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Tóm tắt: 
Công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ hạ trần thu hồi than nóc đã được triển khai áp 

dụng tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương từ đầu tháng 6 năm 2020 đến nay. Nội dung bài báo này 
đề cập quá trình triển khai và một số kết quả bước đầu đạt được khi áp dụng công nghệ. 

1. Đặt vấn đề
Theo tiêu chuẩn quốc gia GB/T-24506-2009 

của Trung Quốc, mô hình cơ giới hóa đồng bộ 
khai thác lò chợ được phân chia thành: (1) Mô 
hình cơ giới hóa đồng bộ hạng nặng (sử dụng giàn 
chống có tải trọng làm việc từ 7000kN trở lên); (2) 
Mô hình cơ giới hóa đồng bộ hạng trung (sử dụng 
giàn chống có tải trọng làm việc từ 4000 ÷ 6800kN) 
và (3) Mô hình cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ (sử 
dụng giàn chống có tải trọng làm việc từ 1600 ÷ 
3900kN). Tại các mỏ hầm lò ở Trung Quốc, mô 
hình cơ giới hóa đồng bộ hạng nặng, hạng trung 
thường được áp dụng để khai thác các khu vực 
lò chợ có điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ thuận lợi, 
quy mô trữ lượng lớn. Mô hình cơ giới hóa đồng 
bộ hạng nhẹ được áp dụng để khai thác các khu 
vực lò chợ có điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ kém 
thuận lợi hơn (kích thước khu vực lò chợ không 
lớn, quy mô trữ lượng chỉ khoảng vài trăm nghìn 
tấn trở lại, điều kiện vận tải than, vật liệu khó khăn, 
v.v) nhưng vẫn đem lại hiệu quả tốt do giá trị đầu 
tư ban đầu thấp. 

Xuất phát từ kinh nghiệm nêu trên, đồng thời 
thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về đẩy mạnh 
áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác than, 
từ quý I năm 2019 Công ty Cổ phần Than Mông 
Dương đã phối hợp với Viện KHCN Mỏ lập “Dự 
án đầu tư đổi mới công nghệ khai thác áp dụng 
cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc hạng nhẹ 
tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương”. Dự án 
đã được Tổng Giám đốc TKV thông qua tại Văn 
bản số 3556/TKV-ĐT ngày 12/7/2019 và được 
Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương 
phê duyệt tại Quyết định số 1710/QĐ-TMD ngày 
26/07/2019. Theo Dự án đã được phê duyệt, các 

khu vực được quy hoạch áp dụng công nghệ là 
phần trữ lượng vỉa dày thoải đến nghiêng thuộc 
mức -250 ÷ -97,5 vỉa L(7) khu Vũ Môn mỏ than 
Mông Dương. Tổng trữ lượng địa chất huy động 
tại các khu vực này khoảng 2,5 triệu tấn tương 
đương 2,3 triệu tấn than nguyên khai có thể khai 
thác. Đến nay, Dự án đã được triển khai vào thực 
tế sản xuất và đem lại kết quả bước đầu rất khả 
quan.

2. Tổng hợp quá trình triển khai áp dụng 
công nghệ

- Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công: Công 
tác lập Thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện bởi 
Viện KHCN Mỏ. Thời gian hoàn thành trong quý IV 
năm 2019. Các nội dung cơ bản của thiết kế bản 
vẽ thi công như sau:

Lò chợ đầu tiên áp dụng công nghệ là VM-L(7)-
1 khu Vũ Môn mỏ than Mông Dương. Đặc điểm 
điều kiện địa chất mỏ tại khu vực lò chợ như sau: 
Chiều dày toàn vỉa thay đổi từ 2,76 ÷ 6,60m, trung 
bình 5,50m; mức độ biến động chiều dày Vm = 
17% và thuộc loại ổn định trung bình về chiều dày. 
Góc dốc vỉa thay đổi từ 3 ÷ 30º, trung bình 12º; 
mức độ biến động góc dốc Vα = 35% và thuộc loại 
ổn định trung bình về góc dốc. Trong vỉa có từ 0 
÷ 4 lớp kẹp là sét kết, bột kết mềm, chiều dày đá 
kẹp từ 0,00 ÷ 1,24m và thuộc loại vỉa có cấu tạo 
từ đơn giản đến phức tạp. Đá vách, trụ vỉa chủ 
yếu là bột kết, đôi chỗ xen lớp sét kết; vách, trụ vỉa 
thuộc loại ổn định trung bình đến ổn định. Khu vực 
lò chợ được xếp hạng II về cấp khí Mêtan, than 
trong vỉa không có tính tự cháy. Điều kiện địa chất 
thủy văn ít ảnh hưởng tới quá trình khai thác. Trữ 
lượng than sạch địa chất huy động tại khu vực lò 
chợ khoảng 360.000 tấn.

Sơ đồ công nghệ khai thác áp dụng tại khu vực 
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lò chợ là cột dài theo phương, lò chợ khấu bám 
trụ hạ trần than nóc, công tác khấu gương thực 
hiện bằng máy khấu than tay cắt hẹp, chống giữ lò 
chợ bằng giàn chống tự hành có kết cấu hạ trần, 
điều khiển đá vách bằng phá hỏa toàn phần. Các 
tham số cơ bản của sơ đồ công nghệ gồm chiều 
dài theo phương 405m, chiều dài theo hướng dốc 
120m, chiều cao khấu gương trung bình 2,2m, 
chiều cao hạ trần thu hồi than nóc 3,3m.

Căn cứ vào kết quả tính toán áp lực mỏ, thiết 
kế đã xây dựng hộ chiếu chống giữ cho lò chợ 
VM-L(7)-1 như sau: 

+ Chiều dài lò chợ trung bình theo hướng dốc 
là 120m trong đó: Phạm vi đầu và chân lò chợ 
chống giữ bằng 06 giàn chống quá độ mã hiệu 
ZFG3200/19/31; Phạm vi chiều dài còn lại trong 
lò chợ sử dụng giàn chống trung gian mã hiệu 
ZF3000/15/24. Khoảng cách giữa hai giàn chống 
liền kề theo hướng dốc là 1,25m;

+ Phạm vi ngã ba giữa lò dọc vỉa thông gió, 
dọc vỉa vận tải với lò chợ được chống tăng cường 
bằng 03 hàng vì chống gồm cột thuỷ lực đơn kết 
hợp với xà thép, chiều dài chống tăng cường vượt 
trước gương khấu từ 12 ÷ 15m.

Để đạt công suất 300.000 tấn/năm, tổ chức 
thực hiện hai ca hoàn thành một chu kỳ khai thác. 
Trong mỗi chu kỳ khai thác thực hiện 02 luồng 
khấu gương với tiến độ 0,63 m/luồng, sau khi 
hoàn thành 02 luồng khấu gương tiến hành công 
tác thu hồi than hạ trần với bước hạ trần 1,26m. 

Tiếp đó thiết kế đã xây dựng quy trình vận 
chuyển, lắp đặt, vận hành, tháo chuyển dây 
chuyền thiết bị cơ giới hoá, các giải pháp kỹ thuật 
an toàn và tính toán kiểm tra các khâu công nghệ 
phụ trợ (thông gió, vận tải, cấp - thoát nước, cung 
cấp điện), dự toán chi tiết thực hiện công trình. 
Đặc tính của các thiết bị chính trong dây chuyền 
cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ thu hồi than nóc tại 
Công ty Cổ phần Than Mông Dương xem bảng 
1÷3, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ theo 
tính toán của thiết kế được tổng hợp trong bảng 4.

- Công tác chuẩn bị khu vực áp dụng: Công tác 
chuẩn bị khu vực lò chợ cơ giới hóa VM-L(7)-1 do 
Công ty Cổ phần Than Mông Dương tự thực hiện. 
Từ quý IV năm 2019, trên cơ sở hiện trạng công 
tác chuẩn bị tại khu vực, Công ty đã đào xong các 
đường lò chuẩn bị cho lò chợ VM-L(7)-1. Sau khi  
đào lò chuẩn bị khép kín lò chợ cho thấy, phần 

Bảng 1 - Đặc tính kỹ thuật của giàn chống ZF3000/15/24 và ZFG3200/19/31

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị
Trị số

ZF3000/15/24 ZFG3200/19/31

1 Chiều cao mm 1500 ÷ 2400 1900 ÷ 3100

2 Chiều rộng mm 1190 ÷ 1330 1190 ÷ 1330

3 Khoảng cách tâm hai giàn mm 1250 1250

4 Số lượng cột chống cột 4 4

5 Bước di chuyển mm 630 630

6 Góc dốc lò chợ độ ≤ 35 ≤ 35

7 Góc dốc theo phương khấu độ ± 15 ± 15

8 Lực chống làm việc kN 3000 3200

9 Lực chống ban đầu kN 2532 2532

10 Cường độ chống giữ MPa 0,66 ÷ 0,70 0,76

11 Tỷ lệ áp lực nền MPa 0,50 ÷ 0,75 0,16 ÷ 0,58

12 Áp suất trạm bơm MPa 31,5 31,5

13 Khối lượng tấn khoảng 8,5 khoảng 9,0

14 Kích thước (D×R×C) mm 5000×1190×1500 6000×1190×1900
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a. Giàn chống trung gian ZF3000/15/24 b. Giàn chống quá độ ZFG3200/19/31

Bảng 2 - Đặc tính kỹ thuật của máy khấu than MG160/380-WD

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số

1 Chiều cao khấu m 1,4 ÷ 3,2

2 Bước khấu m 0,63

3 Góc dốc lò chợ tối đa độ 35

4 Độ cứng của than thích hợp f ≤ 4

5 Lực kéo kN 203 ÷ 223

6 Tốc độ di chuyển m/phút 0 ÷ 7

7 Điện áp V 1140/660

8 Tổng công suất động cơ kW 380

9 Đường kính tang khấu m 1,4

10 Chiều sâu khấu nền mm 200

11 Khối lượng tấn 30

12 Kích thước (≈D×R×C) mm 11.600×1.580×1.140

Hình 1 - Giàn chống trung gian ZF3000/15/24 và giàn chống quá độ ZFG3200/19/31

Hình 2 - Máy khấu than MG160/380-WD
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Bảng 3 - Đặc tính kỹ thuật của máng cào SGZ630/220

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số

1 Năng suất suất vận tải t/h 400

2 Công suất động cơ kW 2×110

3 Tốc độ vòng quay động cơ v/ph 1475

4 Điện áp V 1140/660

5 Vận tốc xích m/s 1,0

6 Chiều dài vận tải m 123

7 Kích thước cầu máng (D×R×C) mm 1250×588×250

8 Phương thức làm mát - Bằng nước

9 Kiểu xích máng - Kiểu hai xích giữa

Bảng 4 - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ theo tính toán trong thiết kế

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng

1 Chiều dày vỉa trung bình m 5,5

2 Góc dốc vỉa trung bình độ 11

3 Chiều cao khấu gương m 2,2

4 Chiều dày lớp than hạ trần m 3,3

5 Chiều dài lò chợ m 120

6 Trọng lượng thể tích của than nguyên khai T/m³ 1,66

7 Tiến độ khấu gương m 0,63

8 Tiến độ hạ trần m 1,26

9 Số luồng khấu gương một chu kỳ luồng 2

10 Số luồng hạ trần một chu kỳ luồng 1

Hình 3 - Máng cào SGZ630/220
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trữ lượng sát biên giới khai thác ở phía Nam với 
chiều dài theo phương khoảng 45m có góc dốc 
lớn từ 27 ÷ 30º, chiều dài lò chợ không ổn định. Do 
đó, khu vực này đã được Công ty huy động vào 
khai thác trước bằng công nghệ khai thác thủ công 
khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ bằng giá 
thủy lực di động. Để chuẩn bị diện lắp đặt thiết bị 
cơ giới hóa, Công ty đã đào thượng khởi điểm mới 
trong phần trữ lượng có góc dốc ổn định hơn và 
cách thượng khởi điểm cũ khoảng 45m. Công tác 
đào lò chuẩn bị cho lò chợ cơ giới hóa kết thúc vào 
đầu tháng 3/2020. Theo cập nhật, góc dốc vỉa ở 
vị trí thượng khởi điểm mới của lò chợ VM-L(7)-1 
giảm xuống còn 20 ÷ 27º, trung bình 23º. Sơ đồ 
đường lò chuẩn bị khu vực lò chợ VM-L(7)-1 xem 
hình 4. 

- Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị: Theo kế 
hoạch, đến cuối tháng 12/2019 đồng bộ thiết bị 
cơ giới hóa sẽ được đơn vị cung cấp thiết bị vận 
chuyển và bàn giao mỏ. Tuy nhiên do ảnh hưởng 
của dịch COVID, tiến độ cung cấp thiết bị không 
đáp ứng được theo kế hoạch. Cụ thể, trong thời 
gian trên đơn vị cung cấp thiết bị chỉ vận chuyển 
và bàn giao cho mỏ một số thiết bị vận tải và 80/96 
bộ giàn chống. Đến cuối tháng 3/2020 các thiết bị 
còn lại của dây chuyền cơ giới hóa như máy khấu, 
máng cào, trạm bơm nhũ hóa, hệ thống cung cấp 
điện, v.v mới được vận chuyển về mặt bằng sân 
công nghiệp mỏ và bàn giao cho Công ty. Sau khi 
tiếp nhận thiết bị, Công ty đã phối hợp với đơn 
vị tư vấn giám sát (Viện KHCN Mỏ) tổ chức thực 
hiện kiểm đếm, nghiệm thu và các công tác khác 

theo quy định để đưa thiết bị vào lắp đặt ở trong lò.
- Công tác đào tạo hướng dẫn: Công tác tác 

đào tạo hướng dẫn về lý thuyết cho cho toàn bộ 
công nhân phân xưởng và các cán bộ của Công 
ty tham gia vào công nghệ được thực hiện vào 
ngày 16/02/2020 dưới sự hướng dẫn của các cán 
bộ Viện KHCN Mỏ. Nội dung đào tạo hướng dẫn 
lý thuyết tập trung vào các vấn đề: (1) Hướng dẫn 
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong 
dây chuyền cơ giới hóa; (2) Sơ đồ công nghệ và 
hộ chiếu khai thác lò chợ cơ giới hóa; (3) Quy trình 
vận chuyển, lắp đặt đồng bộ thiết bị cơ giới hóa; 
(4) Quy trình công nghệ khai thác lò chợ; (5) Biện 
pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong quá 
trình khai thác lò chợ; (6) Quy trình khấu chuẩn bị 
tạo diện và thu hồi đồng bộ thiết bị cơ giới hóa khi 
kết thúc diện khai thác; (7) Trách nhiệm cá nhân 
và biện pháp kỹ thuật an toàn trong quá trình vận 
hành khai thác lò chợ. Công tác vận hành thiết bị 
cơ giới hóa ngoài mặt bằng được tiến hành theo 
tiến độ cung ứng thiết bị, trong đó công tác vận 
hành giàn chống trên mặt bằng được tiến hành 
trong ngày 23/02/2020; công tác vận hành các 
thiết bị khác như máy khấu, máng cào, v.v được 
thực hiện vào đầu tháng 4/2020.

- Công tác vận chuyển, lắp đặt lò chợ cơ giới 
hóa: Sau khi kiểm tra chạy thử ngoài mặt bằng, 
để đưa đồng bộ thiết bị vào lắp đặt trong lò trong 
điều kiện không có sự hỗ trợ của chuyên gia của 
đơn vị cung cấp thiết bị, Công ty Cổ phần Than 
Mông Dương đã đề nghị và được sự hỗ trợ của 
cán bộ kỹ thuật, công nhân có kinh nghiệm khai 

11 Số ca khai thác một chu kỳ ca 2

12 Số chu kỳ khai thác trong 1 ngày đêm chu kỳ 1,5

13 Sản lượng khai thác than một chu kỳ T 1.187

14 Sản lượng than khai thác 1 ngày đêm T 1.335

15 Sản lượng than khai thác 1 tháng T 33.375

16 Công suất lò chợ T/năm 300.000

17 Số công nhân lao động một ngày đêm người 84

18 Năng suất lao động trực tiếp T/công 15,8

19 Chi phí dầu nhũ hóa cho 1000T than kg 16,2

20 Chi phí nước sạch cho 1000T than m³ 38,2

21 Chi phí răng khấu cho 1000T than cái 5

22 Tổn thất than theo công nghệ % 16,1%
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Hình 4 - Sơ đồ đường lò chuẩn bị khu vực áp dụng
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thác cơ giới hóa của Công ty than Dương Huy và 
các chuyên gia của Viện KHCN Mỏ. Đồng bộ thiết 
bị cơ giới hóa được vận chuyển từ mặt bằng +15 
khu Vũ Môn vào lắp đặt tại khu vực lò chợ VM-
L(7)-1 với cung độ khoảng 3,0km. Quá trình lắp 
đặt thiết bị diễn ra như sau: Từ ngày 16/03/2020 
÷ 13/04/2020 thực hiện công tác vận chuyển, lắp 
đặt 96 bộ giàn chống và 02 bộ máng cào trong lò 
chợ. Tiếp đó từ ngày 14/4/2020 ÷ 22/5/2020 thực 
hiện công tác vận chuyển, lắp đặt các thiết bị còn 
lại gồm máy khấu, hệ thống thiết bị vận tải lò chân, 
hệ thống cung cấp điện, hệ thống làm mát, v.v. 
Sau khi lắp đặt xong các thiết bị, Công ty đã phối 
hợp với đơn vị cung cấp thiết bị, tư vấn giám sát tổ 
chức công tác nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị vào 
ngày 23/5/2020; chạy thử thiết bị không tải vào 
ngày 24/5/2020; chạy thử thiết bị có tải vào ngày 
28/5/2020 và bàn giao vật tư thiết bị để đưa vào 
sử dụng vào ngày 28/5/2020.

- Công tác khai thác lò chợ: Sau khi lắp đặt xong 
thiết bị lò chợ cơ giới hoá, Công ty còn tổ chức thu 
hồi các thiết bị tại khu vực khai thác tận thu phía 
sau. Do đó đến ngày 08/06/2020 lò chợ cơ giới 
hóa VM-L(7)-1 mới chính thức vận hành khai thác. 
Công tác khai thác lò chợ được thực hiện theo 
đúng quy trình công nghệ được xây dựng trong 

thiết kế gồm các công việc chính như: khấu gương 
bằng máy khấu, di chuyển giàn chống, di chuyển 
máng cào, thu hồi than hạ trần, củng cố khu vực 
ngã ba đầu và chân chợ, cắt cầu máng cào tại 
lò vận tải, bảo dưỡng đồng bộ thiết bị và xử lý 
một số sự cố phát sinh trong quá trình khai thác 
lò chợ. Công tác tổ chức sản xuất tại lò chợ được 
điều chỉnh để phù hợp với thực tế, theo đó trong 
một ngày đêm thực hiện khai thác trong 02 ca và 
bảo dưỡng thiết bị trong 01 ca. Trong mỗi ca khai 
thác thực hiện một luồng khấu gương với tiến độ 
0,63m và hạ trần thu hồi than nóc ngay sau khi kết 
thúc luồng khấu. Để nâng cao khả năng làm việc 
của đồng bộ thiết bị cơ giới hoá trong điều kiện 
góc dốc vỉa lớn (từ 20 ÷ 27º, trung bình 23º), Công 
ty đã áp dụng giải pháp khấu xiên chéo, chân lò 
chợ tiến trước đầu lò chợ khoảng 5 ÷ 8m đồng 
thời lắp đặt các cơ cấu chống trôi trượt cho giàn 
chống, máng cào. Với các giải pháp trên, lò chợ 
hoạt động ổn định, các thiết bị không bị trôi trượt 
xuống theo hướng dốc.

3. Kết quả bước đầu áp dụng công nghệ
Theo cập nhật đến ngày 30/9/2020 lò chợ đã 

tiến theo phương được 86m ở chân chợ và 81m ở 
đầu chợ, tổng sản lượng than khai thác đạt 81.709 
tấn. Sản lượng khai thác từng tháng cụ thể như 

Hình 5 - Một số hình ảnh trong quá trình triển khai áp dụng công nghệ
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sau: tháng 6/2020 đạt 14.631 tấn (tương đương 
công suất quy đổi đạt 180.000 tấn/năm); tháng 
7/2020 đạt 21.880 tấn (tương đương công suất 
quy đổi 260.000 tấn/năm); tháng 8/2020 đạt 22.876 
tấn (tương đương công suất quy đổi 280.000 tấn/
năm); tháng 9/2020 đạt 22.322 tấn (tương đương 
công suất quy đổi 280.000 tấn /năm). Sản lượng 
ngày cao nhất đạt 1.546 tấn, trung bình 830 tấn. 
Năng suất lao động trực tiếp đạt từ 0,8 ÷ 18,4 tấn/
công, trung bình từ 10,2 ÷ 10,9 tấn/công.

Từ những kết quả bước đầu áp dụng công 
nghệ khai thác cơ giới hoá đồng bộ  hạng nhẹ tại 
tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương có thể 
đưa ra một số nhận định sơ bộ như sau:

- Về vận hành quy trình công nghệ, công tác 
an toàn lao động: Cán bộ, công nhân phân xưởng 
nhanh chóng thuần thục quy trình công nghệ khai 
thác, quy trình vận hành, sử dụng thiết bị và quản 
lý tốt công tác an toàn lao động.

