
  

 

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TẬN THU BÃI THẢI MỎ ĐÃ 

KHAI THÁC CỦA HUNGARY  

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

Công nghệ chọn lọc lại các bãi thải là công nghệ tiên tiến lâu đời của 

Hungary và luôn luôn được hiện đại hoá nên vẫn giữ nguyên vị trí tiên tiến 

trong hàng chục năm qua. Ngoài Hungary công nghệ này còn dược một công 

ty thuộc Vương Quốc Anh cung cấp và phát triển trên thị trường, nhưng về mặt 

cơ bản, nó không khác gì của Hungary vì họ cung cấp trên cơ sở đã mua bản 

quyền của Hungary. Nền tảng của công nghệ là từ mỏ than Tatabánya, 

Hungary và hồi đó được biết đên dưới tên là HALDEX. Ban đầu, công nghệ 

này được nghiên cứu, thiết kế với mục đích phục hồi, bảo vệ môi trường bị phá 

huỷ bởi công tác khai thác mỏ đã tạo nên các bãi thải khổng lồ. Vì trong các 

bãi thải ngoài đất, cát, đá thường có cả một lượng quặng (Ở Tatabánya cụ thể 

là than) dư tồn nên việc xử lý bãi thải phải bao gồm cả việc lấy ra gần hết phần 

quặng còn dư tồn trong bãi thải. 

Công nghệ này làm việc bằng phương pháp phân loại theo vật liệu thành 

phần bãi thải qua nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau. Các biện pháp kỹ thuật 

được lựa chọn, áp dụng trên cơ sở phân tích các mẫu chất thải của bãi thải cần 

được xử lý và các yêu cầu về mục đích xử lý bãi thải của nhà đầu tư. Thông 

thường quá trình công nghệ có nhu cầu điện là 4-12 kWh/tấn chất thải cần xử 

lý. Việc nhiều hay ít phụ thuộc vào mục đích xử lý bãi thải. Nhu cầu nước là 

15-25% khối lượng chất thải cần xử lý.  

2./  Tính ưu việt của sản phẩm: 

Sinh lợi kinh tế, cải tạo môi trường, v.v…).  

Công nghệ này không sử dụng hoá chất độc hại cho môi trường hoặc 

người nên lượng nước đã qua sử dụng có thể cho qua hồ lắng rồi trả lại cho 



  

môi trường thiên nhiên trong trạng thái hoàn toàn không gây ô nhiễm... Cân 

bằng hệ sinh thái 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Liên doanh 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Tên tổ chức: Buda Korlátolt Felelősségű Társaság - Magyarország 

- Địa chỉ (*): 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, Hungary 

- Điện thoại (*):+36-1-458-3058 

- Email: ugyfelszolgalat@budavarikapu.hu 

- Website: http://www.budavarikapu.hu  
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