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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TUYỂN THAN CHẤT LƯỢNG THẤP 

VÙNG QUẢNG NINH BẰNG THIẾT BỊ XOÁY LỐC HUYỀN PHÙ  

3 SẢN PHẨM KHÔNG ÁP 

              ThS. Nguyễn Hữu Nhân, ThS. Đỗ Nguyên Đán                                                             

                   Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin 

             t  ệu       t  u           u tuyể  t         t   t    x  y      uy       3 

s     ẩm   ô         m  â         ất  ượ   t   , tă   tỷ  ệ t u  ồ  t    sạ  ,    m       í 

v   đầu tư và  s   xuất tạ      mỏ t   ,       à m y tuyể  t    v    Qu    N    đ       xu 

 ư       t tr ể      vữ   và     vệ mô  trườ  . 

1. Mở đầu 

Trên thế giới, các nhà máy tuyển than mới được xây dựng đang ưu tiên lựa 

chọn áp dụng công nghệ tuyển than bằng thiết bị xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm 

không áp (XLHP3SPKA) với các lý do: công nghệ tuyển bằng XLHP3SPKA có nhiều 

ưu điểm, như: (1) Phù hợp với cả loại than có tính khả tuyển là khó tuyển, (2) Than 

cấp liệu không cần khử bùn, không cần phân cấp hạt, (3) Đơn giản hóa quá trình 

tuyển, chỉ cần dùng một tỷ trọng huyền phù có thể thu được 3 sản phẩm: than sạch có 

chất lượng cao, trung gian và đá thải có độ tro cao, (4) Hiệu quả tuyển cao, tỷ lệ than 

sạch vỡ vụn thấp, (5) Năng suất lớn, (6) Độ mài mòn thiết bị thấp, (7) Diện tích xây 

dựng chiếm ít, chi phí đầu tư và sản xuất vận hành thấp. 

Hiện nay tại vùng Quảng Ninh, than nguyên khai sau khi khai thác được sàng 

tuyển chế biến dưới 2 dạng: (1) Các xưởng sàng tuyển tại mỏ, như: Núi Béo, Đèo Nai, 

Cọc Sáu, Nam Mẫu, Mạo Khê, Uông Bí…Trong đó, công nghệ tuyển áp dụng chủ yếu ở 

các mỏ là: huyền phù tang quay manhêtit, huyền phù tự sinh, một số áp dụng tuyển khí, 

máy lắng lưới chuyển động…mỗi một dây chuyền tuyển đều có tính ưu việt riêng và phù 

hợp với từng loại than cụ thể. Đối với than khó tuyển thì quá trình tuyển huyền phù sẽ cho 

hiệu quả tuyển cao hơn; đa số các máy tuyển huyền phù đều cho ra hai sản phẩm, khi lấy 

ra ba sản phẩm thì sơ đ  tuyển sẽ ph c tạp hơn. Công suất của các dây chuyền công nghệ 

chỉ ở quy mô vừa và nhỏ, (2) Các nhà máy sàng tuyển than trung tâm g m có Nhà máy 

tuyển Cửa  ng 1, Cửa  ng 2, Hòn  ai và Vàng Danh, Lép M . Trong đó Nhà máy tuyển 

Cửa  ng 1, Cửa  ng 2, Hòn  ai áp dụng công nghệ tuyển g m 2 khâu tuyển máy lắng 

kết hợp xoáy lốc huyền phù 2 sản phẩm, Nhà máy tuyển  than Vàng Danh áp dụng công 

nghệ tuyển huyền phù bể, nhà máy sàng tuyển than Lép M  áp dụng công nghệ tuyển 

huyền phù tự sinh. Các Nhà máy tuyển Cửa  ng, Hòn  ai, Vàng Danh đều sử dụng 2 

khâu tuyển trở lên; sơ đ  công nghệ tuyển đ ng bộ, ph c tạp, chi phí vận hành lớn. Để 

giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành sản xuất cần nghiên c u công nghệ tuyển than 

bằng XLHP3SPKA.   

Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có công trình nghiên c u và thử nghiệm áp dụng 

công nghệ tuyển than bằng thiết bị XLHP3SPKA. Vì vậy để giải quyết các vấn đề trên, 

việc nghiên c u đề tài “N        u  ô      ệ tuyể  t    d   xô v    Qu    N    
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     t   t    tuyể  x  y      uy       3 s     ẩm” nhằm đánh giá khả năng áp dụng 

thiết bị này tại các nhà máy sàng tuyển than trung tâm và các xưởng sàng tuyển tại các 

mỏ than vùng Quảng Ninh là rất cần thiết. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. K     u t v  t   t    x  y      uy       3 s     ẩm   ô      

Thiết bị XLHP3SPKA bao g m hai đơn nguyên xoáy lốc đặt liền kề nhau (như 

Hình 1): xoáy lốc đầu có dạng hình trụ để đ ng nhất vùng tỷ trọng và tách vật liệu 

chính xác dựa trên tỷ trọng huyền phù nặng ban đầu. Xoáy lốc th  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 th  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 th  hai. 

 

 

Hình 1. Cấu trúc của thiết bị tuyển XLHP3SPKA 

 

2.2. K t  u           u đặ  tí   t    

Để nghiên c u thử nghiệm tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh bằng 

thiết bị XLHP3SPKA, đề tài tiến hành nghiên c u các tính chất than của mỏ than Hà 

Ráng, vì than của mỏ than Hà Ráng là rất khó tuyển. Nếu thiết bị XLHP3SPKA tuyển 

được than mỏ Hà Ráng thì có thể tuyển được với bất kỳ các loại than ở mỏ khác vùng 

Quảng Ninh. 

Kết quả phân tích thành phần tỷ trọng cấp hạt (1 - 6) mm trong than nguyên 

khai mỏ than Hà Ráng được tổng hợp trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Kết quả phân tích thành phần tỷ trọng cấp hạt 1-6 mm 

Cấp tỷ 

trọng 

Thu hoạch  (%) 
Độ 

tro 

A
k
 

(%) 

Phần nổi Phần chìm TH cấp 

tỷ trọng 

lân cận 

r±0,1 

(%) 

Trong 

cấp 

Trong 

than đầu 

TH 

 (%) 

Độ tro 

A
k
 (%) 

TH 

 (%) 

Độ tro 

A
k
 (%) 

-1,4 11,89 2,29 4,21 11,89 4,21 100,00 33,50  

1,4-1,5 5,76 1,11 6,52 17,65 4,96 88,11 37,45  

1,5-1,6 9,24 1,78 8,37 26,89 6,13 82,35 39,62 15,00 

1,6-1,7 13,59 2,61 14,29 40,48 8,87 73,11 43,57 22,83 

1,7-1,8 20,31 3,90 21,38 60,79 13,05 59,52 50,25 33,90 

1,8-1,9 14,30 2,75 42,07 75,09 18,58 39,21 65,20 34,61 

1,9-2,0 2,38 0,46 61,97 77,47 19,91 24,91 78,49 16,68 

+2,0 22,53 4,33 80,23 100,00 33,50 22,53 80,23  

Cộng 100,00 19,22 33,50      

Bùn 15,06 3,41 25,16      

Tổng  22,63 32,24      

Nhận xét: Than cấp hạt (1-6) mm trong than nguyên khai mỏ than Hà Ráng có 

tính khả tuyển từ khó tuyển đến rất khó tuyển. Ngoại trừ thiết bị tuyển huyền phù, các 

công nghệ tuyển trọng lực khác đều không phù hợp dùng cho tuyển than mỏ Hà Ráng. 

2.3. K t  u  tuyể  t    tr   dây   uy   XLHP3SPKA  uy mô   ò   t í     ệm 

Mẫu than đưa vào tuyển thử nghiệm là các mẫu than cấp hạt (1-6)mm và cấp 

hạt (6-15) mm trong than nguyên khai mỏ Hà Ráng. Các mẫu than được tuyển trên dây 

chuyền thiết bị tuyển XLHP3SPKA đường kính 200/140 mm quy mô phòng thí 

nghiệm với các thông số như sau: tỷ trọng huyền phù manhêtit là 1,6, áp suất cấp 

huyền phù là 0,6 at, đường kính ống tháo sản phẩm than sạch là 70 mm, đường kính 

ống tháo sản phẩm trung gian là 52 mm, đường kính ống tháo sản phẩm đá là 45 mm. 