- Về kết quả làm việc của đồng bộ thiết bị lò 
chợ: Nhìn chung, các thiết bị của lò chợ làm việc 
tốt, đảm bảo độ tin cậy phục vụ quá trình khai thác 
lò chợ. Các giàn chống trong dây chuyền thiết bị 
có kích thước nhỏ gọn, khối lượng nhẹ nên thuận 
tiện cho công tác vận chuyển và lắp đặt.  

- Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Công nghệ đã 
đạt một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tốt, công suất 
và năng suất lao động tương đối cao, dần đạt thiết 
kế. Trong thời gian tới khi công nhân đã vận hành 
thành thục công nghệ, các chỉ trên hoàn toàn có 
khả năng nâng cao hơn nữa.

4. Kết luận
Công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng 

nhẹ thu hồi than nóc được triển khai áp dụng tại 
Công ty Cổ phần Than Mông Dương trong thời 
điểm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID, tiến độ cung cấp thiết bị chậm, 
không có chuyên gia hướng dẫn của đơn vị cung 
cấp thiết bị. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của 
Công ty và các đối tác, chỉ trong thời gian ngắn, 
cán bộ, công nhân viên của phân xưởng áp dụng 
công nghệ đã hoàn thành khối lượng công việc để 
đưa lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ vào hoạt động, 
đảm bảo an toàn. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt 
được rất khả quan, nhất là trong thời điểm lò chợ 
mới đưa vào vận hành khai thác được gần 4 tháng.

Việc triển khai áp dụng công nghệ khai thác cơ 
giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại Công ty Cổ phần 
Than Mông Dương bước đầu đạt kết quả tốt là cơ 
sở để mở rộng áp dụng công nghệ trong các mỏ 
hầm lò khác thuộc TKV. 
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Bảng 5 - Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được của lò chợ

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị
Số lượng

T6/2020 T7/2020 T8/2020 T9/2020

1 Sản lượng

Sản lượng than khai thác T/tháng 14.631 21.880 22.876 22.322

Sản lượng ngày thấp nhất T/ngày 43 325 650 63

Sản lượng ngày cao nhất T/ngày 1.185 1.128 1.163 1.546

Sản lượng trung bình ngày T/ngày 697 810 904 893

2 Năng suất lao động trực tiếp

Năng suất lao động thấp nhất T/công 0,8 3,7 6,6 0,8

Năng suất lao động cao nhất T/công 15,9 12,0 16,6 18,4

Năng suất lao động trung bình T/công 10,2 10,3 10,6 10,9



KHCNM SỐ 5/2020 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

                                        THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

9

Some initial results on application of the light-type synchro mechanized mining 
technology for top coal caving at Mong Duong coal mine

Dr. Tran Minh Tien, MSc. Dam Huy Tai, MSc. Phung Viet Bac
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
The light-type synchro mechanized mining technology for top caving has been applied at Mong 

Duong Coal Joint Stock Company since the beginning of June 2020 up to now. The content of this article 
discusses the implementation process and some initial achieved results when the technology is applied.
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CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LỐP Ô TÔ TẠI 
CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN THUỘC TKV

ThS. Lê Bá Phức, KS. Đỗ Văn Triều
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt: 
Hiện nay, một quả lốp xe có đơn giá rất cao, có thể có giá đến 400 tr VNĐ cho 1 quả lốp ô tô 100 

tấn, tương ứng khoảng 2,4 tỷ VNĐ cho một bộ lốp 6 quả, chi phí lốp xe chiếm tỷ trọng từ 16% giá thành 
vận tải trên các mỏ lộ thiên. Trên cơ sở phân tích đặc tính lốp chuyên dụng cho ô tô vận chuyển đất đá 
trong mỏ, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sử dụng lốp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần tiết kiệm vật tư săm lốp tiêu hao, giảm chi phí sản xuất của các 
mỏ than lộ thiên trong TKV.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, thiết bị vận chuyển đất đá và than 

của các mỏ than lộ thiên thuộc TKV chủ yếu là 
ô tô, với khoảng 1023 chiếc ô tô các loại, chiếm 
70% tổng số lượng thiết bị đang hoạt động trong 
các khâu công nghệ chính của mỏ, đa phần của 
các hãng xe ô tô nổi tiếng như CAT, KOMATSU, 
Scannia có trọng tải từ 21÷130 tấn... và giá thành 
khâu vận tải chiếm tỷ lệ rất lớn khoảng 68 % (hình 
1) tổng chi phí các công đoạn sản xuất chính trong 
các mỏ than lộ thiên thuộc TKV.

Vật tư tiêu hao chủ yếu của ô tô là lốp, đơn giá 
một quả lốp cho các loại xe trọng tải từ 55÷130 tấn 
có giá trị rất lớn khoảng 202÷375 triệu VNĐ/quả, 
tương ứng 1,21÷2,25 tỷ đồng/bộ cho một xe. Lốp 
ô tô chiếm khoảng 16% (hình 2) tổng chi phí trong 
giá thành khâu vận tải ô tô và chiếm từ 60÷65% 
của tổng chi phí vật liệu thay thế có định mức của 
các máy thiết bị hoạt động trong các khâu công 

nghệ chính như khoan, xúc bốc, vận tải, san gạt. 
Do đó, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thời 
gian sử dụng lốp, từ đó đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần tiết 
kiệm vật tư săm lốp tiêu hao, giảm chi phí sản xuất 
của các mỏ than lộ thiên trong TKV.

2. Đặc tính của lốp ô tô vận tải trong mỏ
Các nguyên vật liệu thành phần chủ yếu của 

lốp xe là: cao su (cả tổng hợp và tự nhiên), carbon 
đen, lưu huỳnh, dây thép và hạt dây, polyester và 
nylon, và các hóa chất khác. Một tỷ lệ chung của 
cao su với các vật liệu khác là 50:50 cho một lốp 
xe thông thường và khoảng 80:20 cho xe vận tải 
trong mỏ có tải trọng lớn. 

Đối với lốp xe vận tải mỏ, khoảng 80% của 
cao su là cao su tự nhiên. Tỷ lệ của cao su tự 
nhiên cao hơn làm tăng khả năng chịu nhiệt của 
lốp nhưng giảm khả năng chịu mài mòn. Tỷ lệ của 
carbon đen cao hơn làm tăng khả năng chịu mài 
mòn của lốp, nhưng cacbon có xu hướng giữ nhiệt 

Hình 1. Tỷ trọng giá thành các khâu công nghệ 
chính trong giá thành sản xuất của các mỏ than 

lộ thiên thuộc TKV

Hình 2. Cơ cấu chi phí trong giá thành khâu vận 
tải tại các mỏ than lộ thiên thuộc TKV
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do lốp xe tạo ra. 
Như vậy, việc lựa chọn các thành phần thích 

hợp cho lốp xe phụ thuộc vào đặc điểm tự nhiên 
đất đá làm đường. Nếu chất lượng mặt đường 
không tốt, đất đá có tính mài mòn, tỷ lệ carbon đen 
của lốp xe tăng lên. Nhưng, nếu chất lượng mặt 
đường tốt, bằng phẳng và không có vật liệu mài 
mòn, lốp xe với tỷ lệ phần trăm cao của cao su 
thiên nhiên lớn hơn sẽ tăng tuổi thọ lốp.

Có hai loại chính của lốp là: lốp bố chéo (Bias 
ply) và lốp bố tròn (Radial) (hình 3).

So với lốp xe bố chéo, gai lốp của lốp bố tròn 
có tuổi thọ cao, ổn định hơn, áp lực lên mặt đường 
đồng đều hơn, và lực cản lăn thấp hơn. Và mặc 
dù đắt tiền hơn, tuổi thọ lốp bố tròn lớn hơn 2-3 
lần tuổi thọ của lốp bố chéo, tiết kiệm nhiên liệu, 
có khả năng chịu uốn, gấp rất tốt, nơn nữa khi 
chuyển động trên đường lốp ít sinh nhiệt do ma 
sát nội ít hơn và do nhẹ nên việc điều khiển dễ 

dàng hơn và lượng mài mòn cũng ít hơn so với 
lớp bố tréo.

Vì những lý do trên, hầu hết các xe ô tô có tải 
trọng lớn hoạt động trong các mỏ lộ thiên TKV đều 
sử dụng lớp bố tròn.

3. Đánh giá những yếu tố chính ảnh hưởng 
đến thời gian sử dụng lốp xe

3.1. Đặc điểm đường ô tô mỏ
Các thông số của đường ô tô mỏ phải được 

tính toán, thiết kế và thi công phù hợp đặc tính kỹ 
thuật của xe. Các thông số của đường vận tải ảnh 
hưởng đến thời gian tồn tại lốp xe là:

3.1.1. Bán kính đoạn đường cong
Theo thông kê thực nghiệm cho thấy, khi xe ô 

tô chạy trên tuyến đường không có đoạn cong, tuổi 
thọ lốp sẽ không đổi, nhưng khi tuyến đường có 
nhiều đoạn lượn vòng hoặc đoạn cua gấp khúc tỷ 
lệ giảm tuổi thọ của lốp có thể tăng từ 10 đến 20% 
hoặc nhiều hơn nữa nếu như bán kính cong không 

a) 1- Gai lốp; 2- Lớp bố thép; 3- Lớp sợi mành 
chéo; 4- Tanh lốp

b) 1- Gai lốp; 2- Lớp bố thép; 3- Lớp sợi mành 
hướng tâm; 4- Tanh lốp

Hình 3. Cấu tạo của lốp. a) Lốp bố chéo (Bias Ply); b) Lốp bố tròn (Radial)

Hình 4. Đoạn đường cong trên mỏ lộ thiên
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đảm bảo so với điều kiện bình thường (Hình 4).
3.1.2. Độ dốc dọc của đường
 Độ dốc dọc của đường là một thông số kinh tế 

- kỹ thuật quan trọng trong vận tải ô tô. Độ dốc dọc 
có ảnh hưởng trực tiếp tới đầu tư xây dựng đường 
mỏ, năng suất và độ bền thiết bị, tuổi thọ của lốp... 
dẫn đến ảnh hưởng tới giá thành vận tải.

Theo thống kê thực nghiệm cho thấy khi ô tô 
chạy trên đường bằng, tuổi thọ của lốp không đổi, 
tuy nhiên khi độ dốc dọc tuyến đường nhỏ hơn 6% 
tuổi thọ của lốp giảm đi 10% và khi độ dốc dọc nhỏ 
hơn 15% tuổi thọ lốp có thể giảm đến 30%. 

Do vậy, trong điều kiện kỹ thuật mỏ lộ thiên của 
TKV hiện nay có dạng “trên sườn núi, dưới moong 
sâu”, để đảm bảo tuổi thọ lốp tối đa, khi ô tô có tải 
lên dốc, thì độ dốc dọc của đường không nên vượt 
quá 10% và không quá 12÷15% cho ô tô xuống 
dốc và độ dốc tối ưu của tuyến đường vận chuyển 
được xác định cho các mỏ than là 8%.

Trên các đoạn đường dốc kéo dài, cứ mỗi 400 
mét phải có đoạn nghỉ với chiều dài lớn hơn hoặc 
bằng 50 mét với độ dốc thấp hơn 2%.

3.1.3. Cung độ vận tải
Hoạt động vận tải bằng ô tô chỉ có hiệu quả 

kinh tế khi cung độ không lớn, khoảng 2÷3 km với 
ô tô có tải trọng 45 tấn và 4÷5 km đối với ô 
tô có tải trọng 65     120 tấn. Đối với các lốp 
xe tải trên được các hãng chế tạo trong điều kiện 
tiêu chuẩn cho cung độ vận tải từ 5km trở xuống. 
Khi cung độ lớn hơn 5km, lốp ô tô sẽ xuất hiện sự 
mỏi của lốp, đồng thời quá trình tỏa nhiệt do sự 
ma sát giữa gai lốp và mặt đường tăng sẽ đẩy 
nhanh quá trình lưu hóa cao su của lốp, dẫn đến 

tải trọng hàng hóa Tkm/h tác động lên lốp sẽ tăng 
lên theo các hệ số K, tức là khối lượng hàng hóa 
của ô tô chuyên chở sẽ giảm (do phải bù đắp tải 
trọng Tkm tăng lên trên lốp) và tiêu hao lốp tăng 
nhanh hơn so với điều kiện vận tải cung độ ≤ 5km.

Thống kê khối lượng hàng hóa của ô tô chuyên 
chở trên một bộ-quả lốp ô tô (1000Tkm/Bộ-quả) 
theo cung độ vận tải từ 0,2÷8km, xem Hình 5.

Qua biểu đồ hình 4 cho thấy: từ cung độ 1,5km 
đến 5km, khối lượng hàng hóa mỏ được ô tô 
vận chuyển là lớn nhất, tức là tiêu hao lốp trên 
1000Tkm nhỏ nhất. Từ 5km trở đi tải trọng hàng 
hóa mỏ tác động lên lốp ô tô tăng lên, tuổi thọ lốp 
giảm dẫn đến khối lượng hàng hóa mỏ được ô tô 
chuyên chở sẽ giảm (Tkm/Bộ-quả), do đó tiêu hao 
lốp sẽ tăng lên.

3.1.4. Chất lượng mặt đường và duy tu, bảo 
dưỡng đường

Đối với đường ô tô trong mỏ, chất lượng của 
mặt đường có ảnh hưởng lớn đến thời gian sử 
dụng của lốp xe. Việc va chạm thường xuyên giữa 
lốp xe với đất đá cứng trên đường ở tốc độ cao có 
thể đâm thủng lốp xe, hoặc bề mặt đường xấu như 
nhiều mấp mô, ổ gà, làm hỏng lốp nhanh chóng.

Ảnh hưởng chất lượng đường đến tuổi thọ lốp 
thể hiện trên Hình 6.

Do đó khi thiết kế và thi công đường phải hết 
sức chú ý nâng cao chất lượng mặt đường. Yêu 
cầu cơ bản đối với chất lượng mặt đường như 
sau:

- Phải đủ cường độ, tức là với một quy mô giao 
thông đã cho, áo đường không được phát sinh 
những biến dạng không cho phép (rạn nứt, lún 

Hình 5. Khả năng vận chuyển hàng hóa mỏ của ô tô theo cung độ vận tải (tiêu hao lốp ô tô 
theo cung độ)

≤
÷
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trồi, ổ gà, ...). Cường độ đó phải đảm bảo duy trì 
được trong suốt thời gian sử dụng;

- Phải bằng phẳng, đảm bảo cho xe cộ chạy 
êm thuận với tốc độ thiết kế;

- Có đủ độ bám dính, đảm bảo cho xe chạy an 
toàn;

- Có sức chịu bào mòn tốt và không gây bụi.
Công tác duy tu, sữa chữa đường phải được 

tiến hành thường xuyên cũng sẽ tăng tuổi thọ của 
lốp xe.

3.2. Điều kiện vận hành xe
3.2.1. Bảo dưỡng xe ô tô
Các thiết bị cơ khí của xe hoạt động không tốt 

cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của lốp xe. Trong 
trường hợp hệ thống phanh bị lỗi có thể gây nóng 
quá mức cho các bánh xe, dẫn đến hao mòn các 
lốp xe nhanh hơn so bình thường hoặc sự kết 
nối giữa các thiết bị truyền động và khớp nối ô tô 
không chính xác sẽ làm giảm hiệu suất của lốp, 
thậm chí có thể hỏng lốp. Do đó cần thường xuyên 
kiểm tra, bảo dưỡng xe ô tô nhằm sớm phát hiện 
hỏng hóc và sữa chữa, đảm bảo xe luôn vận hành 
trong điều kiện tối ưu (Hình 7).

3.2.2. Vận hành ô tô
Trong quá trình xúc bốc đất đá lên ô tô, thiết bị 

xúc không đồng bộ với tải trọng của ô tô có thể sẽ 

xảy ra tình trạng quá tải của ô tô
Ô tô vận chuyển đất đá quá tải cũng làm giảm 

tuổi thọ của lốp. Hiện tượng quá tải của ô tô do 
những nguyên nhân sau: 

a. Quá trình chất tải của máy xúc
- Số gàu xúc đầy thùng xe hợp lý trung bình là 

4÷6 gàu, tuy nhiên do sự không phù hợp dung tích 
gàu xúc đối với tải trọng ô tô dẫn đến số gàu xúc Hình 6. Ảnh hưởng chất lượng mặt đường đến 

tuổi thọ lốp

Hình 7. Kiểm tra thiết bị cơ khí của ô tô

a) Dây tanh lốp bị hư hỏng do quá tải
b) Sự phân bố tải trọng không đều

Hình 8. Tác động quá tải đến lốp xe
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đầy đảm bảo nhưng khối lượng đất đá chất tải lên 
ô tô lại vượt quá tải trọng của ô tô se gây hư hỏng 
lốp nhanh chóng (Hình 8a).

- Trong quá trình chất tải lên thùng, sự phân 
bố không đồng đều đất đá trên thùng xe sẽ làm 
tải trọng tác động lên một bên lốp của xe, lốp chịu 
nhiều tải trọng sẽ dẫn đến quá tải và làm giảm tuổi 
thọ của lốp (Hình 8b).

b. Xác định thể trọng, kích thước cỡ hạt đất đá 
sau nổ mìn

Cấp đất đá được chia làm 3 loại theo độ cứng, 
mỗi loại đất đá có thể trọng, hệ số nở rời khác 
nhau. Nếu cỡ hạt đất đá sau nổ mìn có kích thước 
nhỏ hơn so với cỡ hạt yêu cầu, làm giảm hệ số 
nở rời, tăng khối lượng đất đá trong gàu xúc, do 
đó cần phải giảm số gàu xúc chất tải vào ô tô để 
tránh bị quá tải.

c. Trình độ tay nghề của lái xe
Trong quá trình ô tô di chuyển lái, việc tăng tốc 

đột ngột, đạp phanh liên tục, vào cua ở tốc độ cao 
hoặc đi tắt qua khu vực đất đá nổ mìn đến khu vực 
chất tải xe.

Lái xe không phù hợp: tăng tốc đột ngột, lặp đi 

lặp lại nặng phanh, vào cua ở tốc độ cao; lùi nhận 
tải tại gương xúc vào đất đá nổ mìn tại gương xúc 
thể hiện ở Hình 9.

3.3. Bảo dưỡng lốp xe
Bảo dưỡng lốp xe hiệu quả có thể làm tăng 

đáng kể tuổi thọ sử dụng của lốp xe. Bảo dưỡng 
lốp xe bao gồm việc duy trì áp suất lốp tiêu chuẩn, 
đảm bảo tải trọng tác động lên lốp, các lốp bị hư 
hỏng phải được sửa chữa trước khi đưa vào sử 
dụng tiếp.

Áp suất chuẩn trong lốp xe ảnh hưởng trực tiếp 
đến độ bền của lốp, độ êm ái khi chạy xe, kể cả 
lực kéo và hãm của phanh cũng chịu tác động bởi 
áp suất hơi.

Áp suất hơi trong lốp thấp đồng nghĩa với việc 
hông lốp bị lún xuống, kéo theo tình trạng gai trên 
mặt lốp và mòn hông lốp. Bên cạnh đó, lốp non 
còn làm tăng lực cản và nhiệt độ khiến lốp mòn 
nhanh hơn, thậm chí trường hợp xấu nhất xảy ra 
là nổ lốp. Ngoài ra, lốp non hơi dẫn đến tanh lốp 
dễ bị vênh, có khi sẽ xảy ra hiện tượng lốp xe bị 
quá nóng khiến cho tăng sức cản lăn và lốp xe bị 
mòn sớm. Đôi khi nghiêm trọng hơn bơm lốp xe 
quá non có thể làm hỏng lốp xe (Hình 10).

Áp suất cao ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ 
và độ bền chắc của lốp xe ô tô và các loại xe khác. 
Bơm lốp quá căng dẫn đến giảm độ bám đường 

a) Lùi vào nhận tải tại gương xúc
b) Vào cua ở tốc độ cao

Hình 9. Ảnh hưởng quá trình vận hành ô tô đến 
tuổi thọ lốp xe

Hình 10. Sự phá hủy của lớp tanh lốp do áp suất 
lốp thấp
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Hình 11. Sự phá hủy của lớp gai lốp theo áp suất lốp

a) Hư hại của lớp gai lốp tại áp suất 73 PSI b) Hư hại của lớp gai lốp tại áp suât 102 PSI 
(vượt quá áp suất chuẩn 100 PSI)

Bảng 1: Áp suất lốp xe tăng theo chênh lệch nhiệt độ môi trường
Nhiệt độ môi trường Áp suất lốp tăng

+250C ÷ +290C 4%
+300C ÷ +340C 6%
+350C ÷ +390C 8%
+400C ÷ +450C 10%

Bảng 2. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình của lốp

TT Các yếu tố
Tuổi thọ trung 

bình của lốp, %
(-) giảm; (+) tăng

Điều 
kiện ảnh 
hưởng

1 Chất lượng đường vận tải
- Đường trên nền đất đá mềm và trung bình (Đất đá cấp I) 0 Tự nhiên
- Đường trên nền đất đá tương đối cứng (Đất đá cấp II) -10 Tự nhiên
- Đường trên nền đất đá san gạt tốt (Đất đá cấp III) -10 Tự nhiên
- Đường trên nền đá san gạt không tốt ≥ -30 Kỹ thuật
- Đi trên đống đá nổ mìn ≥ - 40 Kỹ thuật

2 Đoạn đường cong
- Không có đoạn cong 0 Tự nhiên
- Bán kính vòng lớn -10 Kỹ thuật
- Bán kính vòng nhỏ ≥ -20 Kỹ thuật

3 Độ dốc dọc của đường
- Đường bằng không lên dốc 0 Tự nhiên
- Độ dốc dọc nhỏ hơn hoặc bằng 8% -10 Tự nhiên
- Độ dốc dọc nhỏ hơn 15% -30 Tự nhiên

4 Xe quá tải trọng
- Quá tải 0% 0 Kỹ thuật
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và mòn bất thường, đặc biệt tại cầu truyền thông. 
Những chiếc lốp được bơm như vậy sẽ bị mòn ở 
giữa mặt lốp trong khi hai bên mặt lốp vẫn ở tình 
trạng khá tốt, hầu như không bị ảnh hưởng. Tác 
động xấu này cũng góp phần làm tăng tốc độ ăn 
mòn ở phần giữa mặt lốp và giảm tuổi thọ của lốp.

