % A % 
Than sạch I 39,18 17,35 51,06 14,80 
Than sạch II 38,05 21,77 37,05 26,94 

63,80 12,24 

ðá thải 22,77 69,82 11,89 92,45 46,20 65,90 
Cộng 100 30,98 100,00 28,53 100,00 31,66 
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* Thí nghiệm giảm hàm lượng lưu huỳnh trong than sạch 

Theo [5], hàm lượng lưu huỳnh trong than nguyên khai là 3,55 %. Sau khi 
tuyển ñãi lấy ra ñược than sạch có hàm lượng lưu huỳnh có ñộ tro từ 2 ñến 2,7 %. Sau 
khi tuyển nổi lấy ra ñược than sạch có hàm lượng lưu huỳnh từ 2,1 ñến 2,6 %. Than 
sạch  sau khi tuyển nổi ñưa ngâm trong dung dịch NaOH và HCl ñã hạ ñược hàm 
lượng lưu huỳnh trong than xuống ñến gần 1 %.  

* Nhận xét 

Từ kết quả thí nghiệm tuyển than mỡ Thanh An có một số nhận xét sau: 

-  Các cấp hạt càng nhỏ, ñộ tro càng thấp, ñộ tro của than ñầu trên dưới 30 % 

- Thí nghiệm tuyển ñãi than ñầu thu ñược khoảng 50 -55 % than sạch loại I (ñộ 
tro 15 %), 25- 35 % than sạch loại II và 15- 20 % ñá thải. ðộ tro ñá còn thấp trên dưới 
70 % 

- Thí nghiệm tuyển nổi than ñầu có thể lấy ra ñược 30 – 50 % than sạch loại I, 
35 – 45 % than sạch loại II và ñá thải  

- Sơ ñồ ñãi kết hợp với tuyển nổi sẽ cho than sạch loại I trên 60 %, tuy nhiên ñộ 
tro ñá còn thấp. 

- Có thể giảm hàm lượng lưu huỳnh trong than sạch ñạt tiêu chuẩn luyện cốc 
khi dùng kiềm và axit, tuy nhiên chi phí sản xuất sẽ rất cao. 

3.3. Thí nghiệm tuyển than Nà Sàng  

Theo [6], phương án tuyển ñãi: than ñầu ñập xuống – 3 mm sau ñó khử mùn 
(cấp – 0,2 mm) và ñưa tuyển ñãi. Phương án tuyển ñãi  kết hợp với tuyển nổi: than ñầu 
ñưa ñập xuống – 3 mm ñưa khử mùn, sau ñó ñưa tuyển ñãi ñể lấy ra than sạch, ñá thải 
và trung gian. Trung gian ñãi ñưa nghiền xuống -0,3 mm sau ñó gộp với mùn nguyên 
khai ñưa tuyển nổi. Kết quả thí nghiệm cho ở Bảng 8. 

Bảng 8. Kết quả thí nghiệm tuyển than Nà Sàng 

Tuyển ñãi Tuyển nổi 
Sản phẩm 

γ % A % γ % A % 
Than sạch I 35,32 15,00 43,00 14,97 
Than sạch II 38,60 49,66   

ðá thải 26,08 77,51 57,00 68,62 
Cộng 100,00 44,68 100,00 45,32 

Nhận xét 

Dựa vào số liệu Bảng 8 có một số nhận xét sau: 

- Than Nà Sàng có ñộ tro cao hơn so với than Mỏ Thanh An 

- Khi tuyển ñãi có thể thu ñược 35 % than sạch loại I và ñá thải có ñộ tro trên 
77 % 

- Khi kết hợp tuyển ñãi với tuyển nổi có thể lấy ra 43 % than sạch loại I và ñá 
thải có ñộ tro trên 68 %. 
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4. Kết luận 

- Trữ lượng than mỡ ở Việt Nam có rất ít, nhu cầu than mỡ sau năm 2010 sẽ rất 
lớn, trong khi ñó một số lượng lớn than mỡ ở các mỏ ñang ñược sử dụng ñể sản xuất 
vật liệu xây dựng hoặc dân dụng ñã làm giảm hiệu quả sử dụng than. 

- Trong thực tế sản xuất tại xưởng Tuyển than Phấn Mễ vẫn còn một lượng lớn 
than ñi vào than trung gian và ñá thải máy lắng gây lãng phí tài nguyên và ô nhiếm 
môi trường. Dựa vào kết quả nghiên cứu [2] hoàn toàn có thể tận thu ñược lượng than 
sạch trong than trung gian. Kết quả này cần ñươc sớm ñưa vào thực tế sản xuất. 

-  Kết quả nghiên cứu tuyển than mỡ Mỏ Thanh An cho kết quả tuyển khá tốt. 
Sơ ñồ công nghệ tuyển nên kết hợp giữa tuyển ñãi và tuyển nổi ñể tăng hiệu quả sử 
dụng than. 

-  Ở Việt Nam còn rất nhiều mỏ than mỡ nhỏ chưa ñược nghiên cứu tuyển, 
nhưng các mỏ này vẫn khai thác ñể sử dụng cho dân dụng. Vì vậy các mỏ này cần 
ñược nghiên cứu tuyển ñể tăng hiệu quả sử dụng than mỡ và tận thu than sạch./. 

 

Tài liệu tham khảo 

1. TS. Nghiêm Gia. Nghiên cứu sản xuất cốc thử nghiệm quy mô công nghiệp 

từ nguồn than mỡ vùng Tây Bắc – Việt Nam ñể phục vụ công nghiệp luyện kim trong 

nước, năm 2005. 

2. TS. Phạm Hữu Giang. Nghiên cứu tận thu than sạch, nâng cao hiệu quả sử 

dụng than mỡ, nhằm giảm mất mát tài nguyên và chống ô nhiễm môi trường ở Xưởng 

tuyển than Phấn Mễ, năm 2006. 

3. TS. Phạm Hữu Giang. Báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ tuyển than mỡ ðiện 

Biên, năm 2003. 

4. ThS. Dương Văn Sự. Nghiên cứu tuyển than mỡ Thanh An- ðiện Biên. Trung 

tâm nghiên cứu Môi trường và phát triển cộng ñồng, năm 2005. 

5. KS. Vũ Thị Chinh. Nghiên cứu công nghệ tuyển nhằm nâng cao chất lượng 

than mỡ Thanh An - ðiện Biên, năm 2007. 

6. TS. Nguyễn Hoàng Sơn. Nghiên cứu công nghệ tuyển hai mẫu than mỡ Nà 

Sàng và Thanh An - Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản – Hội Tuyển 
khoáng Việt Nam, năm 2009. 
 