Các sản phẩm sau tuyển: than sạch, trung gian, đá thải được rây qua lưới 1mm và được 

sấy khô, cân khối lượng, gia công mẫu để phân tích độ tro.  

Kết quả tuyển than cấp hạt (1-6) mm được thể hiện trong Bảng 2, kết quả tuyển 

than cấp hạt (6-15) mm được thể hiện trong Bảng 3. 
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Bảng 2: Kết quả tuyển than cấp hạt (1 - 6) mm mỏ than Hà Ráng 

trên dây chuyền thiết bị tuyển XLHP3SPKA quy mô phòng thí nghiệm 

TT Sản phẩm Thu hoạch (%) Độ tro (%) 

1 Than sạch 55,84 10,63 

2 Trung gian 23,49 39,50 

3 Đá thải 20,67 82,37 

 Cộng 100,00 32,24 

Bảng 3: Kết quả tuyển than cấp hạt (6 - 15) mm mỏ than Hà Ráng 

trên dây chuyền thiết bị tuyển XLHP3SP KA quy mô phòng thí nghiệm 

TT Sản phẩm Thu hoạch (%) Độ tro (%) 

1 Than sạch 39,12 12,20 

2 Trung gian 28,30 38,73 

3 Đá thải 32,58 84,77 

 Cộng 100,00 43,35 

Nhận xét:Thiết bị XLHP3SPKA có thể tuyển được than thu được 3 sản phẩm: 

Than sạch có độ tro nhỏ hơn 15%, Trung gian có độ tro từ 30%÷45%, Đá thải có độ 

tro lớn hơn 82%. 

Cấp tỷ 

trọng 

Thu hoạch  

so sản phẩm (%) 

Thu hoạch 

so than đầu (%) 
Thu  

hoạch  

than 

đầu,% 

Tỷ 

trọng 

danh 

nghĩa 

Tỷ lệ phân phối 

tại tỷ trọng thấp 

(%) 

Tỷ lệ phân 

phối 

tại tỷ trọng 

cao (%) 

Than 

sạch 

Trung 

gian 

Đá 

thải 

Than 

sạch 

Trung 

gian 

Đá 

thải 

TG + 

ĐT 

Than 

sạch 

TG  + 

ĐT 

Trung 

gian 

Đá 

thải 

-1,4 17,64 0,00 0,00 10,55 0,00 0,00 0,00 10,55 1,30 100,00 0,00 100,00 0,00 

1,4-1,5 8,02 0,41 0,00 4,80 0,08 0,00 0,08 4,88 1,45 98,36 1,64 100,00 0,00 

1,5-1,6 4,21 1,24 0,00 2,52 0,24 0,00 0,24 2,76 1,55 91,29 8,71 100,00 0,00 

1,6-1,7 66,53 38,84 0,00 39,81 7,53 0,00 7,53 47,35 1,65 84,09 15,91 100,00 0,00 

1,7-1,8 3,21 31,40 0,00 1,92 6,09 0,00 6,09 8,01 1,75 23,96 76,04 100,00 0,00 
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Để đánh giá hiệu suất tuyển của thiết bị XLHP3SP KA đã được nghiên c u, 

thiết kế chế tạo, tiến hành phân tích thành phần tỷ trọng các sản phẩm sau tuyển khi 

tuyển mẫu than mỏ than Hà Ráng cấp hạt (1-6) mm là sản phẩm than sạch, sản phẩm 

trung gian và đá thải ở các cấp tỷ trọng 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8;  1,9; 2,0 và 2,1. Kết quả 

tính toán xác định tỷ lệ phân phối các sản phẩm được thể hiện trong Bảng 4. Đ  thị thể 

hiện đường cong phân phối các sản phẩm tại tỷ trọng thấp và tỷ trọng cao của thiết bị 

XLHP3SP KA quy mô phòng thí nghiệm được thể hiện trên Hình 2 và Hình 3. 