Qua hình 11 cho thấy: Khi lốp bơm quá căng 
(102 Psi thay vì 72 Psi), sự phá hủy lốp lớn hơn 3 
lần so với khi lốp đủ áp suất. 

Áp suất chuẩn trong lốp xe được tính toán 
trong điều kiện nhiệt độ môi trường 180C, khi nhiệt 
độ môi trường thay đổi từ 100C đến 250C không 
cần thay đổi áp suất lốp xe. Tuy nhiên khi nhiệt độ 
môi trường tăng lên trên 250C đến 400C vào mùa 
hè, khi xe di chuyển, ma sát với mặt đường sẽ 
khiến lốp nóng lên, từ đó giãn nở phần không khí 
bên trong lốp khiến áp suất lốp tăng. Do vậy, lốp 
theo áp suất chuẩn sẽ rất dễ đến hiện tượng nổ 
lốp khi xe vận hành gây nguy hiểm, khi đó cần phải 
điều chỉnh áp suất lốp theo khả năng tăng áp suất 
theo chênh lệch môi trường tại Bảng 1.

Tỷ lệ giảm tuổi thọ trung bình của lốp do ảnh 
hưởng áp suất lốp xem Bảng 2.

3.4. Điều kiện khí hậu
 Khí hậu ẩm ướt hoặc khô ráo và nhiệt độ 

môi trường cao hay thấp cũng tác động tuổi thọ 
lốp xe. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày, 
tạo ra sự tăng giảm áp suất trong lốp xe. Khi gặp 
thời tiết nóng thì áp suất lốp xe tăng lên và nở ra, 
ngược lại khi ở trong điều kiện thời tiết lạnh lốp xe 
co lại, khi đó áp suất hơi trong lốp bị giảm xuống. 
Nếu không được tăng áp kịp thời, lốp hoạt động 
với áp suất không đạt áp suất lốp chuẩn làm tuổi 
thọ lốp sẽ giảm đáng kể.

4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 
sử dụng lốp ô tô

Tổng hợp các yếu tố tự nhiên và kỹ thuật ảnh 

hưởng đến tỷ lệ giảm tuổi thọ của lốp xem Bảng 2.
Qua bảng 2 cho thấy: Các yếu tố ảnh hưởng 

đến tuổi thọ trung bình của lốp gồm cả các yếu tố 
tự nhiên và yếu tố về kỹ thuật. Trong đó các yếu 
tố kỹ thuật có thể làm giảm tuổi thọ trung bình của 
lốp rất lớn đến 70%. Điều kiện khai thác tự nhiên 
của các mỏ lộ thiên TKV có dạng “trên sườn núi, 
dưới moong sâu”, đất đá có độ cứng lớn, do đó 
yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến tuổi thọ lốp xe là 
yếu tố khách quan, không thể thay đổi được. Để 
tối đa hóa tuổi thọ của lốp cần phải hạn chế tối 
thiểu các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến tuổi thọ 
lốp, bằng các giải pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức 
sản xuất, gồm:

1. Bán kính đường quay vòng phải đảm bảo 
luôn lớn hơn hoặc bằng 1,7 lần bán kính quay của 
xe;

2. Tối ưu hóa độ dốc dọc tuyến đường hào vận 
chuyển là 8%;

3. Áp dụng giải pháp gia cố nền đường, nâng 
cao chất lượng mặt đường cho đoạn đường cố 
định và bán cố định. Đối với đoạn tạm thời phải 
thường xuyên san gạt, duy tu để đảm bảo chất 
lượng mặt đường vận tải;

4. Vận hành ô tô đúng quy trình kỹ thuật, không 
để ô tô vận chuyển vật liệu quá tải, trong quá trình 
vận chuyển không để rơi vãi vật liệu xuống mặt 
đường và tuyệt đối ô tô không được để ô tô đi trên 
đất đá nổ mìn;

5. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng lốp xe, 
điều chỉnh áp suất lốp theo sự tăng, giảm nhiệt độ 
môi trường để đảm bảo áp suất lốp chuẩn khi xe 
hoạt động

6. Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân 
lái xe ô tô vận tải mỏ.

Làm tốt công tác kỹ thuật sẽ đảm bảo tuổi thọ 
lốp xe là tối ưu, tiết kiệm vật tư thay thế, mang lại 

- Quá tải 10% - 15 Kỹ thuật
- Quá tải 20% - 30 Kỹ thuật
- Quá tải 30% - 50 Kỹ thuật

5 Áp suất lốp
- Áp suất chuẩn 0 Kỹ thuật
- Áp suất lốp thấp hơn 10% -10 Kỹ thuật
- Áp suất lốp thấp hơn 20% -25 Kỹ thuật
- Áp suất lốp thấp hơn áp suất chuẩn 30% -70 Kỹ thuật
- Áp suất lốp cao hơn áp suất chuẩn 20% -10 Kỹ thuật
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Solutions on the efficiency improvement of tires usage at open pit coal mines
of Vinacomin 

MSc. Le Ba Phuc, Eng. Do Van Trieu
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
Currently, a tire has a very high unit price, which can cost up to VND 400 million for a 100-ton tire, 

equivalent to about VND 2.4 billion for a 6-piece tire, the cost of the tire accounts for 16% up of the 
transport cost on open pit mines. On the basis of analysis of the specialized tire characteristics for mine 
rock transport trucks and evaluation of the factors affecting the usage time of the tire, then solutions 
have been proposed to improve efficiency of usage and contribute to consumable tire saving and and 
reduce production costs of open pit coal mines of Vinacomin.

hiệu quả kinh tế cho khâu vận tải mỏ.
5. Kết luận
Đơn giá một quả lốp cho các loại xe trọng tải 

từ 55÷130 tấn vận chuyển đất đá và than của các 
mỏ than lộ thiên thuộc TKV có giá trị rất lớn, chiếm 
khoảng 16% tổng chi phí trong giá thành khâu vận 
tải ô tô.

Tuổi thọ lốp ô tô phụ thuộc vào điều kiện khai 
thác tự nhiên của các mỏ than lộ thiên TKV có 
dạng “trên sườn núi, dưới moong sâu”. Đất đá có 
độ cứng lớn, phải làm tơi bằng nổ mìn trước khi 
xúc, đổ thải bãi thải ngoài thông qua các thông số 
đường vận tải: bán kính đoạn đường cong; độ dốc 
dọc tuyến đường; cung độ vận tải và chất lượng 
mặt đường vận tải. Bên cạnh đó, tuổi thọ lốp xe 
còn chịu tác động lớn bởi điều kiện tổ chức sản 
xuất như: bảo dưỡng xe ô tô định kỳ; sự phối hợp 
giữa máy xúc và ô tô trong quá trình chất tải; tình 
trạng lốp khi hoạt động theo thời tiết và trình độ tay 
nghề của lái xe. 

Từ các nhận định trên, tác giả đề xuất nâng 
cao hiệu quả sử dụng lốp ô tô bằng các giải pháp 

về mặt kỹ thuật và tổ chức sản xuất, bao gồm: 
tăng bán kính quay vòng của xe; đảm bảo độ dốc 
dọc 8%; thường xuyên duy tu bảo dưỡng đảm bảo 
chất lượng mặt đường vận tải; vận hành đúng quy 
trình kỹ thuật; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, 
điều chỉnh áp suất lốp xe và nâng cao trình độ tay 
nghề công nhân lái xe.

Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp nêu trên 
sẽ đảm bảo tuổi thọ lốp xe là tối ưu, tiết kiệm vật 
tư thay thế, mang lại hiệu quả kinh tế cho khâu 
vận tải mỏ.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Quy định về định mức các hoạt đông khai 

thác trong mỏ lộ thiên của Tập đoàn Công nghiệp 
Than – Khoáng sản Việt Nam.

[2]. Patrick McGarry, Haul truck tires and open 
pit mining appications, 2007.

[3]. Michelin, Technical data earthmover tyres, 
2016.

[4]. Dwayne D. Tannant & Bruce Regensburg, 
Guidelines for mine haul road design, 2001.
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FLAC3D PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH BỜ MỎ CÓ ĐIỀU 
KIỆN PHỨC TẠP TẠI BỜ TRỤ MỎ THAN NA DƯƠNG

 
TS. Bùi Duy Nam, ThS. Lê Bá Phức
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về ổn định bờ trụ mỏ than Na Dương được 

thực hiện để phân tích và tính toán ổn định của bờ, các phương pháp tính toán chủ yếu dựa trên lý thuyết 
cân bằng giới hạn, điển hình là phương pháp phân mảnh cổ điển, chia mặt trượt thành các khối trượt 
nhỏ, khi đó hệ số ổn định được xác định bằng tổng lực giữ chia cho lực trượt. Để có thêm cơ sở tính 
toán, so sánh và xác định sự ổn định của bờ trụ mỏ than Na Dương, tác giả sử dụng mô hình số 3D để 
phân tích ổn định của bờ. Trên cơ sở kết quả phân tích cho thấy, các mặt trượt nguy hiểm có xu hướng 
xảy ra trong các lớp phong hóa bề mặt,  các lớp kẹp yếu (vỉa than số 3 và 2), các mặt phân lớp đất đá. 

1. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 
1.1. Vị trí 
Mỏ than Na Dương là một trong những mỏ 

than lộ thiên lớn của Tổng công ty Công nghiệp 
Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP. Sản lượng khai thác than 
hàng năm của mỏ 600.000 tấn/năm, chủ yếu cấp 
cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương I. Hiện tại, đáy 
mỏ khai thác đến cos cao …m, chiều cao bờ trụ 
khu vực nhà máy nhiệt điện ….m, góc dốc … độ.

Nhà máy Nhiệt điện nằm bên bờ trụ, cách biên 

giới khai trường mỏ từ 130÷150m (Hình 1), đây là 
những công trình đặc biệt, có mức độ yêu cầu cao 
về an toàn, cần được bảo vệ. Vị trí khu vực nghiên 
cứu xem hình 1 và 2.

1.2. Đặc điểm địa chất 
1.2.1. Đặc điểm địa chất công trình
Dựa trên kết quả các công trình thăm dò địa 

chất, cho phép xác định đặc điểm phân bố địa chất 
công trình của các loại đất đá có mặt trong địa 
tầng bờ trụ Nam vỉa 4 khu Trung Tâm (khu vực 

Hình 1. Vị trí khu vực nghiên cứu tại bờ trụ mỏ Na Dương
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nhà máy nhiệt điện) như sau: Trong địa tầng tồn 
tại đầy đủ các loại đất đá trầm tích. Trên cùng là 
đất đá phong hóa bề mặt: có chiều dày từ 2 ÷ 3m 
được hình thành do quá trình phong hóa đá gốc 
sét, bột kết khi xuất lộ, hình thành đới vụn mịn vào 
mùa khô liên kết giữa các mảnh kém. Vào mùa 
mưa đất đá bị ngấm nước trở thành chảy nhão 

hình thành các khối trượt mặt - trượt phong hóa. 
Các vỉa than: trong địa tầng bờ trụ có 3 vỉa than từ 
trên xuống lần lượt là vỉa 3, vỉa 2, vỉa 1. Các vỉa 
than nằm cách trụ vỉa 4 từ 20÷50m, có tích chất cơ 
lý mềm yếu, hình thành lên các mặt yếu tự nhiên 
trong bờ mỏ, làm tăng nguy cơ sạt trượt của bờ. 
Các lớp sét kết: chiều dầy thay đổi từ 0,2 ÷ 6,8 m 
trung bình 2 ÷ 3 m. Bột kết: Chiều dày lớp thay đổi 
từ 0,1 ÷ 5,1m trung bình từ 3 ÷ 4m. Cát kết: các 
lớp cát kết có chiều dày từ 0,2 ÷ 5,5m phân bố xen 
kẹp giữa các lớp sét, bột kết. 

Như vậy, trong địa tầng có mặt đầy đủ các loại 
đá trầm tích như cuội kết, sạn kết, bột kết, cát kết, 
sét than và than phân thành các lớp mỏng đến 
trung bình, có chiều dày thay đổi từ 0,2÷6,8 m; các 
lớp đá có hướng cắm cùng chiều với hướng dốc 
của bờ, lực kháng cắt theo mặt lớp tiếp xúc yếu; 
dễ bị phong hóa bề mặt và nước ngầm có tính áp 
lực, là những nguyên nhân chính gây bất lợi cho 
độ ổn định bờ trụ (Hình 3).

1.2.2. Đặc điểm điều kiện địa chất thủy văn

Hình 2. Hiện trạng khu vực nhà máy nhiệt điện 
Na Dương

Bảng 1. Tính chất cơ lý tong mẫu của đất đá bờ trụ [2]

Tên đá

Khối lượng 
thể tích

γ (g/cm3)

Cường độ
kháng kéo
δk

  (kg/cm2)

Cường độ
kháng nén
δn  (kg/cm2)

Lực dính kết
C (kg/cm2)

Góc ma sát   
φ (độ)

(Min - Max)
TB 

(Min - Max)
TB  

(Min - Max)
TB 

(Min - Max)
TB 

(Min - Max)
TB 

Cát kết 2,26 - 2,66
2,47 

19,58 - 183,09
61,45 

125,31 - 916,15
389,83 

31,79 - 233,72
98,98

29 - 35
33 (65)

Bột kết 2,28 - 2,69
2,47 

19 - 120,77
59,84 

114 - 724,65
361,53

30,37 - 193,08
96,14

30 - 35
32 (75)

Sét kết 2,21 - 2,63
2,36 

16,67 - 69,2
34,43 

102,15 - 346
189,31 

27,44 - 94,99
50,87 

29 - 32
29 (48)

Sét than 2,21 - 2,42
2,31 

18,94 - 32,43
25,51 

104,17 - 178,4
140,35

27,98 - 47,92
37,70 

29 - 29
29 (2)

Sét kết-sét 
kết trụ 1,55 - - 0,115 13,5

Hình 3. Mặt cắt tuyến T3
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Theo các kết quả nghiên cứu [2] cho thấy địa 
tầng bờ trụ Nam có tồn tại hai tầng chứa nước có 
áp với áp lực được bảo tồn khác nhau. Tầng chứa 
nước thứ nhất phân bố rộng rãi cả theo đường 
phương lẫn hướng dốc, phân bố từ độ sâu 5,35 ÷ 
79,9m, cao trình từ +193,05 ÷ +118,9. Tầng chứa 
nước thứ hai có dạng thấu kính duy trì không liên 
tục, không rõ ràng.

2. Phân tích các thành phần lực tác dụng 
lên mặt trượt 

 Như đã phân tích ở trên, bờ trụ mỏ than 
Na Dương có chứa nhiều yếu tố bất lợi đến ổn 
định của bờ: trong địa tầng bờ trụ có chứa tầng 
chứa nước có áp và chứa các lớp kẹp yếu (vỉa 
than số 2 và số 3), đất đá bờ trụ có hướng cắm 
cùng chiều với hướng dốc của bờ. Khi trong địa 

tầng bờ mỏ có chứa nước, áp lực nước ngầm làm 
tăng lực trượt và giảm lực giữ khối trượt, dẫn đến 
nguy cơ mất an toàn tăng cao. Hướng của áp lực 
nước ngầm phụ thuộc vào hướng dòng chảy, độ 
lớn phụ thuộc vào độ chênh cao cột nước trong 
địa tầng. Khi trong bờ mỏ tồn tại tầng nước có áp, 
lớp kẹp yếu và góc cắm các lớp đất đá cùng chiều 
hướng dốc, rất có thể xảy ra dọc theo các lớp đất 
đá yếu hoặc theo mặt tiếp xúc giữa các lớp đất đá, 
khi đó sự phân bố các thành phần lực tác dụng lên 
khối trượt được thể hiện như Hình 5.

Theo [3], tốc độ và lưu lượng dòng chảy ngầm 
trong tầng chứa nước có áp được xác định như 
sau:

     (1)
      

Hình 4. Mô hình 3D mô phỏng tầng nước ngầm tại khu vực nghiên cứu 

Hình 5. Phân tích sự tác động của các thành phần lực lên khối trượt

( )22 4
8

ybJv wf
w

n −=
µ
γ
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                                          (2)

Trong đó: vn – tốc độ dòng chảy ngầm, m3/s; q 
– lưu lượng dòng chảy ngầm, m3, bw – chiều rộng 
tầng chứa nước, Jf  – Gradient thủy lực, μ – Hệ số 
độ nhớt động lực của nước.

Mặt trượt dưới sự tác động của nước trong địa 
tầng chịu sự tác động của lực kéo T, áp lực nước 
tĩnh trong khe nứt thẳng đứng V và áp lực nước 
tính U. Các thành phần lực được xác định theo 
công thức sau [3]:

   
                                 (3)
      

   
                                        (4)
     

(5)

Trong đó: γw – dung trọng nước, tấn/m3; hw – 
chiều cao khe nứt thẳng đứng trong tầng chứa 
nước, m; L – chiều dài đáy khối trượt, m.

Khi đó hệ số ổn định của bờ mỏ có thể được 
xác định theo công thức tổng quát sau:

                                     (6)

Trong đó: c – lực dính kết tính toán của đất đá 
trong lớp yếu hoặc theo mặt phân lớp giữa các lớp 
đất đá, kPa; β – góc nghiêng lớp đất đá yếu hoặc 
góc nghiêng mặt lớp (góc nghiêng mặt trượt), độ; 
φ – góc nội ma sát tính toán của đất đá trong lớp 
yếu hoặc theo mặt phân lớp giữa các lớp đất đá, 
độ.

3. Phân tích ổn định
3.1. Phương pháp tính ổn định
Hiện nay các nhà nghiên cứu trên thế giới chủ 

yếu sử dụng phương pháp định tính để phân tích 
và tính toán ổn định bờ mỏ. Trong đó, 2 phương 
pháp được sử dụng nhiều nhất là phương pháp 
cân bằng giới hạn và phương pháp phần tử hữu 
hạn. Cùng với sự phát triển không ngừng của 
công nghệ máy tính, các phương pháp này có thể 
phân tích cùng lúc nhiều các yếu tố khác nhau 
(tính chất cơ lý đất dá, nước, phân lớp, mặt yếu, 
hướng cắm, thời gian, chấn động…) ảnh hưởng 
đến ổn định của bờ và nhanh chóng đưa ra kết 
quả tính toán.

3.1.1. Phương pháp cân bằng giới hạn
Điển hình của phương pháp cân bằng giới hạn 

là phần mềm GEOSTUDO, phương pháp này 
nhận định, khi bờ mỏ ở trạng thái cân bằng, tại 
một điểm nhất định trong bờ mỏ các thành phần 
lực gây trượt bằng các thành phần lực giữ, các 
điểm này gọi là điểm cân bằng giới hạn và tập hợp 
tất cả các điểm cân bằng giới hạn sẽ hình thành 
lên mặt trượt. Hệ số ổn định được xác định bằng 
tổng lực giữ chia cho lực trượt. Lý luận cơ bản của 
phương pháp cân bằng giới hạn dựa trên định luật 
Mohr – Coulumb, cường độ đất đá được xác định 
như sau [4]:

            
                                                      (7)

Trong đó:     - lực dính kết hiệu quả;     – ứng 

suất cắt;      -góc nội ma sát hiệu quả;     - ứng 
suất pháp.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp cân 
bằng giới hạn là chỉ phân tích thành phần lực tĩnh 
và chính xác khi mặt trượt có dạng mặt trượt theo 
chuẩn tắc Mohr – Coulumb. Tuy nhiên, trong thực 
tế mặt trượt bờ mỏ có thể xảy ra theo bất cứ dạng 
hình học nào mà không theo một chuẩn tắc nhất 
định. Hơn nữa, phương pháp này không xem xét 
đến sự biến đổi ứng suất trong chính bản thân khối 
đá, mà bản chất của ổn định bờ mỏ là do sự thay 
đổi và phân bố của ứng suất trong đất đá gây ra, 
do đó, kết quả tính toán có những sai số nhất định.

3.1.2. Phương pháp phần tử hữu hạn
Điển hình của phương pháp cân bằng giới hạn 

là phần mềm FLAC, Phương được sử dụng phổ 
biến trong phân tích ổn định bờ mỏ và có thể ứng 
dụng để phân tích bờ mỏ có dạng hình học bất kỳ. 
Phương pháp này có thể phân tích chi tiết sự biến 
đổi của ứng suất trong bờ, các tác giả đã sử dụng 
lý thuyết giảm ứng suất trong đất đá bờ mỏ để tính 
toán hệ số ổn định. Khi đó, tính chất cơ lý đất đá 
sẽ được giảm một hệ số Fs cho tới khi bờ mỏ đạt 
trạng thái cân bằng giới hạn ̣(Fs chính bằng hệ số 
ổn định của bờ) [4].

Trong đó: c1 - lực dính kết hiệu quả của đất đá 
sau khi giảm; c - lực dính kết ban đầu; φ1 - góc nội 
ma sát hiệu quả sau giảm; φ - góc nội ma sát ban 
đầu; Fs – hệ số ổn định.

3.2. Kết quả phân tích
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Dựa trên đặc điểm điều kiện địa chất thủy văn, 
địa chất công trình của đất đá bờ trụ mỏ than Na 
Dương, để có cơ sở so sánh, đánh giá ổn định 
của bờ, các tác giả tiến hành sử dụng phần mềm 
GEOSTUDIO (phương pháp cân bằng giới hạn) 
và phần mềm FLAC3D (phương pháp sai phân, 
giảm ứng suất đất đá) phân tích ổn định bờ trụ mỏ 

than Na Dương tại thời điểm hiện tại.
Kết quả phân tích theo phần mềm GEOSTUDIO 

được thể hiện tại Hình 6, 7 và Bảng 2.
Kết quả phân tích theo phần mềm FLAC3D 

được thể hiện tại Hình 8, 9 và Bảng 2.
Từ kết quả tính toán cho thấy: kết quả tính toán 

ổn định bờ mỏ của 2 phương pháp có sự chênh 

Hình 6. Kết quả phân tích ổn định tuyến T3

Hình 7. Kết quả phân tích ổn định tuyến T5

Hình 8. Phân bố thành phần ứng suất cắt, xu hướng trượt và hệ số ổn định tuyến T.3
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lệch nhất định. Sử dụng phần mềm GEOSTUDIO 
thường cho kết quả lớn hơn so với phần mềm 
FLAC3D từ 4,91-11,21 %. Mặc dù vậy, xu hướng 
mặt trượt xảy khi sử dụng 2 phầm mềm là tương 
đồng. Trên Hình 6 và Hình 8 khi trong địa tầng bờ 
mỏ tồn tại lớp kẹp yếu (vỉa 3) thì mặt trượt xảy ra 
trong lớp yếu này. Trên Hình 7 và Hình 9 cho thấy, 
khi trong địa tầng bờ mỏ không tồn tại lớp kẹp yếu, 
mặt trượt nguy hiểm có xu hướng trượt theo mặt 
lớp tiếp xúc giữa các lớp đất đá. Tại những khu 
vực không có lớp kẹp yếu, hệ số ổn định lớn hơn 
nhiều so với khu vực có lớp kẹp yếu. Do đó, trong 
thời gian tới khi mỏ tiếp tục khai thác xuống sâu, 
chiều cao bờ mỏ tăng lên cần có giải pháp phù 
hợp như cắt tầng bờ trụ đến hết lớp kẹp yếu này 
để đảm bảo an toàn cho bờ mỏ và các công trình 
cần bảo vệ bên trên.

4. Kết luận
Trên cơ sở phân tích lý thuyết các thành phần 

lực tác dụng lên khối trượt trong trường hợp bờ 

mỏ có hướng cắm đất đá cùng chiều hướng dốc, 
có chứa tầng nước có áp và các lớp kẹp yếu; dữ 
liệu về đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công 
trình tại bờ trụ, tác giả đã sử dụng 2 phần mềm 
chuyên dụng để tính toán phân tích ổn định của 
bờ. Từ đó kết quả tính toán cho thấy phương pháp 
FLAC3D cho kết quả có độ an toàn cao hơn, đảm 
bảo độ tin cậy khi sử dụng phân tích ổn định bờ mỏ 
có điều kiện phức tạp. Trong điều kiện bờ trụ mỏ 
than Na Dương, các mặt trượt yếu có xu hướng 
xảy ra theo mặt lớp tiếp xúc giữa các lớp đất đá 
hoặc theo các lớp kẹp yếu tự nhiên (vỉa than số 2, 
3) trong địa tầng.
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Bảng 2. Bảng kết quả tính toán ổn định bờ trụ mỏ than Na Dương

Tuyến mặt cắt Hệ số ổn định theo 
GEOSTUDIO (Fs1)

Hệ số ổn định theo 
FLAC3D ((Fs2)

So sánh
(Fs1/Fs2)%

T1 2,35 2,24 + 4,91

T2 2,14 2,02 + 5,94

T3 1,55 1,45 + 6,91

T4 1,61 1,5 + 7,33

T5 2,28 2,05 + 11,21

Hình 9. Phân bố thành phần ứng suất cắt, xu hướng trượt và hệ số ổn định tuyến T.5
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Application of FLAC3D software on analysis of the slope stability with complex 
conditions at the berm of Na Duong coal mine

Dr. Bui Duy Nam, MSc. Le Ba Phuc
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
Over the past years, many studies on the stabilization of Na Duong coal mine berm have been carried 

out to analyze and calculate the stability of the berm, the calculation methods mainly based on the 
theory of limit equilibrium, typically the classical fragmentation method, which divides the slip surface 
into small sliding blocks, then the coefficient of stability is determined by the total holding force dividing 
the shearing force. In order to have more basis on calculation, comparation and determination on the 
stability of  the Na Duong coal mine berm, the author used the 3D numerical model to analyze the 
stability of the berm. The analysis result showed that dangerous sliding surfaces tend to occur in the 
weathered surface layers, weak clamping layers (coal seams no. 3 and no.2) and the rock classification 
surfaces.
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GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, 
ĐIỀU KHIỂN, TỰ ĐỘNG HÓA TẠI MỘT SỐ MỎ HẦM LÒ THUỘC TKV

ThS. Nguyễn Việt Phương, ThS. Lương Thế Tiến
KS. Lê Quang Nguyên
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
ThS. Phạm Anh Mai, ThS. Nguyễn Thu Hương
Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh.

Biên tập: KS. Đào Anh Tuấn

Tóm tắt: 
Bài báo trình bày về hiện trạng một số hệ thống đo lường, điều khiển tự động hóa tại một số mỏ hầm 

lò thuộc TKV và sự ảnh hưởng của sóng sét lan truyền đến các hệ thống, qua đó đưa ra giải pháp nhằm 
giảm thiểu ảnh hưởng của sóng sét lan truyền, nâng cao hiệu quả sản xuất trong khai thác than.

1. Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển của xã hội là các nhu 

cầu về năng lượng ngày càng cao, trong đó có 
nhu cầu về than ngày càng nhiều. Theo Quyết 
định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ, sản lượng than thương phẩm 
sẽ tăng theo từng năm, cụ thể trong 10 năm tới: 
năm 2020 là 47 - 50 triệu tấn, năm 2025 là 51 - 54 
triệu tấn và 55 - 57 triệu tấn vào năm 2030. Bên 
cạnh đó việc khai thác than ngày càng khó khăn 
do ngày càng xuống sâu, điều kiện địa chất phức 
tạp…và đặc biệt là nguồn lao động bị cạnh tranh 
bởi các ngành nghề khác. Do vậy, để đáp ứng 
được yêu cầu về sản lượng ngày càng cao, việc 
khai thác ngày càng xuống sâu, điều kiện tất yếu 
là phải đưa máy móc thiết bị vào phục vụ sản xuất 
thay cho sức người, cũng như tự động hóa một số 
khâu để giảm số lao động trực tiếp, đảm bảo an 
toàn, nâng cao hiệu quả khai thác là điều bắt buộc.

Bên cạnh đó, sản lượng than khai thác hiện 
nay chủ yếu tập trung tại tỉnh Quảng Ninh, đây là 
tỉnh có khí hậu cận nhiệt đới: mùa hè thời tiết nóng 
ẩm mưa nhiều, còn mùa đông khí hậu hanh khô, 
mưa ít. Do vị trí địa lí và đặc điểm địa hình, Quảng 
Ninh chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông 
Bắc, vào mùa mưa thường có những trận mưa 
giông kéo dài kèm theo sấm, chớp và giông sét. 
Sét là hiện tượng tự nhiên mà tác hại của nó rất 
lớn, năng lượng sét không những đủ để phá hủy 
các công trình xây dựng, giao thông, kiến trúc…
còn làm thương vong con người, cũng như hư 
hỏng máy móc, thiết bị. Vì vậy, việc ứng dụng các 
hệ thống tin học hóa, tự động hóa vào các khâu 
sản xuất than nhằm tăng năng suất lao động, giảm 
chi phí sản xuất theo yêu cầu của tập đoàn TKV 

mặc dù đã mang lại hiệu quả đáng kể, nhưng bên 
cạnh đó cũng đã gặp không ít khó khăn, nguyên 
nhân do các thiết bị trên là các thiết bị điều khiển 
tự động, với các vi mạch điều khiển sử dụng điện 
áp thấp, bên cạnh đó là các cảm biến, bộ điều 
khiển PLC…rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng của 
sóng sét lan truyền, gây hư hỏng thiết bị, làm gián 
đoạn quá trình sản xuất.

Vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn để 
đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng 
của sóng sét lan truyền đến các hệ thống đo 
lường, điều khiển, tự động hóa tại các mỏ hầm 
lò thuộc TKV là việc làm hết sức cần thiết và cấp 
bách, nhằm đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo TKV 
trong việc ứng dụng tin học hóa, tự động hóa vào 
sản xuất trong toàn tập đoàn.

2. Các hệ thống đo lường, điều khiển, tự 
động hóa tại một số đơn vị hầm lò thuộc TKV 

2.1. Hệ thống nguồn cấp, điều khiển
Để cung cấp điện và bảo vệ cho các hệ thống 

đo lường, điều khiển tự động hóa tại các mỏ đều 
sử dụng các sơ đồ cấp nguồn và bảo vệ cơ bản 
là giống nhau, bao gồm: 1) Nguồn từ trạm biến 
áp được cấp đến Avtomat; 2) Khởi động từ (biến 
tần, khởi động mềm); 3) Thiết bị được điều khiển 
(động cơ băng tải, nhà sàng, máng cào, tời…). 
Qua khảo sát tại một số mỏ, các sơ đồ mạch cấp 
nguồn cho các hệ thống điện đều cơ bản giống 
nhau và có sơ đồ như trên hình 1 dưới đây.

Hiện nay, đại đa số các thiết bị điều khiển, bảo 
vệ như là Avtomat, khởi động từ, biến tần, khởi 
động mềm được sử dụng tại các mỏ đều là thiết 
bị của Trung Quốc sản xuất, còn lại một số rất ít 
là của Ba lan, Nga và một vài nước khác nhưng 
số lượng không đáng kể. Do vậy, thông qua sơ đồ 
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và đặc tính của các thiết bị điều khiển, bảo vệ như 
ở trên, về cơ bản chỉ có một số bảo vệ chính như 
sau: bảo vệ quá tải, ngắn mạch, rò điện và một số 
thiết bị có bảo vệ mất pha, thiếu áp, quá áp, còn 
lại đại đa số chưa trang bị hệ thống chống sét lan 
truyền nguồn cấp cho các hệ thống. 

2.2 Hệ thống đường đo lường, điều khiển, 
tự động hóa, máy tính, camera, PLC…

Các tủ cấp nguồn cho các thiết bị thuộc hệ 
thống đo lường, điều khiển, tự động hóa, máy 
tính, PLC, camera, trạm cân, mạng LAN..., về cơ 

bản đều được lấy sau cầu chì, avtomat có bảo vệ 
quá tải, ngắn mạch, chống giật. Đại đa số các tủ 
điều khiển cấp nguồn này, cũng như đường truyền 
nhận dữ liệu từ các cảm biến dạng analog, digital, 
trên đường truyền từ cảm biến tới các module 
PLC chưa có bộ cách ly, cũng như bảo vệ chống 
xung nhiễu nhằm ngăn các xung điện áp và dòng 
điện ảnh hưởng tới sự làm việc tin cậy, ổn định 
của các module điều khiển PLC, CPU, sensor... và 
của toàn bộ hệ thống. Sơ đồ khối của các hệ thống 
về cơ bản được thể hiện trong hình 2.

Hình 1. Sơ đồ cung cấp điện cơ bản tại các mỏ

Hình 2. Sơ đồ khối cơ bản của các hệ thống điều khiển, đo lường, tự động hóa, camera, 
đường tín hiệu…tại các mỏ
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3. Ảnh hưởng của sóng sét lan truyền
Trời mưa giông, có sấm sét sẽ tạo ra sóng điện 

từ rất mạnh xung quanh môi trường với tốc độ lan 
truyền bằng với tốc độ ánh sáng (trong môi trường 
không khí), tầm ảnh hưởng của sét lan truyền cách 
khu vực sét đánh trực tiếp đến hàng km. Sóng điện 
từ truyền vào các đường dây điện lực, thông tin, 
điều khiển gây ra các xung quá điện áp, quá dòng 
điện lên các thiết bị điện, đặc biệt với các thiết bị 
điện tử nhạy cảm: mạch điện, cảm biến, máy tính, 
mạng LAN, truyền thông..., gây hư hỏng thiết bị, 
gián đoạn quá trình sản xuất. Hình 3, 4, 5 mô tả 
hình ảnh của xung dòng điện và xung điện áp khi 
sóng sét lan truyền xuất hiện trên đường dây điện, 
các thiết bị điện bị ảnh hưởng của sóng sét.

Giá trị xung điện áp, dòng điện có thể lên đến 
hàng trăm kA, hàng chục kV và sẽ gây hư hỏng 
thiết bị điện như: bục cách điện; cháy, chập các 
linh kiện điện tử, bán dẫn; chập, cháy mạch điện...

4. Lựa chọn giải pháp chống xung sét lan 
truyền

Căn cứ vào sơ đồ cung cấp điện và sơ đồ 
khối cơ bản của các hệ thống điều khiển, camera, 
đường tín hiệu..., tại các mỏ, có một số nhận xét 
như sau:

- Mạch lực xoay chiều đầu vào của thiết bị về 
cơ bản là chưa có các bảo vệ chống xung sét lan 
truyền, mới chỉ có các dạng bảo vệ: quá tải, ngắn 
mạch, rò điện, mất pha, quá áp, thấp áp.

- Mạch nguồn một chiều cho các thiết bị cảm 
biến, bộ nguồn..., chưa được bảo vệ chống xung 
sét lan truyền.

- Các thiết bị mạng LAN, đường truyền dữ liệu, 
camera, đàm thoại, phóng thanh..., chưa có các 
bảo vệ chống xung sét lan truyền. 

Qua tìm hiểu thực tế vào mùa mưa bão tại các 
mỏ, số thiết bị hư hỏng do sóng sét lan truyền là 
tương đối lớn (có những trường hợp cháy hỏng cả 
trạm biến áp), làm thiệt hại về kinh tế, gây ách tắc 
sản xuất. Để giảm thiểu sự ảnh hưởng của xung 
sét lan truyền đến sự làm việc ổn định của các hệ 
thống trên, cần phải có giải pháp để bảo vệ chống 
quá áp, quá dòng do xung sét lan truyền gây hư 
hỏng thiết bị, gián đoạn quá trình sản xuất. Để lựa 
chọn được giải pháp hiệu quả, cần quan tâm đến 
một số tiêu chí để thiết kế hệ thống chống sét lan 
truyền như sau: 

- Chống sét lan truyền cho đường nguồn và 
chống sét cho đường tín hiệu, đo lường, điều 
khiển, camera, máy tính..., bao gồm quá áp, quá 
dòng khi có xung sét lan truyền ảnh hưởng đến 
đường nguồn, đường tín hiệu, đo lường, điều 
khiển, camera, máy tính..., là sự gia tăng đột biến 
về dòng điện và điện áp giữa các dây với nhau 
hoặc giữa các dây với đất trong thời gian ngắn. 
Ngoài ra các xung điện còn được hình thành do 
việc đóng mở các thiết bị công suất lớn, lỗi hệ 
thống nguồn điện và được thể hiện trong hình 6 
dưới đây...Các xung điện áp, dòng điện sẽ phá 
hủy cách điện, làm cháy hỏng thiết bị, linh kiện, 
nhất là các thiết bị có nhiều linh kiện điện tử sẽ 
càng nhạy cảm với các xung sét này.

- Nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị trong mùa 
mưa sấm sét, cần trang bị bổ sung hệ thống chống 

Hình 3. Dòng điện với dạng sóng (10/350μs)

Hình 4. Dòng điện với dạng sóng (8/20μs)

Hình 5. Điện áp với dạng sóng (1.2/50μs)
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sét lan truyền cho hệ thống nguồn cấp và các 
hệ thống đường truyền tín hiệu, PLC, cảm biến, 
camera...dưới đây là sơ đồ lắp đặt bổ sung các 
thiết bị chống xung sét:

- Hệ thống các thiết bị, máy móc tại các mỏ đều 
được lắp đặt trong nhà kiên cố, có bảo vệ chống 
sét đánh thẳng, do vậy các thiết bị chống xung sét 
lan truyền tại đây cần lựa chọn cho phù hợp, đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật, tùy từng sơ đồ, loại truyền 
tín hiệu, điện áp sử dụng, loại nguồn điện... sẽ lựa 
chọn chủng loại thiết bị bảo vệ chống xung sét lan 

truyền cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo các yêu 
cầu kỹ thuật và theo nguyên tắc sau đây:

+ Tốt nhất là thiết bị, tín hiệu được bảo vệ theo 
cả hai chiều: chiều đi và chiều đến thiết bị (với 
khoảng cách đường truyền và đường nguồn dài 
quá 10m thì cần lắp 02 thiết bị chống sét tại 02 
đầu thiết bị).

+ Hệ thống tiếp địa phải đảm bảo ≤ 1Ω, liên kết 
đẳng thế các thiết bị đảm bảo chắc chắn.

+ Giải thích các ký hiệu trên sơ đồ:
- [1] là SPD loại 1 với thông số chính bảo vệ 

phải đảm bảo: Điện áp làm việc, điện áp làm việc 
lớn nhất Un, Uc: phụ thuộc vào điện áp làm việc 
của thiết bị mà lựa chọn cho phù hợp, khả năng 
thoát xung sét (10/350μs) phải đảm bảo Iimp ≥ 
20kA; mức điện áp bảo vệ Up ≤ 1.8kV; thời gian 
đáp ứng ≤ 100ns.

- [2] là SPD loại 2 hoặc loại 3 (tùy vào từng vị 
trí lắp đặt để chọn lựa cho phù hợp) với thông số 
chính bảo vệ phải đảm bảo: Điện áp làm việc, điện 
áp làm việc lớn nhất Un, Uc: phụ thuộc vào điện 
áp làm việc của thiết bị mà lựa chọn cho phù hợp; 
khả năng thoát xung sét (8/20μs) Iimp, mức điện 
áp bảo vệ Up: phụ thuộc vào vị trí lắp đặt (phụ 
thuộc vào vùng chống sét để lựa chọn loại thiết bị 
chống sét cho phù hợp); thời gian đáp ứng càng 
nhỏ càng tốt (ns). 

- [3] là SPD chống sét cho đường tín hiệu, hệ 
thống đo lường, điều khiển (với các dạng cổng 

Hình 6: Đồ thị xung sét, xung đóng ngắt điện và 
xung điện áp tăng tạm thời

Hình 7. Sơ đồ lắp đặt bổ sung các thiết bị chống xung sét lan truyền của hệ thống cung cấp điện 
tại các mỏ
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khác nhau, dạng truyền tín hiệu, mức điện áp làm 
việc... khác nhau thì lựa chọn thiết bị bảo vệ đảm 
bảo an toàn, và phải căn cứ vào vị trí lắp đặt để 
chọn lựa cho phù hợp) với thông số chính bảo vệ 
phải đảm bảo: Điện áp làm việc, điện áp làm việc 
lớn nhất Un, Uc: phụ thuộc vào điện áp làm việc 
của thiết bị mà lựa chọn cho phù hợp; khả năng 
thoát xung sét (8/20μs) Iimp, mức điện áp bảo vệ 
Up: phụ thuộc vào vị trí lắp đặt (phụ thuộc vào 
vùng chống sét để lựa chọn loại thiết bị chống sét 
cho phù hợp); thời gian đáp ứng càng nhỏ càng 
tốt (ns).