Bảng 4. Kết quả tính toán tỷ lệ phân phối các sản phẩm tuyển 

than cấp hạt (1-6) mmbằng thiết bị XLHP3SPKA 

 

1,8-1,9 0,40 11,57 0,31 0,24 2,24 0,06 2,31 2,55 1,85 9,41 90,59 97,18 2,82 

1,9-2,0 0,00 10,33 1,10 0,00 2,00 0,23 2,23 2,23 1,95 0,00 100,00 89,80 10,20 

2,0-2,1 0,00 6,20 14,08 0,00 1,20 2,92 4,13 4,13 2,05 0,00 100,00 29,13 70,87 

+2,1 0,00 0,00 84,51 0,00 0,00 17,55 17,55 17,55 2,20 0,00 100,00 0,00 100,00 

Tổng 100,00 100,00 100,00 59,84 19,39 20,77 40,16 100,00      

Hình 2. Đồ thị thể hiện đường cong phân phối tại 

tỷ trọng thấp của thiết bị XLHP3SP KA 

Hình 3. Đồ thị thể hiện đường cong phân 

phối tại tỷ trọng cao của thiết bị XLHP3SP 

KA 
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Nhận xét: Hiệu suất tuyển của thiết bị XLHP3SPKA là rất cao, Ep= 0,04 tương đương 

với các thiết bị tuyển huyền phù nhập khẩu khác. 

2.4. Đ  xuất sơ đồ  ô      ệ tuyể  t      ất  ượ   t ấ  v    Qu    N     

Căn c  vào đặc tính than của các mỏ, kết quả nghiên c u thử nghiệm tuyển than 

trên dây chuyền thiết bị tuyển XLHP3SPKA, đề tài đề xuất công nghệ tuyển than don 

xô, than chất lượng thấp tại các mỏ than vùng Quảng Ninh như sau: 

- Sàng tách cám lưới 15 mm. 

- Tuyển than than xô bằng thiết bị XLHP3SPKA. 

- Thu h i tái sinh huyền phù bằng máy tuyển từ. 

- Xử lý bùn nước bằng bể cô đặc, lọc ép. 

Sơ đ  đề xuất công nghệ tuyển than don xô, than chất lượng thấp tại các mỏ 

than vùng Quảng Ninh được thể hiện ở hình 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.  Đề xuất sơ đồ công nghệ dây chuyền tuyển than chất lượng thấp 

Than don xô 

Máy tuyển XLHP3SP KA 

Nước rửa 

Sàng rửa Than sạch Sàng rửa T.gian Sàng rửa đá 

Đá thải 

T.gian Than sạch 

Bể cô đặc 

Tuyển từ chính 

Tuyển từ vét 

Lọc ép 

Than bùn pha trộn 

Nước tuần 

hoàn 

Nghiền 

Cám nghiền 

Sàng 2 lưới 15&35 mm 

Cám tuyển Cục 15-35 Cục +35 

Sàng tĩnh Sàng tĩnh Sàng tĩnh 

Than nguyên khai 

Sàng phân loại 2 lưới 

Nhặt tay 

Than cám khô 

Cục xô Đá thải 
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vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tuyển XLHP3SPKA  

3. Kết luận 

- Trên thế giới, công nghệ tuyển than bằng XLHP3SPKA là công nghệ tiên tiến 

hiện đại với tính ưu việt là chi phí đầu tư và sản xuất thấp,  hiệu quả tuyển cao được áp 

dụng rộng rãi, phổ biến tại các nhà máy tuyển than mới xây dựng.  

- Viện KHCN Mỏ - Vinacomin đã triển khai nghiên c u thử nghiệm thành công 

áp dụng công nghệ tuyển XLHP3SPKA cho than các mỏ vùng Quảng Ninh. Chất 

lượng sản phẩm tuyển: Than sạch có độ tro nhỏ hơn 15%; Trung gian có độ tro từ 30 

đến 45 %; Đá thải có độ tro lớn hơn 82%; kết quả đều đạt tốt hơn các thiết bị công 

nghệ đang sử dụng tại các nhà máy tuyển than ở Việt Nam. 

- Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị 

sản xuất than cho triển khai áp dụng công nghệ tuyển than bằng XLHP3SPKA nhằm 

giảm chi phí đầu tư và hạ giá thành sản xuất than ./. 
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Results of the study on nonpressurized 3-product dense medium cyclone cleaning 

of  low grade coal of Quảng Ninh areas 

The report introduces results of the study on coal cleaning by nonpressurized 3-
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