5. Kết luận và đề xuất
5.1. Kết luận
Qua khảo sát và tìm hiểu thực tế hiện trạng 

lắp đặt các hệ thống cung cấp điện, cũng như các 
hệ thống đo lường, điều khiển, tín hiệu, hệ thống 
camera, đàm thoại, phóng thanh, mạng internet, 
mạng LAN... tại một số mỏ hầm lò thuộc TKV về 
cơ bản là chưa có các biện pháp bảo vệ chống 
xung sét lan truyền. Do vậy hàng năm vào mùa 
mưa bão, các thiết bị trong hệ thống điện mỏ bị 
ảnh hưởng của xung sét lan truyền là rất lớn, gây 
thiệt hại về kinh tế và ách tắc sản xuất. Trên cơ 
sở đó, bài báo nêu ra giải pháp lựa chọn lắp đặt 
các thiết bị chống sét lan truyền cho các hệ thống 
cung cấp điện và các hệ thống đo lường điều 
khiển, tín hiệu, camera, đàm thoại, phóng thanh, 
mạng internet, mạng LAN... để đảm bảo nguồn, 
cũng như các thiết bị điện và thiết bị đo lường điều 

khiển, tự động hóa... hoạt động ổn định, tin cậy 
nâng cao hiệu quả, đảm bản an toàn, thông suốt 
trong công tác điều hành, cũng như sản xuất than.

5.2. Đề xuất
Căn cứ theo tình hình thực tế của các đơn vị 

sẽ lựa chọn, áp dụng phù hợp, hiệu quả giải pháp 
chống sét lan truyền cho các hệ thống đo lường, 
hệ thống điều khiển tự động hóa trong dây truyền 
công nghệ sản xuất tại mặt bằng sân công nghiệp 
ở các mỏ than hầm lò trong TKV. Khi áp dụng 
triệt để giải pháp nêu ở trên vào các hệ thống đo 
lường, hệ thống điều khiển tự động hóa sẽ giảm 
thiểu sự ảnh hưởng của sóng sét lan truyền đến 
mức thấp nhất, góp phần đưa các hệ thống trong 
dây truyền công nghệ làm việc an toàn, bài báo 
đưa ra đề xuất một số biện pháp chống sét lan 
truyền như sau: 

- Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền đường 
nguồn cung cấp 220VAC, 380VAC cho các thiết bị 
trong hệ thống.

- Lắp bổ sung tiếp địa cho tất cả các hộp nối 
và những đường cáp cấp nguồn, cáp truyền dữ 
liệu dài.

- Tiếp địa vỏ bọc kim cho các tuyến cáp thông 
tin.

- Lắp đặt phần tử chống sét cho nguồn 24 V từ 
PLC cấp cho các cảm biến, thiết bị đo lường (Lắp 
tại đầu ra của PLC và đầu vào các cảm biến).

- Lắp đặt phần tử chống sét cho đường truyền 
Profibus hệ thống tuyền dữ liệu của mỏ.

Hình 8. Sơ đồ khối lắp đặt bổ sung các thiết bị chống xung sét lan truyền của các hệ thống điều khiển, 
camera, đường tín hiệu…tại các mỏ
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- Lắp đặt phần tử bảo vệ chống sét cho đường 
nguồn cấp cho các camera giám sát, đường tín 
hiệu.

Mục đích của những vấn đề trên là nhanh chóng 
dập các xung sét lan truyền trên đường cáp, dẫn 
các năng lượng này xuống đất càng nhanh càng 
tốt trước khi các xung này dẫn tới thiết bị.  
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trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và 
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[3]. TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) - 
Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung.

[4]. TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - 
Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện 
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Solutions on surge protection  for measurement, control and automation systems 
at some underground mines of Vinacomin
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Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

MSc. Pham Anh Mai, MSc. Nguyen Thu Huong
Quang Ninh University of Industry

Abstract:
The paper presents the current status on a number of automation, control and measurement systems 

at  some underground mines of Vinacomin and the influence of surge waves to the systems, thereby 
solutions have been proposed to minimize the effect of surge waves, improve the production efficiency 
in the coal mining. 
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ MỎ VÀ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TẠI CÁC MỎ THAN HẦM LÒ VIỆT NAM

ThS. Đặng Việt Cường
ThS. Nguyễn Đức Thế
Viện Khoa học Công nghệ  Mỏ - Vinacomin

Biên tập: ThS. Phạm Chân Chính

Tóm tắt: 
Bài báo trình bày quá trình hình thành, lắp đặt, đưa vào sử dụng và các giai đoạn phát triển hệ thống 
quan trắc khí mỏ tập trung tự động tại các mỏ than hầm lò Việt Nam và kết quả thực hiện từ năm 2000 
đến nay.

1. Đặt vấn đề
Một trong các giải pháp rất cơ bản và hữu hiệu 

để ngăn ngừa các vụ cháy nổ khí mê tan trong 
quá trình khai thác mỏ hầm lò trên thế giới nói 
chung và ở Việt Nam nói riêng là việc lắp đặt các 
hệ thống quan trắc khí mê-tan tự động.

Năm 1999 sau vụ nổ khí mê tan lớn nhất trong 
ngành than tại mỏ Mạo Khê làm chết 19 công 
nhân, lãnh đạo ngành đã chỉ đạo cử ngay một 
đoàn cán bộ sang Ba Lan học tập kinh nghiệm. 
Một trong những giải pháp quan trọng nhất được 
đưa ra là cho lắp đặt ngay tại mỏ Mạo Khê một hệ 
thống quan trắc khí mê tan tự động nhằm ngăn 
ngừa các vụ cháy nổ tiếp theo có thể xảy ra. 

Viện KHCN Mỏ được giao thực hiện dự án 
cùng Công ty Carboautomatyka Ba Lan - đơn vị 
cung cấp thiết bị và Viện Mỏ Trung Ương Ba Lan 
(GIG) - đơn vị tư vấn. Kết quả là hệ thống quan 
trắc khí mỏ đầu tiên loại CTT63/40Up đã được 
lắp đặt hoàn chỉnh đưa vào sử dụng từ giữa năm 
2000. 

Sau đó năm 2003 một hệ thống quan trắc khí 
mê-tan do JICA Nhật Bản tiếp tục lắp đặt tại Mỏ 
Mạo Khê theo khuôn khổ của dự án Trung tâm 
quản lý khí mỏ than Việt Nam - Dự án hợp tác 
quốc tế giữa hai chính phủ Việt Nam - Nhật Bản 
mà Viện KHCN Mỏ là đơn vị thực hiện dự án, Tập 
đoàn CN Than-KS Việt Nam là đơn vị quản lý dự 
án.

Dự án đã chọn Mạo Khê là mỏ mẫu (model 
coal mine) và hệ thống quan trắc khí được lắp đặt 
là hệ thống mẫu (model monitoring system) nhằm 
đào tạo và sau đó áp dụng cho các mỏ hầm lò 
khác trong ngành than. Nghành than đã chỉ đạo 
cho triển khai các dự án lắp đặt các hệ thống quan 

trắc khí mê-tan, trước mắt ưu tiên cho các mỏ 
nguy hiểm từ loại 2 trở lên sau đó cho các mỏ còn 
lại. Các giải pháp trong quá trình thực hiện dự án 
về cơ bản cũng đã làm giảm thiểu các vụ cháy nổ 
khí mê-tan trong ngành than. 

Tuy nhiên năm 2008 lại xảy ra một vụ nổ khí 
khá nghiêm trọng tại Công ty Than Khe Chàm làm 
chết 08 công nhân. Tập đoàn TKV đã khẩn trương 
ban hành chỉ thị khẩn cho lắp đặt đồng loạt các 
hệ thống quan trắc khí cho tất cả các khu vực mỏ 
hầm lò. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam đã giao nhiệm vụ này cho Viện Khoa học 
Công nghệ Mỏ và yêu cầu trong thời gian ngắn 
nhất (dưới 1 năm) phải triển khai hoàn chỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Viện 
Khoa học Công nghệ Mỏ đã giao nhiệm vụ cho 
Trung tâm An toàn Mỏ triển khai thiết kế, lắp đặt, 
hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc khí mỏ 
tập trung tự động (do Công ty Carboautomatyka-
Ba Lan sản xuất) tại các đơn vị trực thuộc Tập 
đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc. Ngoài ra, 
có một số mỏ than hầm lò được lắp đặt các hệ 
thống quan trắc khí mỏ loại khác, do Trung Quốc, 
Nhật Bản, Anh Quốc và Việt Nam sản xuất. 

2. Quá trình phát triển hệ thống quan trắc 
khí mỏ

* Giai đoạn từ năm 2000 đến 2007:
Hiện nay, trong ngành khai thác than hầm lò 

Việt Nam đang sử dụng 05 chủng loại hệ thống 
quan trắc khí mỏ tập trung tự động khác nhau do 
trong nước và nước ngoài sản xuất. Mỗi hệ thống 
đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Nhìn chung, 
về cấu hình hoạt động của các hệ thống đều có 
mô hình giống nhau như: Các thiết bị hoạt động 
trong lò, các thiết bị điều khiển trung tâm, các máy 
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tính điều hành; Tín hiệu đo lường từ các đầu đo 
dưới lò được gửi về thiết bị điều khiển trung tâm 
thông qua các tuyến cáp truyền, và hiển thị kết quả 
đo trên máy tính điều hành đặt trên mặt bằng; Hệ 
thống được thiết kế để làm việc liên tục 24/24h, 
365 ngày/năm. Sự khác nhau giữa các hệ thống 
chủ yếu về: phương thức truyền thông, nguyên lý 
làm việc của các thiết bị trong lò và phạm vi áp 
dụng cho đặc thù của từng mỏ. Cấu hình cơ bản 
của hệ thống quan trắc khí mỏ được mô phỏng 
như trong hình 1.

Với thời điểm năm 2000, hệ thống quan trắc 
khí mỏ loại CTT63/40Up được lắp đặt tại Công ty 
Than Mạo Khê là hệ thống khá hiện đại vào thời 
điểm đó, do Công ty Carboautomatyka sản xuất. 
Tuy nhiên, hệ thống còn đơn giản và chưa có các 
tính năng hiện đại nên mới chỉ giám sát được khí 
mêtan trong mỏ than hầm lò.

Đến năm 2003, trong khuôn khổ thực hiện Dự 
án của Tổ chức JICA Nhật Bản (Dự án trung tâm 
quản lý khí mỏ than Việt Nam) Trung tâm An toàn 
Mỏ đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung 
tự động loại Matsushima (do Nhật Bản sản xuất) 
tại Công ty Than Mạo Khê. Đây là hệ thống rất 
phức tạp và có các tính năng hiện đại phù hợp với 
điều kiện tại thời điểm đó. 

* Giai đoạn từ năm 2007 đến 2008: 
Hệ thống quan trắc khí mỏ loại KSG-10 (do 

Công ty Carboautomatyka - Ba Lan sản xuất) được 
đưa vào sử dụng tại các mỏ than hầm lò thuộc các 
Công ty Than: Thống Nhất (khu Yên Ngựa), Uông 
Bí (khu Tràng Khê, Đông Tràng Bạch) và Công ty 
35 (khu Nam Khe Tam) - Tổng Công ty Đông Bắc.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các hệ thống 
loại KSG-10 đã dừng hoạt động và thu hồi do tuổi 
thọ các mỏ đã hết và hệ thống cũng bộc lộ nhiều 
vấn đề về mặt kỹ thuật như: Do thời gian đưa vào 
sử dụng đã hơn 12 năm nên các linh kiện điện tử 
trong bảng mạch đã bị lão hóa và oxy hóa dẫn tới 
hoạt động chập chờn không ổn định; Do chỉ cài 
đặt được cấu hình kênh đo qua bàn phím (với 12 
phím bấm) trên tủ nên gặp khó khăn trong thao 
tác cài đặt và vận hành; Tủ điều khiển KSG-10 chỉ 
kết nối với máy tính điều hành có hệ điều hành 
Windows XP qua cổng COM RS-232, nên gặp khó 
khăn trong công tác sửa chữa và thay thế.

Hệ thống quan trắc khí mỏ loại KSP-2C (do 
Công ty Carboautomatyka – Ba Lan sản xuất) 
được đưa vào sử dụng tại các mỏ than hầm lò 
thuộc các Công ty than: Quang Hanh, Uông Bí 
(khu Hạ My), Vàng Danh, Hà Lầm, Dương Huy. 
So sánh với hệ thống loại KSG-10, hệ thống quan 

Hình 1. Cấu hình cơ bản của hệ thống quan trắc khí mỏ
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trắc khí mỏ loại KSP-2C đã khẳng định được các 
tiện ích, tính năng tiên tiến và sự phù hợp nhất với 
điều kiện lúc đó của các đơn vị sản xuất than hầm 
lò. Sơ đồ công nghệ của hệ thống quan trắc khí 
mỏ loại KSP-2C được thể hiện trên hình 2.

* Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012: 
Các hệ thống quan trắc khí mỏ loại KSP-2C 

tiếp tục được đưa vào sử dụng ở hầu hết các mỏ 
than hầm lò vùng Quảng Ninh. Với các tính năng 
tiên tiến, nên hệ thống loại này phù hợp với tất 
cả các mỏ có quy mô từ nhỏ đến lớn, khu vực 
khai thác từ phân tán đến tập trung. Đến giữa năm 
2012, các hệ thống loại KSP-2C (là loại hệ thống 
đầu tiên) đã được kết nối với Internet để phục vụ 

công tác quản lý và giám sát khí mỏ từ xa. Giao 
diện hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động 
loại KSP-2C trên internet được thể hiện trên hình 
3. Hệ thống loại KSP-2C đã phát huy và đem lại 
hiệu quả rõ rệt trong quá trình sử dụng tại các mỏ 
than hầm lò vùng Quảng Ninh.

Các hệ thống quan trắc khí mỏ (do Viện Nghiên 
cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa - Bộ Khoa 
học và Công nghệ sản xuất) cũng được đưa vào 
sử dụng tại các mỏ hầm lò thuộc các Công ty 
than như Khe Chàm, Hạ Long (khu Cẩm Thành), 
Thăng Long - Tổng Công ty Đông Bắc. Tuy nhiên, 
hệ thống loại này mới chỉ phù hợp với các mỏ than 
hầm lò có quy mô vừa hoặc nhỏ. Giao diện chính 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ hệ thống quan trắc khí mỏ loại KSP-2C do Carboautomatyka-Ba Lan 
sản xuất
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trên máy tính điều hành của hệ thống Vielina được 
thể hiện trên hình 4.

Các hệ thống quan trắc loại THY-2000 (do 
Công ty KCME - Nhật Bản sản xuất) được đưa vào 
sử dụng tại các mỏ than hầm lò thuộc các Công 
ty Than: Mạo Khê, Nam Mẫu, Thống Nhất (khu Lộ 
Trí) trong giai đoạn này. Hệ thống này phù hợp với 
các mỏ than có quy mô sản xuất lớn, tập trung và 

khai thác xuống sâu (từ mức -150 trở xuống).  
* Giai đoạn từ năm 2012 đến nay:
Với đặc thù cũng như quy mô sản xuất của 

một số đơn vị trong năm 2014, hệ thống quan trắc 
khí mỏ loại KJ770 đã được lắp đặt và sử dụng 
tại Công ty Than Nam Mẫu. Trong năm 2015 hệ 
thống quan trắc khí mỏ loại KJ90NB được lắp đặt 
và sử dụng tại tại Công ty Than Khánh Hòa. Hệ 

Hình 3. Giao diện trên Internet của hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động loại KSP-2C 

Hình 4. Giao diện chính trên máy tính điều hành của hệ thống Vielina
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thống loại này, đều do Trung Quốc sản xuất, có 
thể áp dụng cho tất cả các loại mỏ than hầm lò và 
có nhiều tính năng hiện đại. 

Trong năm 2016, hệ thống quan trắc khí mỏ 
tập trung tự động loại Mine Scada (do Công ty 
Davis Derby - Anh Quốc sản xuất) đã được lắp 
đặt tại khu Lộ Trí - Công ty Than Thống Nhất. Đây 

là hệ thống quan trắc khí mỏ có các tính năng phù 
hợp với các mỏ than hầm lò có quy mô hiện đại và 
ít bị ảnh hưởng của sóng sét lan truyền. Giao diện 
chính trên máy tính điều hành của hệ thống Mine 
Scada được thể hiện trên hình 6.

Gần đây nhất là trong năm 2019 đã có thêm 
một loại  hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự 

Hình 5. Sơ đồ cấu trúc hệ thống quan trắc khí mỏ loại KJ770

Hình 6. Giao diện trên máy tính điều hành của hệ thống quan trắc khí mỏ loại Mine Scada
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động loại DKDB  được lắp đặt tại Công ty Than Núi 
Béo. Đây là hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự 
động mới nhất do Công ty Carboaumatyka-Ba Lan 
sản xuất, có các tính năng phù hợp với các mỏ 
than hầm lò có quy mô hiện đại và ít bị ảnh hưởng 
của sóng sét lan truyền.

Như vậy, về cơ bản tất cả các mỏ than hầm lò 
đã được trang bị hệ thống quan trắc khí mỏ tập 
trung tự động, trong đó phần lớn các hệ thống do 
Công ty Carboaumatyka-Ba Lan sản xuất. Các hệ 
thống quan trắc khí mỏ đã lắp đặt được thống kê 
theo năm như trong bảng 1.

Bảng 1. Danh sách các hệ thống quan trắc khí mỏ đã được lắp đặt đến hết năm 2019

STT Năm lắp 
đặt Tên Công ty sử dụng HTQT Loại hệ thống Công ty hoặc nước sản 

xuất

1 2000 Mạo Khê CTT63/40Up Carboautomatyka
2 2003 Mạo Khê Matsushima Nhật Bản
3 2007 Thống Nhất (Khu Yên Ngựa) KSG-10 Carboautomatyka
4 2007 Quang Hanh KSP-2C Carboautomatyka
5 2008 Vàng Danh, Hà Lầm, Dương Huy KSP-2C Carboautomatyka 

6 2008
35 (khu Nam Khe Tam); Hồng Thái 
(khu Tràng Khê); Hồng Thái (khu 
Đông Tràng Bạch)

KSG-10 Carboautomatyka 

7 2009

Mông Dương; Uông Bí (Hoành Bồ); 
Hòn Gai (Thành Công); Hạ Long (Hà 
Ráng và Tân Lập); Thống Nhất  (Lộ 
Trí); Khe Chàm; 45, 35 (khu Tây Bắc 
Ngã Hai), 86, 790, 91-TCT Đông Bắc.  

KSP-2C Carboautomatyka 

8 2009 Khe Chàm Vielina Việt Nam

9 2010 Hạ Long (Cẩm Thành), Thăng Long 
-TCT Đông Bắc Vielina Việt Nam

10 2010
Hòn Gai (Giáp Khẩu); Uông Bí (Đông 
Vàng Danh), Hồng Thái (khu Hồng 
Thái), Nam Mẫu.

KSP-2C Carboautomatyka 

11 2010 Mạo Khê THY-2000 Nhật Bản

12 2011 Nam Mẫu KSP-2C Carboautomatyka 

13 2012 Hòn Gai (Cao Thắng) KSP-2C Carboautomatyka 

14 2013 Uông Bí (Tràng Bạch), 618-TCT Đông 
Băc Vielina Việt Nam

15 2013 Nam Mẫu, Thống Nhất THY2000 Nhật Bản

17 2014 Nam Mẫu KJ770 Trung Quốc

18 2015 Khánh Hòa KJ90NB Trung Quốc

19 2016 Thống Nhất (Lộ Trí) Mine Scada Davis Derby-Anh Quốc

20 2019 Núi Béo DKDB Carboautomatyka
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3. Kết quả thực hiện 
Hàng năm các đơn vị sử dụng đều duy trì thực 

hiện công tác bảo trì và sửa chữa thường xuyên 
hệ thống quan trắc khí mỏ. Nên đến nay vẫn còn 
duy trì 32 hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự 
động hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác và phục 
vụ hiệu quả công tác quản lý khí mỏ gồm: 20 hệ 
thống loại KSP-2C, 05 hệ thống loại Vielina, 03 hệ 
thống loại THY-2000, 02 hệ thống do Trung Quốc 
sản xuất, 01 hệ thống loại Mine Scada và 01 hệ 
thống loại DKDB. 

Đến thời điểm này, hầu hết các hệ thống quan 
trắc khí mỏ đều đã được kết nối về Trụ sở các 
Công ty sử dụng hệ thống, Trung tâm An toàn Mỏ, 
Trung tâm Cấp cứu Mỏ và Trung tâm Điều hành 
sản xuất tại Quảng Ninh - TKV thông qua đường 
truyền Internet tốc độ cao. Nên đã thiết lập thêm 
các tầng quản lý khí mỏ từ xa, phục vụ tốt công 
tác quản lý khí mỏ nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy 
nổ khí mỏ.

Tại Trung tâm An toàn Mỏ việc kiểm soát các 
hệ thống qua internet được thực hiện 24/24h và 
7/7 ngày trong tuần.

Như vậy, với 20 năm kế thừa và phát triển tại 
các mỏ than hầm lò ở Việt Nam, từ hệ thống đơn 
giản đầu tiên đến các hệ thống phức tạp tiếp theo 
sau đó, đa chủng loại và đa chức năng, các hệ 
thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động ngày 
càng được cải tiến, nâng cấp, mở rộng để có thể 
đáp ứng được quy mô sản xuất, phù hợp với diện 
sản xuất ngày càng xuống sâu của các đơn vị than 
hầm lò. Với sự hoạt động của hệ thống quan trắc 

khí mỏ, không những giúp các tiết giảm nhân lực 
lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động mà còn 
nâng cao khả năng ngăn ngừa các hiểm họa cháy 
nổ khí bụi mỏ nhằm đảm bảo an toàn trong sản 
xuất tại các mỏ than hầm lò ở Việt Nam.

4. Đề xuất 
Trên cơ sở các kết quả mà hệ thống quan trắc 

khí mỏ đã đạt được khi đưa vào hoạt động tại các 
mỏ than hầm lò, cần được nghiên cứu để áp dụng 
công nghệ hệ thống quan trắc khí mỏ vào các mỏ 
khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp 
khác.

Các đơn vị sử dụng hệ thống quan trắc khí mỏ 
cần tính toán và phối hợp chặt chẽ với các bên 
liên quan để đưa ra được phương án tối ưu nhất 
nhằm đem lại hiệu quả cao nhất khi thực hiện một 
số nội dung sau:

- Khi có kế hoạch đầu tư xây dựng mới hoặc 
mở rộng hệ thống quan trắc khí mỏ. 

- Khi di chuyển hệ thống quan trắc khí mỏ sang 
diện khai thác mới.

- Khi có kế hoạch thay thế, sửa chữa thiết bị.  
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Abstract:
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of mine gas monitoring system development in underground coal mines of Vietnam and results from the 
year 2000 up to present.
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Tóm tắt: 
Bài báo mô tả các hệ thống thông gió cho lò chợ trong điều kiện nguy hiểm về khí mê tan và cháy mỏ, 

ưu nhược điểm và  đặc trưng của 6 hệ thống thông gió mỏ. Phân tích 3 hệ thống đặc trưng nhất, tính 
toán tốc độ gió và hàm lượng khí mê tan trong khu vực phá hỏa cho 2 hệ thống: hệ thống khai thác hình 
chữ U và Y (khai thác từ biên giới vào trung tâm). Mô phỏng sự phân bố của không khí và hàm lượng 
khí mê tan trong khu vực phá hỏa của lò chợ bằng phần mềm máy tính cho hai hệ thống thông gió. Các 
phân tích, tính toán có thể làm cơ sở cho các cán bộ thông gió ở các mỏ hầm lò tham khảo và áp dụng.

1. Mở đầu
Trong khai thác mỏ hầm lò, càng khai thác 

xuống sâu thì hiểm họa tự nhiên càng tăng,các 
mối nguy hiểm như cháy mỏ, cú đấm mỏ, nhiệt 
độ, khí mê tan... tăng dần theo chiều sâu khai thác 
mỏ.

Trong các mối hiểm họa tự nhiên nêu trên, mối 
nguy hiểm về khí mê tan và cháy mỏ là lớn nhất 
[2]. Các mối nguy hiểm phụ thuộc đặc tính lấp đầy 
của khí mê tan trong vùng đã khai thác, phụ thuộc 
vào lượng than tổn thất trong vùng phá hỏa có thể 
dẫn đến cháy, nổ khí mê tan hoặc cháy nội sinh 
trong vỉa than [10]. 

2. Các hệ thống thông gió lò chợ trong điều 
kiện nguy hiểm về khí mê tan và cháy mỏ

Trong các mỏ than đá tại Ba Lan thường sử 
dụng hệ thống thông gió hình chữ U khai thác từ 
biên giới mỏ (kiểu khấu giật từ biên giới mỏ), hệ 
thống này phù hợp để thông gió cho những lò chợ 
có sản lượng cao, ngay cả trong trường hợp có 
mối nguy hiểm về khí mê tan cao. Hệ thống thông 
gió hình chữ Y được sử dụng trong nhiều trường 
hợp, có hoặc không có khí mê tan. Các mỏ tại Ba 
Lan cũng sử dụng hệ thống thông gió hình chữ Z 
và H. Hệ thống thông gió hình chữ Z đòi hỏi công 
tác chuẩn bị ít trước khi khai thác, trái lại hệ thống 
hình chữ H được sử dụng trong trường hợp nhiều 
khí mê tan. Hệ thống thông gió cho lò chợ khai 
thác từ biên giới mỏ và ưu nhược điểm của chúng 
được thể hiện trong bảng 1 [3, 5, 10, 13]. 

3. Đặc tính các hệ thống thông gió cho lò 
chợ

3.1. Hệ thống thông gió hình chữ U khai 
thác từ biên giới mỏ

Hệ thống thông gió hình chữ U, khai thác từ 
biên giới mỏ được sử dụng trong các lò chợ có 
mức độ nguy hiểm về khí mê tan loại 1 và loại 2, 
sử dụng cho các lò chợ loại 3 và 4 khi kết hợp 
tháo khí mê tan cho lò chợ. Trong hệ thống thông 
gió này, gió sạch đi trong đường lò đào trong than, 
sau khi qua lò chợ, gió thải cũng đi trong đường lò 
đào trong than. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ 
thống thông gió là những mối nguy hiểm, đặc biệt 
là nguy hiểm về khí mê tan [4, 7]. Hệ thống này 
hạn chế trong việc phòng chống hiểm họa khí mê 
tan nếu hệ thống tháo khí mê tan hoạt động không 
hiệu quả, đặc biệt là trong trường hợp vỉa có chiều 
dày mỏng.

Trong trường hợp cấu tạo địa chất của vỉa 
phức tạp, tốc độ khấu lò chợ sẽ hạn chế, sẽ giảm 
thiểu mức độ nguy hiểm về cháy. Hệ thống này 
cũng có hiệu quả trong việc hạn chế sự phát triển 
của cháy nội sinh trong khu vực phá hỏa lò chợ.

3.2. Hệ thống thông gió hình chữ Y, gió sạch 
bổ sung từ đường lò thông gió

Hệ thống thông gió hình chữ Y với gió sạch bổ 
sung từ đường lò thông gió được sử dụng trong 
điều kiện nguy hiểm về khí mê tan, vỉa có chiều 
dày nhỏ, loại bỏ khí mê tan trong khu vực đã khai 
thác từ không gianphía trước lò chợ.

Không khí sạch sẽ đi theo hai đường lò trong 
vỉa than, sau khi qua lò chợ được bổ sung thêm 
gió sạch và gió thải đi trong đường lò dọc theo khu 
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Bảng 1. Hệ thống thông gió cho lò chợ khai thác từ biên giới mỏ và ưu nhược điểm của chúng

TT Tên công 
nghệ Sơ đồ Nhược điểm Ưu điểm

1

Hệ thống thông 
gió hình chữ 
U, khai thác từ 
biên giới ruộng 
mỏ

- Tăng nguy hiểm về khí 
mê tan tại luồng gió ra 
của lò chợ
- Cần sử dụng hệ thống 
thông gió trợ giúp tại khu 
vực ngã 3 – đường lò 
thông gió
- Hiệu suất tháo khí 
không cao

- Có khả năng nhận 
biết mức độ thay đổi độ 
chứa khí của vỉa than
- Hạn chế rò gió qua 
luồng phá hỏa
- Hạn chế cháy phát sinh 
trong khu vực phá hỏa

2

Hệ thống thông 
gió hình chữ 
Z, khai thác từ 
biên giới ruộng 
mỏ

- Tăng nguy cơ cháy mỏ 
trong luồng phá hỏa
- Phải xây tường chắn 
khu vực lò thông gió

- Ít nguy hiểm về khí mê 
tan trong lò chợ
- Dễ phòng chống hiểm 
họa khí mê tan

3

Hệ thống thông 
gió hình chữ 
Y, gió sạch bổ 
sung từ đường 
lò thông gió

- Tăng nguy cơ cháy mỏ 
trong luồng phá hỏa
- Phải xây tường chắn 
khu vực lò vận tải

- Dễ nhận biết được sự 
thay đổi của vỉa và độ 
chứa khí trong vỉa than
- Dễ phòng chống hiểm 
họa khí mê tan
- Loại bỏ vùng tích tụ khí 
mê tan trong khu vực 
phá hỏa

4

Hệ thống thông 
gió hình chữ 
Y, gió thải đi 
theo hai hướng 
khác nhau

- Tăng nguy cơ cháy mỏ 
trong luồng phá hỏa
- Phải xây tường chắn 
khu vực lò vận tải

- Dễ phòng chống hiểm 
họa khí mê tan

5

Hệ thống thông 
gió hình chữ 
Y, gió sạch 
bổ sung cho 
đường lò thông 
gió đến từ khu 
vực đã khai 
thác

- Gia tăng mức độ nguy 
hiểm khí mê tan tại khu 
vực sau lò chợ
- Phải xây tường chắn 
khu vực lò vận tải

- Dễ phòng chống cháy 
mỏ
- Khả năng quản lý khu 
vực phá hỏa

6 Hệ thống thông 
gió hình chữ H

- Nguy hiểm cháy trong 
khu vực đã khai thác
- Cần điều chỉnh hướng 
gió thải theo hai hướng 

- Dễ phòng chống cháy 
mỏ
- Dễ tháo khí mê tan
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vực đã khai thác.
Hệ thống này đảm bảo an toàn cho công việc 

ở phần không gian trước lò chợ trong điều kiện 
nguy hiểm về khí mê tan cao. Thuận lợi cho công 
tác tháo khí, tạo thuận lợi cho công việc và ít nguy 
hiểm về nhiệt độ.

3.3. Hệ thống thông gió hình chữ Y, gió thải 
đi theo hai hướng khác nhau

Hệ thống thông gió hình chữ Y, gió thải sẽ chia 
làm 2 hướng sau khi qua lò chợ, ứng dụng trong 
điều kiện khí mê tan cao, vỉa dầy và dầy trung bình.

Không khí sạch đi dọc theo đường lò đào trong 
than, sau khi qua lò chợ, gió thải sẽ chia làm 2 
đường dọc theo lò than và dọc theo khu vực đã 
khai thác. Hệ thống này cũng đảm bảo an toàn cho 
công việc ở phần không gian trước lò chợ trong 
điều kiện nguy hiểm về khí mê tan cao, vỉa dầy và 
dầy trung bình. 

4. Chương trình máy tính để tính toán vận 
tốc dòng không khí và hàm lượng khí mê tan 
tích tụ trong vùng đã khai thác.

4.1. Các giả định và dữ liệu đầu vào
Từ kết quả phân tích các ứng dụng của hệ 

thống thông gió cho lò chợ, cho  thấy hệ thống 
thông gió thường được sử dụng nhiều nhất là hệ 
thống thông gió hình chữ U và Y khai thác từ biên 
giới [8, 9]. Một chương trình máy tính đã được 
phát triển cho các hệ thống thông gió nêu trêncho 
phép xác định sự phân bố của không khí và hàm 
lượng khí mê tan trong vùng đã khai thác [10]. 
Chương trình này trong giai đoạn thiết kế lò chợ 
cho phép đánh giá mức độ nguy hiểm về than tự 
cháy trong vùng đã khai thác sau lò chợ.

Để thực hiện tính toán, các số liệu cần chuẩn 
bị bao gồm:

a. Các yếu tố của hệ thống khai thác:
- Chiều dài lò chợ;
- Chiều cao lò chợ;
- Đường phương;
- Chiều cao lò chân và lò đầu;
- Tiết diện ngang của lò chợ.
b. Tính chất vật lý của không khí:
- Mật độ và độ nhớt;
- Lưu lượng dòng không khí qua lò chợ;
- Khối lượng riêng phân tử khí;
- Hệ số khuếch tán không khí.
c. Các yếu tố đặc trưng không khí qua vùng 

đã khai thác trên cơ sở kinh nghiệm thực tế.
d. Tổn thất áp suất không khí dọc theo 

đường lò khu vực đã khai thác:

- Cho hệ thống hình chữ U khai thác từ biên 
giới trong lò chợ;

- Cho hệ thống hình chữ Y trong lò chợ và 
đường lò thông gió.

Tổn thất áp suất có thể được xác định ở bất kỳ 

            Hướng dòng không khí, z(1): Tọa độ điểm 
đo (khoảng cách đến điểm z(1) =0, DPW(1): Tổn 
thất áp suất trong tiết diện đường lò theo chiều 

dài đường lò (z(i-1)-z(i))
Hình 1. Sơ đồ thông gió hình chữ U

             Hướng dòng không khí z(1): Tọa độ điểm 
đo (khoảng cách đến điểm z(1) =0, DPW(1): Tổn 
thất áp suất trong tiết diện đường lò theo chiều 

dài đường lò (z(i-1)-z(i))
Hình 2. Sơ đồ thông gió hình chữ Y
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đoạn đường lò nhờ các điểm nút (điểm đo) đầu 
và cuối. Tọa độ của các điểm nàyđược xác định 
giống như khoảng cách từ tiết diện đường lò gió 
thải, vì vậy, giá trị tổn thất áp suất sẽ tăng lên theo 
hướng ngược lại. Dữ liệu chuẩn bị theo sơ đồ hình 
1 và 2.

Sử dụng phương pháp dòng chảy, khu vực 
dòng chảy (qua không gian khu vực đã khai thác) 
được phủ bởi mắt lưới kích thước IDxJD (số lượng 
điểm nút dọc theo gương lò chợ nhân với số điểm 
nút theo hướng khu vực đã khai thác). Kích thước 
lớn nhất của lưới là 50x50 điểm nút.

4.2. Tính toán sự phân bố tốc độ dòng chảy 
không khí và nồng độ khí mê tan trong vùng 

phá hỏa
Trên hình 3 và 4 cho thấy hình ảnh kết quả tính 

toán phân bố tốc độ gió cho các hệ thống thông gió 
lò chợ khác nhau (U và Y khai thác từ biên giới) 
với cùng điều kiện địa chất, cùng đặc tính của đá 
nóc, cùng giá trị tổn thất áp suất trong vùng thông 
gió lò chợ và cùng một yếu tố hình học (chiều dài 
lò chợ 200m, đường phương 400m, chiều cao lò 
chợ 2,5m). 

Trong trường hợp hệ thống hình chữ U, khai 
thác từ biên giới, lưu lượng gió đến lò chợ là 1800 
m3/phút, trong trường hợp hệ thống hình chữ Y gió 
qua lò chợ là 1500 m3/phút và đường lò gió sạch 
đến ngã 3 lò chợ là 300 m3/phút. Lượng khí mê 

Hình 3. Bản đồ đồng đẳng tốc độ gió trong vùng phá hỏa với hệ thống thông gió hình chữ U 
khai thác từ biên giới

Hình 4. Bản đồ đồng đẳng tốc độ gió trong vùng phá hỏa với hệ thống thông gió hình chữ Y 
khai thác từ biên giới
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tan thoát vào lò chợ là 20 m3/phút. Kết quả tính 
toán xác định đường đồng đẳng tốc độ gió và hàm 
lượng khí mê tan cho phép đánh giá hiệu suất 

thông gió trong những vùng phá hỏa khác nhau và 
phương pháp phòng chống, hạn chế dòng không 
khí đi qua khu vực đã khai thác.
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Hình 5. Bản đồ đồng đẳng nồng độ khí mê tan trong vùng phá hỏa với hệ thống thông gió hình chữ U 
khai thác từ biên giới: a) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 5,4 m3/phút, nồng độ khí mê tan ở luồng 

gió thải lò chợ là %0,3; b) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 10,8 m3/phút, nồng độ khí mê tan ở 
luồng gió thải lò chợ là %0,6; c) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 14,4 m3/phút, nồng độ khí mê tan 
ở luồng gió thải lò chợ là %0,8; d) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 19,8 m3/phút, nồng độ khí mê 

tan ở luồng gió thải lò chợ là 1,1%
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Tốc độ gió lớn nhất là tại khu vực gió ra và gió 
vào của lò chợ (luồng phá hỏa gần lò chợ nhất). 
Phía sâu bên trong tốc độ gió giảm và phụ thuộc 
vào loại đất đá phá hỏa. Khu vực đã khai thác xảy 
ra quá trình tự cháy khi tốc độ gió qua khu vực 
phá hỏa đạt 1,5 đến 15 mm/s. Tốc độ gió này đảm 
bảo sự tích tụ nhiệt trong vùng ô xy hóa của than 
tại khu vực phá hỏa. Khi tốc độ tiến gương lò chợ 
nhỏ và thời gian cung cấp gió lớn, từ giai đoạn ủ 
nhiệt có thể dẫn đến hiện tượng tự cháy than trong 
vùng đã khai thác. 

Trên hình 5 và 6 thể hiện đường đồng đẳng 
hàm lượng khí mê tan trong khu vực đã khai thác 
với hệ thống thông gió hình chữ U (hình 5) và Y 
(hình 6).

Các tính toán để xác định đường đồng đẳng 
nồng độ khí mê tan được thực hiện trong 4 trạng 
thái khác nhau về lưu lượng không khí cung cấp 
cho môi trường lò chợ. Các kết quả tính toán cho 
phép đánh giá mức độ thoát khí mê tan trong vùng 
đã khai thác, xác định khu vực có nồng độ khí mê 
tan cao để đề ra các biện pháp phòng chống hợp 
lý. 

Trên cơ sở các kết quả tính toán, có thể nói 
rằng hệ thống thông gió hình chữ U khai thác từ 
biên giới, khí mê tan thoát vào lò chợ ở mức 15 
m3/phút, nồng độ khí mê tan trong khu vực phá 
hỏa tăng lên đáng kể và tập trung nhiều nhất ở 
khu vực cuối lò chợ. Phân tích các kết quả tính 
toán thấy rằng, với các điều kiện như trên, lượng 

Hình 6. Bản đồ đồng đẳng nồng độ khí mê tan trong vùng phá hỏa với hệ thống thông gió hình chữ Y 
khai thác từ biên giới: a) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 5,4 m3/phút, nồng độ khí mê tan ở luồng 

gió thải lò chợ là %0,3; b) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 9,0 m3/phút, nồng độ khí mê tan ở 
luồng gió thải lò chợ là %0,5; c) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 14,4 m3/phút, nồng độ khí mê tan 
ở luồng gió thải lò chợ là %0,8; d) Độ thoát khí mê-tan tuyệt đối ở mức 19,8 m3/phút, nồng độ khí mê 

tan ở luồng gió thải lò chợ là %1,1
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khí mê tan tính toán lớn nhất thoát vào lò chợ nằm 
trong khoảng 10 đến 15 m3/phút.

Trái lại, trong hệ thống hình chữ Y, vùng tập 
trung khí mê tan được đẩy ra xa lò chợ và thoát 
vào đường lò thông gió với số lượng lớn hơn 15 
m3/phút. 

5. Kết luận
Từ kết quả phân tính, tính toán mô phỏng hệ 

thống thông gió để chọnra hệ thống thông gió tốt 
nhất áp dụng cho lò chợ.

Phòng chống cháy quan trọng là hạn chế lượng 
gió rò qua khu vực đã khai thác,do đó chọn hướng 
khai thác của lò chợ sao cho phù hợp và tiến hành 
xây tường chắn phía sau lò chợ.Cách tốt nhất để 
phòng chống cháy mỏ là hạn chế tổn thất của than 
trong khu vực phá hỏa, rải bụi đá đường lò và các 
vật liệu chống cháy khác, hạn chế sự di chuyển 
của không khí trong vùng đã khai thác.

Phòng chống sự nguy hiểm của khí mê tan là 
lựa chọn hệ thống thông gió thích hợp. Trong giai 
đoạn thiết kế, cần phân tích mức độ nguy hiểm và 
lựa chọn hệ thống thông gió lò chợ phù hợp, đảm 
bảo hiệu quả tháo khí.

Phân tích các kết quả tính toán cho thấy, hệ 
thống thông gió kiểu chữ U có sự tích tụ khí mê tan 
trong vùng phá hỏa tại khu vực tiếp giáp với lò chợ 
gây nguy hiểm, trong khi hệ thống thông gió kiểu 
chữ Y không quan sát hiện tượng trên.

Trên kết quả tính toán tốc độ gió và hàm lượng 
khí mê tan trong vùng phá hỏa có thể nói rằng hệ 
thống thông gió hình chữ U nồng độ khí mê tan 
tăng cao tại khu vực cuối lò chợ. Các kết quả tính 
toán cũng cho thấy với hệ thống này lượng khí mê 
tan thoát vào lò chợ nên từ 10 đến 15 m3/phút, 
không nên lớn hơn 15 m3/phút.

Trái lại, trong hệ thống hình chữ Y, vùng tập 
trung khí mê tan được đẩy ra xa lò chợ và thoát 
vào đường lò thông gió với số lượng lớn hơn 15 
m3/phút.
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Longwall ventilation in dangerous conditions of methane gas and mine fire 
in Polish coal mines

MSc. Do Manh Hai, MSc. Hoang Quang Hop, MSc. Pham Huu Hai
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
The article describes ventilation systems for longwalls in hazardous conditions of methane gas and 

mine fires, advantages, disadvantages and characteristics of  six mine ventilation systems. Analysis 
of the three most specialized systems, calculation of wind speed and methane content in the mining 
area for two systems: U and Y-type extraction system (excavating from the border to the center). The 
simulation of the distribution of air and methane gas content in the mining area of longwalls by the 
computer software for two ventilation systems. The analysis, calculation can be the basis for reference 
and application to the ventilation staff in the underground coal mines.
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC CHO CƠ CHẾ ẤN MŨI KHOAN TRÊN 
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Tóm tắt:
Có 2 cơ chế ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khoan là quay và đẩy. Để thực hiện điều khiển cũng 

như xây dựng mô hình mô phỏng hai quá trình này, trước tiên chúng ta cần xây dựng mô hình toán học 
về quá trình hoạt động của hai quá trình này. Trong bài báo này chúng tôi trình bầy về quá trình xây 
dựng mô hình toán học của cơ chế đẩy mũi khoan. Kết quả xây dựng mô toán học cơ chế đẩy mũi khoan 
là thu được các phương trình toán học về các quá trình vật lý trong các thiết bị của cơ cấu này.

Mở đầu
Khi khoan, có hai cơ chế ảnh hưởng trực tiếp 

đến quá trình khoan là tốc độ quay và lực ấn mũi 
khoan [1] . Để thực hiện điều khiển cũng như xây 
dựng mô hình mô phỏng hai quá trình này, trước 
tiên chúng ta cần xây dựng mô hình toán học về 
quá trình hoạt động của chúng. Trong bài báo này 
chúng tôi trình bày về kết quả xây dựng mô hình 
toán cho cơ chế ấn mũi khoan và các phương 
trình toán học về quá trình vật lý trong các cơ cấu 
thành phần của nó.

Ta phân chia cơ cấu ấn mũi khoan trên máy 
khoan xoay cầu thành ba phần: Hệ thống cáp treo-
ròng rọc bội suất bốn; đường ống (nối từ bơm đến 
xi lanh) và xi lanh thủy lực; bơm thủy lực với động 
cơ điện.

1. Hệ thống cáp treo-ròng rọc bội suất bốn
Cơ chế ấn mũi khoan được đảm bảo nhờ hệ 

ròng rọc bội suất bốn (hình 1). Từ đó, ta nhận 
được các phương trình, mô tả liên hệ về lực và 
quãng đường di chuyển của mũi khoan dưới tác 
động của xi lanh như sau:

Phương trình lực:   
FA=4.FB. (1)
Trong đó: FA - Lực tác dụng tại điểm A; FB - Lực 

tác dụng tại điểm B.
Phương trình quãng đường: 
eA=(eA/4). (2)
Trong đó: eA - Quãng đường di chuyển của 

điểm A; eB - Quãng đường di chuyển của điểm B.
2. Đường ống và xy lanh thủy lực
Sơ đồ chức năng của cơ cấu dẫn động với 

chuyển động trực tiếp của thanh đẩy mô tả trong 
hình 2. Đến thành phần của cơ cấu dẫn động trong 
pít tông S, xy lanh với hai khoang lưu thông, V1 và 
V2 và cần pít tông Ш. 

Khi mô tả về cơ cấu dẫn động tác động hai 
chiều với chuyển động trực tiếp của thanh chúng 
ta chấp nhận các giả thiết sau:
Ø Cơ cấu dẫn động được gắn cứng trên bệ;
Ø Đàn hồi của cần pít tông và đàn hồi dọc của 

xy lanh là không đáng kể;
Ø Trong hệ thống dẫn động thủy lực, chất lỏng 

tuần hoàn nén được với suất đàn hồi thể tích b;
Ø Áp suất р1 trong khoang V1 và áp suất р2 

trong khoang V2;
Ø Sự rò rỉ của chất lỏng làm việc từ một bên xi 

lanh sang bên khác là không đáng kể;
Ø Bỏ qua quá trình quá độ do van khóa ЗМ10 

sinh ra trong quá trình hoạt động.
2.1. Trường hợp 1 - Khi chỉ sử dụng một 

bơm Н11
Phương trình lưu lượng của chất làm việc 

Hình 1. Mô hình hệ ròng rọc bội suất bốn
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trong các đoạn ống dẫn với tính đến độ nén của 
chất lỏng làm việc có dạng:

(3)
 

                                                     (4)

Trong đó: b.S0.LH11A.(dp1/dt), b.S0.LAB.(dp1/dt)  - 
Các  tham số tính đến sự thay đổi mật độ của chất 
lỏng; LAB - Độ dài đoạn ống AB; LН11A - Độ dài đoạn 
ống Н11A; S0 - Diện tích lòng trong của ống dẫn.

Phương trình lưu lượng của chất lỏng làm việc 
từ khoang thứ nhất có tính đến độ nén của chất 
lỏng làm việc có dạng:

                                         (5)

Trong đó: S1.(dL/dt) - Tham số, có tính đến 
chuyển động của pít tông; b.S1.(L+eL).(dp1/dt) 
- Tham số tính đến sự thay đổi mật độ của chất 
lỏng; S1 - Diện tích pít tông khoang thứ nhất; L 
- Khoảng cách ban đầu của cần pít tông Ш; eL - 
Khoảng cách di chuyển của cần pít tông so với vị 
trí ban đầu.

Khi tính đến tốc độ không cao của cơ cấu dẫn 
động, dòng chất lỏng trong khoang thứ nhất có thể 
được coi là chảy tầng, do đó có thể viết phương 
trình liên tục cho chúng:

Phương trình lưu lượng của hệ thống được tạo 
ra từ bơm Н11 có dạng:

QH11=QH11A+ QAB+Q1,
QH11=b.[S0.LH12A+S0.LAB+S1.(L+eL)].(dp1/dt)+S1.

(dL/dt); (6)
Biểu thức (6) phải bổ sung phương trình lực:
F=(S1p1-S2p2-F1-mg). (7)

Trong đó F - Lực, tác dụng từ xy lanh đến mũi 
khoan, F1 - Lực ma sát của xy lanh với pít tông, 
m - Khối lượng của cần pít tông và pít tông, g - Gia 
tốc trọng trường của trái đất. Trong quá trình vận 
hành p2»0.

Từ các phương trình (6), (7) có thể nhận được 
hệ phương trình trong sai lệch:

                                    
                                                        (8)

Trong (8) các tham số а... được xác định bằng 
các phụ thuộc:

a11=1;a12=b. [S0.LH11A+S0.LH11A+S1.(L+eL)] ; 
a13=S1; a21=1; a22=S1; a23=(F1+mg)

Hệ phương trình (8) có thể cho phép xác định 
tương đối đầu ra (có thể điều chỉnh) của các tham 
số dL, dF.

2.2. Trường hợp 2 - Khi sử dụng cả hai bơm 
Н11 và Н12

Tương tự như trường hợp 1, ta có thể nhận 
được hệ phương trình trong sai lệch:

                                 
                                                   
                                                       (9)

Trong (9) các tham số а11, a12, a13, a21, a22, a23 
được xác định bằng các phụ thuộc:

a11=1;a12=b. [S0.LH12A+S0.LH11A+S0.LAB+S1.
(L+eL)]; a13=S1; a21=1; a22=S1; a23=(F1+mg)

Hệ phương trình (9) cho phép xác định một 
cách tương đối đầu ra (có thể điều chỉnh) của các 
tham số dL, dF.

3. Bơm thủy lực với động cơ điện
Xem xét bơm thủy lực pít tông hướng trục trong 

Hình 2. Cơ cấu dẫn động với thanh tác động trực tiếp
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hình 3. Bơm thủy lực bao gồm một khối quay (1) 
gắn trên trục lệch tâm, khoảng cách e giữa hai tâm 
quay A và tâm của khối B, thân bơm (2) và các pít 
tông (3) và (4). Khi thiết lập mô hình của bơm thủy 
lực, bài báo chỉ trình bày ngắn gọn các kết quả. Ở 
đây sử dụng các giả định sau:
Ø Chất lỏng là không nén được;
Ø Ảnh hưởng về độ đàn hồi của thành ống là 

không đáng kể.
Nếu áp suất trong khoang hút vào của pít tông 

(4) bằng рА, thì trên pít tông có diện tích SА tác 
động một lực FA, lực này được phân tách thành 
phần pháp tuyến T=FA/cosb và tiếp tuyến FmA=FA 
tgb của tập hợp. Lực pháp tuyến được cân bằng 
bởi phản lực trong gối tựa của trục đầu ra, còn lực 
tiếp tuyến tạo ra mô men cản, bằng:

  
                                                           (10) 

Trong đó: mA  - Mô men cản trên trục được tạo 
ra từ pít tông (4); (AE+FC) - Bán kính quay tại điểm 
làm việc hiện tại của bơm tương đối với pít tông 
(4); AE - Đoạn thẳng trên hình H.3 với E là chân 
đường vuông góc hạ từ B; FC - Đoạn thẳng, với C 
là điểm tiếp xúc của pít tông và khối quay lệch tâm.

Bằng tính toán hình học ta thu được
  

(11)

Trong đó: e - Khoảng lệch tâm, tương đối của 
trục quay của bơm với tâm của khối quay; a - góc 
quay của trục đầu ra, so với vị trí pít tông (4); y - 
Góc đặt đầu tiên của khối lệch tâm, so với vị trí đặt 
pít tông A (trong trường hợp đang xem xét y=0); 
dА - Đường kính của xy lanh (4) dA=dB=d.

Thay (11) vào (10) ta được:

                                                                    (12)

Ngoài ra, do ma sát tại vị trí tiếp xúc chúng ta 
còn có lực ma sát tạo ra mô men cản:

                       
                         
                              (13)

Trong đó: mmsA - Mô men tạo ra trên trục bơm 
do lực ma sát với pít tông 4; KA - Hệ số ma sát tại 
điểm tiếp xúc với pít tông (4).

Tương tự tính toán với pít tông (3) ta có:

                                              ,     
                                                                 (14)

   
                          (15)

Trong đó: mmsB - Mô men tạo ra trên trục bơm 
do lực ma sát với pit-tông pít tông (3); KB - Hệ số 
ma sát tại điểm tiếp xúc với pít tông (3).

Trong cùng một thời điểm, trên trục bơm tác 
động cùng lúc hai lực lên hai pít tông (3) và (4) có 
hai quá trình: Quá trình hút và quá trình đẩy. Do 
đó, mô men cản trên trục được tạo ra bởi các cặp 

Hình 3. Sơ đồ phân bố lực trong bơm thủy lực 
Н403Е: A - Tâm quay của trục bơm; B - Tâm 

quay của khối lệch tâm; D - Tâm của hình cầu 
đầu pít tông (4)
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pít tông, khi mô men này nằm dưới áp suất рА và 
рB có tính đến lực ma sát có dạng:

       
(16)

Thay các giá trị đã tính toán vào ta có: 

                                                           

           (17)

Xác định đặc tính lưu lượng của bơm (xem 
H.4). 

Cùng một thời điểm, trong một cặp xi-lanh chỉ 
có một xy lanh ở chu kỳ xả, vì vậy thể tích của cặp 
xi-lanh thứ i được xác định theo biểu thức:

                                         
                           (18)

Trong đó: V - Thể tích đầu ra của bơm; Vi - Thể 
tích làm việc của xy lanh xả trong cặp xy lanh thứ i.

Căn cứ tính toán theo hình H.4. thì thể tích làm 
việc của xy lanh xả trong cặp xy lanh thứ i được 
xác định dưới dạng:

                                        (19)

Ở đây: S - Diện tích tiết diện của xy lanh (được 
coi là bằng nhau đối với tất cả xy lanh); eD - Quãng 
đường di chuyển của xy lanh trong chu kỳ xả.

                (20)

Trong đó: AD - Khoảng cách tương đối của 
pít tông 3 so với tâm quay A; AD0 - Giá trị độ lớn 
khoảng cách tại điểm ban đầu của pít tông (3) so 
với điểm A.

  
(21)

Từ (20) ta có: 

                                                            (22)

AD0=0,5.(d+dr)-e (23)
Từ (19), (20), (22) và (23) ta có:

 
  

(24)

Thay (23) vào (17) ta có:

(25)

4. Kết luận
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học cho cơ 

chế ấn mũi khoan có thể đưa ra những kết luận 
sau:

- Từ mô hình toán học của cơ cấu dẫn động với 
hành trình trực tiếp của cần pít tông có thể nhận 
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được hệ phương trình, mô tả quá trình động học 
của cơ cấu dẫn động;

- Sử dụng mô hình toán học của cơ cấu bơm 
thủy lực pít tông hướng trục có thể mô tả được 
quá trình động học trong bơm thủy lực, xây dựng 
được mối quan hệ động cơ điện với bơm thủy lực 
và quá trình điều khiển bơm thủy lực bằng động 
cơ điện;

- Xây dựng mô hình toán học của bơm thủy 
lực được dẫn động bằng truyền động điện, qua 
hộp số cơ học hoặc trực tiếp có thể nhận được hệ 
phương trình, mô tả động học của các quá trình 
trong cơ cấu dẫn động;

- Xây dựng mô hình toán với hệ các phương 
trình tuyến tính để định dạng hoạt động của cơ 
chế ấn mũi khoan có thể sử dụng để thiết lập hệ 
thống điều khiển.
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Construction of the mathematical model for the bit pressing mechanism 
on the rotary bit drilling rig СБШ-250
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Msc. Ha Thi Chuc - Uninversity of Mining and Geology

Abstract:
Two mechanisms that directly affect the drilling process are rotation and pushing. In order to control 

and build the simulation model of these two processes, firstly we need to build the mathematical model 
on the operation process of these two processes. In this article, we present the construction process 
on the mathematical model of the bit pushing mechanism. As a results, the mathematical equations on 
physical processes in the devices of this structure are achieved. 
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CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU KIỆN 
KHAI THÁC THAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

KS. Phí Chí Thiện 
Tổng hội Địa chất Việt Nam
KS. Hà Minh Thọ 
Công ty Địa chất mỏ - TKV

Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Tóm tắt:
Bài viết cung cấp các thông tin cơ bản về các đặc điểm địa kỹ thuật của bể than đồng bằng sông 

Hồng (ĐBSH), là cơ sở để các nhà khoa học, nhà quản lý và độc giả quan tâm có thể tham khảo làm tiền 
đề cho các nghiên cứu về công nghệ khai thác bể than ĐBSH trong thời gian tới.

1. Mở đầu
Bể than đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) được 

Liên đoàn địa chất IX (nay là Công ty Cổ phần Địa 
chất mỏ - TKV) tìm kiếm tỉ mỉ ở vùng Khoái Châu, 
thăm dò sơ bộ than khu Bình Minh từ năm 1977-
1984 và thi công Đề án thăm dò phục vụ khai thác 
thử nghiệm khu Nam Thịnh (Tiền Hải - Thái Bình) 
năm 2016. Từ năm 2012-2020, Tổng cục Địa chất 
và Khoáng sản đã triển khai thực hiện Đề án điều 
tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền 
của bể than sông Hồng (còn gọi là bể than ĐBSH). 
Đây là bể than có nguồn tài nguyên than lớn, chất 
lượng tốt, cấu trúc địa chất không phức tạp. Tuy 
nhiên, vấn đề được nhiều nhà khoa học, nhà quản 
lý quan tâm lại là điều kiện khai thác mỏ và tìm 
kiếm công nghệ khai thác hợp lý, đảm bảo an toàn 
môi trường, an toàn khai thác, hiệu quả và hài hòa 
với các ngành kinh tế khác. Công ty cổ phần Địa 
chất mỏ - TKV, đơn vị trực tiếp thi công các Đề án 
tìm kiếm, thăm dò thuộc bể than ĐBSH nên nắm 
bắt được các thông tin về đặc điểm địa kỹ thuật cơ 
bản của Bể than và khá chi tiết tại các khu vực đã 
có các công trình thăm dò. Bài viết này cung cấp 
các thông tin cơ bản về các đặc điểm địa kỹ thuật 
của bể than ĐBSH, là cơ sở để các nhà khoa học, 
nhà quản lý và độc giả quan tâm có thể tham khảo 
làm tiền đề cho các nghiên cứu về công nghệ khai 
thác bể than ĐBSH trong thời gian tới.

2. Khái quát về công tác tìm kiếm, thăm dò, 
điều tra đánh giá tài nguyên tại bể than ĐBSH

Tính đến nay, công tác điều tra, đánh giá tổng 
thể tài nguyên than phần đất liền bể than sông 
Hồng (Hình 1) đã được triển khai trên diện tích 
2675 km2. Trong đó co vùng Đông Hưng - Kiến 

Xương - Tiền Hải - Giao Thủy với diện tích 265 
km2 đã được đánh giá tài nguyên than đến cấp 
333. Riêng khu Nam Thịnh (tiền Hải) đã thăm dò 
phục vụ khai thác thử nghiệm với diện tích  5,3 
km2. Vùng Khoái Châu (Hưng Yên) đã được tìm 
kiếm, thăm dò tài nguyên đạt cấp 333. Tổng tài 
nguyên than của bể than ĐBSH tính đến mức 
-1200m  là 30,05 tỷ tấn cấp 333+334b. Riêng cấp 
333 là 5,81 tỷ tấn. Địa tầng bể than chứa 5 tập vỉa 
với 80 vỉa than, trong đó có 50 vỉa có chiều dày ≥ 
1,0m và được tham gia tính tài nguyên. Các chỉ 
tiêu về chất lượng than tốt, độ tro thấp đến trung 
bình, ít lưu huỳnh, rất ít đá kẹp, chất bốc cao. Cấu 
trúc, kiến tạo không thuộc loại phức tạp, vỉa cắm 
thoải, ít đứt gãy, nếp uốn. 

Cùng với quá trình tìm kiếm, thăm dò, điều tra, 
đánh giá tài nguyên than, công tác nghiên cứu địa 
kỹ thuật phục vụ thiết kế khai thác mỏ cũng được 
tiến hành, tuy nhiên chủ yếu là các nghiên cứu 
phục vụ khai thác than bằng công nghệ hầm lò, 
gồm: địa chất thủy văn (ĐCTV), địa chất công trình 
(ĐCCT), độ chứa khí mỏ trong than, địa nhiệt. Gần 
đây, khi tiếp cận với công nghệ khai thác bằng khí 
hóa than ngầm (UCG), bước đầu Tổng cục Địa 
chất và Khoáng sản đã có nghiên cứu bổ sung một 
số thông số địa kỹ thuật khác. Cụ thể là: 

- Vùng Khoái Châu: Trên diện tích 80km2, trong 
quá trình tìm kiếm, thăm dò sơ bộ, khảo sát than 
đã thi công 82 lỗ khoan;  Bơm thí nghiệm đơn ở 12 
lỗ khoan, bơm chùm ở 7 chùm lỗ khoan (cả trong 
tầng Đệ tứ (Q) trên than và tầng Neogen (N) chứa 
than); phân tích 65 mẫu nước, 1.495 mẫu cơ ly đá, 
40 mẫu cơ lý đất; lấy và phân tích 99 mẫu khí định 
lượng, 62 mẫu khí định tính. 
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Hình 1. Sơ đồ diện tích phân bố và mức độ điều tra, đánh giá tài nguyên bể than ĐBSH
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- Khu Nam Thịnh: Trên diện tích 5,3 km2 thi 
công 5 lỗ khoan thăm dò khai thác thử nghiệm; đã 
bơm đơn phân tầng 1 lỗ khoan chiều sâu 1000m;  
lấy và phân tích 130 mẫu cơ lý đá và than, 10 mẫu 
đất, 18 mẫu nước, 32 mẫu khí định lượng.

- Vùng Đông Hưng - Kiến Xương - Tiền Hải - 
Giao Thủy: Trên diện tích đánh giá tài nguyên than 
265 km2

   đã thi công 28 lỗ khoan sâu; lấy và phân 
tích 44 mẫu cơ lý đá, 3 mẫu cơ lý đất, 25 mẫu 
khí định lượng; đo nhiệt độ dưới đất 19 lỗ khoan, 
ngoài ra có đề tài nghiên cứu tiềm năng địa nhiệt 
vùng Quỳnh Phụ - Hưng Hà; đề tài nghiên cứu các 
thông số địa kĩ thuật phục vụ công nghệ UCG khu 
Giao Thủy. 

3. các đặc điểm địa kỹ thuật ảnh hưởng đến 
điều kiện khai thác mỏ bể than ĐBSH

3.1. Đặc điểm Địa chất thủy văn (ĐCTV)
3.1.1.  Đặc điểm nước mặt
Trong diện tích bể than có mạng lưới sông ngòi 

dày đặc, là nơi cung cấp nước và thoát nước cho 
các tầng chứa nước ngầm trong vùng. 

3.1.2.  Đặc điểm nước dưới đất
Bể than ĐBSH có các phân vị chứa nước như 

sau:
- Phức hệ chứa nước lỗ hổng trong trầm tích 

bở rời hệ Đệ tứ (Q):
+ Tầng chứa nước trong trầm tích Holocen - hệ 

tầng Kiến Xương (Q2 kx): phân bố rộng khắp bể 
than, tương đối giàu nước, với bề dày từ 42,2m 
đến 137,2m, trung bình 76,7m. Nguồn cung cấp 
nước chủ yếu là nước mưa, nước mặt, nước sông. 
Tại vùng Khoái Châu, kết quả bơm thí nghiệm cho 
thấy tỷ lưu lượng q = 0,56 l/ms, hệ số thấm K = 
5,58 m/ng. Tại khu Nam Thịnh kết quả bơm thí 
nghiệm cho thấy tỷ lưu lượng q = 0,38 l/ms; lưu 
lượng Q = 407,55m3/ng; hệ số thấm K= 0,66m/ng.

+ Tầng chứa nước trong trầm tích Pleistocen 
- hệ tầng Hải Dương(Q1 hd): giàu nước, phân bố 
rộng khắp trên diện tích điều tra, với bề dày thay 
đổi 60,4m đến 157,8m, trung bình 98,1m. Nguồn 
cung cấp nước cho tầng chứa nước chủ yếu là 
nước mưa, nước mặt thấm xuống và từ tầng chứa 
nước Holocen nằm trên, một số là nước từ các 
sông lớn như sông Hồng. Vùng Khoái Châu, kết 
quả bơm thí nghiệm cho giá trị trung bình: tỷ lưu 
lượng q = 5,23l/ms, hệ số thấm K= 29,6 m/ng, 
rất giầu nước; khu Nam Thịnh có lưu lượng Q = 
476m3/ng, tỷ lưu lượng q = 0,33m/s, hệ số thấm K 
= 0,71m/ng.

- Phức hệ chứa nước khe nứt, lỗ hổng trong 

trầm tích hệ Neogen (N):
+ Tầng chứa nước trong trầm tích hệ tầng Vĩnh 

Bảo (N2 vb), tương đối giàu nước, phân bố rộng 
khắp từ vùng Phù Cừ ( Hưng Yên) ra phía biển, 
có bề dày 74,0m đến 315,0m, trung bình 168,0m. 
Nguồn cung cấp chủ yếu là nước trong phức hệ 
trầm tích Đệ tứ thấm xuống. Nước có chỉ số chất 
rắn hòa tan TDS là 13,48 g/l, tổng độ cứng 109,9 
độ Đức, độ pH: 6.69. Tại khu Nam Thịnh kết quả 
bơm thí nghiệm cho lưu lượng Q= 407 m3/ng, tỷ 
lưu lượng q = 0,264 l/ms, hệ số thấm K = 0,31m/
ng.

+ Tầng chứa nước trong trầm tích hệ tầng Tiên 
Hưng(N1

3 th), tương đối giầu nước, phân bố rộng 
khắp vùng, bề dày 1073m đến 1859 m. Theo kết 
quả bơm nước thí nghiệm lỗ khoan phân tầng (khu 
Nam Thịnh) cho thấy: lưu lượng bơm dao động 
trong khoảng 0,1 ÷ 3,81 l/s, trung bình 2,24 l/s, hệ 
số thấm dao động 0.016 ÷ 0.152m/ng, trung bình 
0,078m/ng. Động thái nước biến đổi theo mùa với 
biên độ 0,04 ÷ 2,01m. Kết quả ép nước thí nghiệm 
lỗ khoan (LK.KH. 01) tại Giao Thủy đã xác định 
hệ số thấm trong khoảng thí nghiệm từ 751.0m 
đến 758.0m là K = 0,0018 m/ng. Kết quả bơm thí 
nghiệm các lỗ khoan vùng Khoái Châu cho giá trị 
trung bình tỷ lưu lượng là q = 0,49 l/ms, hệ số 
thấm K= 0,37m/ng, nước trong tầng thuộc loại có 
áp. Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước trong 
hệ tầng Đệ tứ và Vĩnh Bảo thấm xuống. Nước có 
chỉ số chất rắn hòa tan TDS là 13.05g/l, tổng độ 
cứng trung bình 88.20 độ Đức, độ pH từ 7.09 đến 
10.44, trung bình 7.71. Loại hình hóa học nước: 
Clorua - Natri. 

Tổng hợp các thông số địa chất thủy văn khu 
Nam Thịnh được thống kê trong bảng 1.

Nhìn chung các tầng địa chất trên than và chứa 
than có đặc điểm ĐCTV phức tạp, địa tầng giàu 
nước, gây khó khăn cho khai thác mỏ bằng công 
nghệ lò dưới giếng. Theo tính toán của kĩ sư Đoàn 
Văn Đình, tác giả báo cáo chuyên đề ĐCTV-ĐCCT 
vùng Khoái Châu, dự tính lượng nước chảy vào 
giếng mỏ hầm lò là:

- Tổng lưu lượng nước chảy vào giếng mỏ ở 
mức -300m : Q =  8461,9 m3/h.

- Tổng lưu lượng nước chảy vào công trình 
khai thác mỏ: Q =20 096m3/h.

3.2. Đặc điểm địa chất công trình (ĐCCT)
Đặc điểm ĐCCT bể than ĐBSH được quan tâm 

chủ yếu ở tính chất cơ lý của đất, đá trong các hệ 
tầng trên than ( gồm hệ tầng Kiến Xương, Hải 
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Dương và Vĩnh Bảo) và chứa than (hệ tầng 
Tiên Hưng). Đặc tính cơ lý của các vỉa than khu 
Nam Thịnh được nêu trong bảng 2.

- Phức hệ đất bở rời trong hệ tầng Đệ tứ (Q):
+ Đất bở rời trong hệ tầng Kiến Xương (Qkx): 

Trong tầng này đất chủ yếu là cát pha sét, cát hạt 
nhỏ, chưa gắn kết; xen kẹp các lớp sét mềm dẻo 
hoặc dạng bùn.

+ Đất bở rời trong hệ tầng Hải Dương (Qhd): 
Vùng Khoái châu chủ yếu là cuội hạt lớn xen ít cát 
hạt lớn, hạt vừa chưa gắn kết; vùng Đông Hưng ra 
phía biển chủ yếu là cát hạt vừa - hạt lớn xen kẹp
bột (sét pha cát), sét chưa găn kết.

- Phức hệ đất - đá nửa cứng trong hệ tầng Vĩnh 
Bảo (Nvb):

Các trầm tích của hệ tầng Vĩnh Bảo đang ở 
giai đoạn thành đá, thành phần gồm các lớp cát 
hạt nhỏ đến lớn  (chiếm tỉ lệ 72% ) bị nén chặt sít, 
chưa gắn kết, xen kẹp các lớp cát pha sét gắn kết 
rất yếu, dễ vỡ (bột kết 21%) và các lớp sét kết gắn 
kết rất yếu (6%); đôi chỗ có thấu kính cát kết xi 
măng cacbonat rất rắn chắc. Chưa có kết quả thí 
nghiệm mẫu cơ lý (đất – đá gắn kết yếu).

- Phức hệ đá trong trầm tích chứa than hệ tầng 
Tiên Hưng (N3

1th ): 
Các đá trong hệ tầng Tiên Hưng (Bảng 3) gồm 

cát kết hạt vừa - nhỏ, ít hạt lớn và cuội sạn; bột 
kết, sét kết và các lớp than nâu. Cát kết gắn kết 
yếu và rất yếu, nhiều nơi chưa gắn kết, bở rời, bóp 

nhẹ là vỡ vụn; bột kết, sét két gắn kết khá chắc; 
than gắn kết khá chắc. Dưới đây là tính chất cơ lý 
của đá và vỉa than một số vùng: Vùng Khoái Châu, 
chỉ số đặc trưng cho tính chất cơ lý đá là cường 
độ kháng nén của các đá như sau: than 86,5 kG/
cm2

 cát kết 60 kG/cm2
 bột kết 43 kG/cm2

  sét kết 39 
kG/cm2.

Từ các kết quả trên cho thấy, các đá trong địa 
tầng chứa than có cường độ kháng nén, kháng 
kéo rất thấp, đá gắn kết rất yếu. Đây là những 
bất lợi cho khai thác bằng công nghệ hầm lò 
truyền thống. Kết quả mô phỏng Monte Carlo (của 
chuyên gia Canada) cho thấy bề dày an toàn tối 
thiểu để không gây sụt lún bề mặt nằm trong giới 
hạn chấp nhận được đối với điều kiện địa chất bể 
than ĐBSH là ~700m  (và khuyến cáo nên khai 
thác bằng UCG từ mức -700m trở xuống). Tuy 
nhiên, đây là con số chạy mô hình dựa trên những 
số liệu đầu vào về đặc điểm thạch học, tính chất 
cơ lý của đá và than ban đầu. Để đảm bảo độ 
tin cậy cao hơn cho kết luận này thì cần phải có 
những đánh giá chi tiết hơn.

Khí tự nhiên trong than gồm có nhiều loại, tuy 
nhiên, chủ yếu là khí cháy nổ loại metan và hydro 
(CH4+H2) gây mất an toàn trong khai thác than 
bằng hầm lò.

Vùng Khoái Châu có độ chứa khí cháy nổ 
(CH4+H2) từ 0 đến 1,653 cm3/gKC, trung bình 
0,17cm3/gKC. Vùng Đông Hưng - Kiến Xương 

Bảng 3. Tính chất cơ lý đá hệ tầng Tiên Hưng vùng Đông Hưng - Kiến Xương - Tiền Hải

STT Các chỉ tiêu Ký
Hiệu

Đơn
Vị

tính
MAX MIN TB

1 Độ ẩm tự nhiên W % 17,35 0,19 9,90
2 Độ lỗ rỗng n % 38,20 2,52 26,89
3 Khối lượng riêng P g/cm3 2,84 2,66 2,72
4 Dung trọng tự nhiên g g/cm3 2,78 1,85 2,18
5 Dung trọng khô gc g/cm3 2,77 1,66 1,99
6 Cường độ nén qu kG/cm2 1210,4 1,3 120,45
7 Cường độ nén bão hòa δnbh kG/cm2 1175 54,7 512,25
8 Cường độ kháng kéo P kG/cm2 76,1 7,7 45,55
9 Góc ma sát trong j độ 39057’ 34007’ 34044’

10 Lực dính kết C kG/cm2 195,0 13,0 93,95
11 Hệ số kiên cố f 10,39 0,21 1,58



58 KHCNM SỐ 5/2020 * ĐỊA CƠ MỎ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

- Tiền Hải tương ứng có độ chứa khí cháy nổ 
từ 0,02 cm3/gKC đến 0,21cm3/gKC, trung bình 
0,075cm3/gKC. 

Nhìn chung, các vỉa than và đất đá vây quanh 
có hàm lượng khí và độ chứa khí tự nhiên thấp, 
độ chứa khí cháy nổ nhỏ hơn nhiều so với 2cm3/
gKC, đủ cơ sở xếp bể than ĐBSH vào cấp mỏ loại 
I - nghèo khí mỏ, thuận lợi cho quá trình khai thác 
bằng phương pháp hầm lò truyền thống. 

3.3. Địa nhiệt
Kết quả đo nhiệt độ 18 LK vùng Đông Hưng- 

Kiến Xương - Tiền Hải đến chiều sâu 1000m 
cho thấy: nhiệt độ trong lỗ khoan thấp nhất là 
32,11oC (cs 200m-LK109.SH), cao nhất là 69,6oC 
(cs1100m- LK 64.SH);  địa nhiệt cấp ĐBSH không 
cao, thấp nhất là 2,6 (LK 102.SH), lớn nhất là 4,3 
(LK 108.SH), trung bình là 3,33 và không ảnh 
hưởng nhiều đến khai thác than bằng phương 
pháp hầm lò. Vùng Quỳnh Phụ - Hưng Hà có bồn 
địa nhiệt với nhiệt độ của nước giao động từ 120oC 
đến 180 oC, trung bình 140,3 oC, phân bố chủ yếu 
trong tầng chứa nước Pleistoxen Hải Dương ở độ 
sâu đến 200m. Vùng này cần nghiên cứu thêm 
nhiệt độ ở phần sâu.

4. Kết luận
Các đặc điểm địa kỹ thuật bể than ĐBSH, mà 

chủ yếu là đặc điểm về ĐCTV- ĐCCT rất phức tạp, 
rất khó khăn cho khai thác than bằng công nghệ 
hầm lò. Với công nghệ UCG, những nghiên cứu 
bước đầu cho thấy bên cạnh những khó khăn đó 
còn có những yếu tố thuận lợi. Việc lựa chọn công 
nghệ khai thác nào cho bể than nên cần thêm 
bước khai thác thử nghiệm với sự hợp tác của các 
đối tác có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến 
và đã thực hiện thành công ở mỏ có đặc điểm địa 
kĩ thuật tương tự  bể than ĐBSH.
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Influence of the geotechnical characteristics on coal mining conditions 
in the Red River Delta

Eng. Phi Chi Thien - Vietnam Union of Geological Sciences
Eng. Ha Minh Tho - Vinacomin - Mining Geology Joint Stock Company

Abstract:
The article provides basic information on the geotechnical characteristics of Red River Delta coal 

basin (Red River Delta), which is the basis for scientists, managers and readers to refer to as a premise 
for researches on the mining technology at the Red River Delta coal basin in the coming time.
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Than Dương Huy triển khai phương án 
khai thác Mỏ than Khe Tam tầng -100/-
250
Là một trong những mỏ khai thác than hầm lò 
lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam, đến nay Công ty Than Dương 
Huy đã trải qua 43 năm xây dựng và trưởng 
thành, trong đó có gần 30 năm quản lý khai thác 
khoáng sàng Mỏ than Khe Tam từ lộ vỉa xuống 
mức -350.

Hiện nay Công ty đang thực hiện khai thác than 
từ mức +38/-100 với sản lượng trung bình trên 
dưới 2 triệu tấn/năm. Theo tính toán, trữ lượng 
than còn lại chỉ khoảng 18,7 triệu tấn, với công 
suất như hiện nay, Than Dương Huy sẽ duy trì 
sản lượng 2,0÷2,3 triệu tấn/năm trong khoảng 5÷7 
năm tới, sau đó giảm dần sản lượng và kết thúc 
khai thác vào năm 2030.

Nhằm đảm bảo việc làm cho CBCN và phục 
vụ mục tiêu phát triển Công ty, từ nhiều năm qua, 
Than Dương Huy đã tăng cường đẩy nhanh tiến 
độ Phương án khai thác lò giếng mỏ than Khe 
Tam tầng -100/-250. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 
18/9/2020, Công ty đã phối hợp Viện Khoa học 
công nghệ Mỏ - cơ quan tư vấn tổ chức hội nghị 
thuyết minh, trao đổi và thống nhất những vấn đề 
quan trọng để sớm đưa phương án vào triển khai 
thực hiện.

Phương án khai thác Mỏ than Khe Tam tầng 
-100/-250 có trữ lượng than công nghiệp 26.798 
nghìn tấn, tương ứng 35.385 nghìn tấn than 
nguyên khai, công suất thiết kế 2,5 triệu tấn/năm, 
dự kiến khai thác từ 2026÷2043, tổng mức đầu tư 
5.832 tỷ đồng. Các giải pháp kỹ thuật được thiết 
kế phù hợp với điều kiện địa chất, kỹ thuật mỏ và 
có tính khả thi về mặt công nghệ, nâng cao mức 
độ an toàn khi mỏ đi vào sản xuất.

Việc quyết định triển khai dự án là một chủ 
trương vô cùng quan trọng để duy trì mỏ, tạo công 
ăn việc làm và ổn định cuộc sống cho hàng ngàn 
người lao động trong hàng chục năm, tiếp tục xây 
dựng Công ty Than Dương Huy phát triển ổn định 
và bền vững, góp phần cùng toàn ngành Than 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong nhiều 
năm tới./.

                                     CTV: Hương Giang

Sẵn sàng đưa Nhà máy sàng - tuyển than 
Khe Chàm vào hoạt động

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng - tuyển 
than Khe Chàm là một trong những công trình 
trọng điểm của Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV), tổng mức đầu tư 
hơn 800 tỷ đồng. Sau gần 7 tháng thực hiện (tính 
từ lúc bàn giao mặt bằng), dự án đã gần hoàn 
thiện, chuẩn bị cho việc chạy thử nghiệm thu vào 
cuối tháng 9/2020, trước khi đưa vào hoạt động 
chính thức.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng - tuyển 
than Khe Chàm do TKV làm chủ đầu tư được xây 
dựng tại khu 13, phường Mông Dương (TP Cẩm 
Phả), có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với Quy 
hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 
2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động nhà máy 
sẽ tiếp nhận than của các mỏ: Cao Sơn, Hạ Long, 
Tây Nam Đá Mài và Khe Chàm để chế biến, pha 
trộn thành than cám 6 và các chủng loại than khác 
phục vụ tiêu thụ. Công suất thiết kế của nhà máy 
đạt 7 triệu tấn than nguyên khai/năm. Theo báo 
cáo của Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị sẽ 
tiếp quản và vận hành nhà máy, tính đến hết tháng 
8/2020, có 47/52 gói thầu triển khai, trong đó 29 
gói thầu đã hoàn thành (còn lại 14 gói đang thực 
hiện; 4 gói hủy thầu).

Riêng với gói thầu chính xây dựng nhà máy 
(thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; 
cung cấp thiết bị; thi công xây dựng và lắp đặt; đào 
tạo vận hành) sau gần 7 tháng triển khai đã hoàn 
thành trên 95% khối lượng công việc để chuẩn bị 
đi vào hoạt động. Hiện nay, trên công trường đang 
triển khai 2 gói thầu gồm: Gói thầu chính xây dựng 
nhà máy và gói thầu thi công hệ thống thoát nước 
mặt bằng, các hồ lắng bùn, đường ô tô nội bộ, sân 
bãi bê tông, cổng, hàng rào...  

Trong quá trình triển khai dự án từ đầu năm 
2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 cùng thời tiết mưa trong tháng 8 và đầu 
tháng 9 đã làm tiến độ thực hiện một số hạng mục 
bị ảnh hưởng. Việc GPMB bổ sung cho xây dựng 
tuyến đường dây điện số 2 đang bị vướng mắc 
bởi một số hộ dân. Bên cạnh đó, tuyến băng tải 
cấp than cho nhà máy từ mỏ Cao Sơn và Hạ Long 
đang triển khai chưa hoàn thành, nên ảnh hưởng 
đến việc cấp than cho nhà máy. Tuy nhiên, Ban 
Quản lý dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm đã 
và đang phối hợp với nhà thầu từng bước tháo gỡ 
khó khăn, tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh 
triển khai các hạng mục kết nối đồng bộ, phấn đấu 
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hoàn thành nhà máy theo đúng tiến độ hợp đồng.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công 

xây dựng và lắp đặt các thiết bị, Công ty Tuyển 
than Cửa Ông còn chuẩn bị nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu sản xuất khi nhà máy đi vào hoạt 
động. Ngày 1/8/2020, Công ty Tuyển than Cửa 
Ông đã thành lập Phân xưởng Tuyển than 4, đây 
là đơn vị trong dây chuyền sản xuất của Công ty, 
thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận than nguyên khai từ 
các mỏ để tổ chức sàng tuyển, chế biến và tiêu 
thụ. Số lao động định biên gồm 131 người, trong 
đó, khâu sản xuất chính có 93 người; lao động 
phụ trợ gồm 28 người và lao động quản lý gồm 
10 người.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số CBCNV 
Phân xưởng Tuyển than 4 đang có 107 người, số 
lao động còn lại sẽ được bổ sung theo từng giai 
đoạn phù hợp với sản xuất đến khi phân xưởng 
tiếp nhận quản lý, vận hành chính thức nhà máy. 
Công ty cũng đang đào tạo giúp công nhân vận 
hành làm quen các trang thiết bị máy móc Nhà 
máy sàng - tuyển than Khe Chàm. Việc thành lập 
Phân xưởng Tuyển than 4 là điều kiện cần thiết 

chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa Nhà máy sàng - 
tuyển than Khe Chàm vào hoạt động.

Ông Ngô Anh Linh, Phó Giám đốc Công ty 
Tuyển than Cửa Ông, Quyền Giám đốc Ban Quản 
lý dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm cho biết: 
Hiện tại, nhà thầu thi công đã hoàn thành việc chạy 
thử căn chỉnh xong thiết bị. Ban Quản lý dự án nhà 
máy cùng tư vấn giám sát đang rà soát và yêu cầu 
nhà thầu hoàn thiện hạng mục, hiệu chỉnh thiết bị 
máy móc, phấn đấu cuối tháng 9/2020 hoàn thành 
khâu nghiệm thu chạy thử liên động không tải, có 
tải toàn nhà máy, tiến tới chạy thử nghiệm thu 72 
giờ (theo quy định) trước khi bàn giao, đưa nhà 
máy vào hoạt động.  

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sàng - tuyển 
than Khe Chàm sẽ giúp nâng cao năng lực sản 
xuất, giảm quá tải khâu sàng tuyển, chế biến than 
tại các mỏ và Nhà máy tuyển của Công ty Tuyển 
than Cửa Ông. Qua đó, đáp ứng nhu cầu cung cấp 
than cho các khách hàng đặc biệt là Trung tâm 
Nhiệt điện Mông Dương.

Theo Phạm Tăng (baoquangninh.com.vn)
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TKV: 90 ngày đêm tăng tốc hoàn thành 
kế hoạch
Kết thúc 9 tháng năm 2020, Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh 
doanh chính. Bước vào quý IV - quý quyết định 
hoàn thành những chỉ tiêu còn lại của cả năm, 
các đơn vị trong Tập đoàn đang phát huy tốt 
truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đẩy mạnh 
thi đua sản xuất và tiêu thụ than…

Bước vào năm 2020, TKV nhận định phải đối 
mặt với không ít khó khăn về sản xuất và tiêu thụ 
than. Đó là diện khai thác các mỏ hầm lò và lộ 
thiên ngày càng xuống sâu kéo theo chi phí đầu tư 
sản xuất tăng cao, áp lực về công suất khai thác 
sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu. Bên cạnh đó, từ đầu 
năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
một số đơn vị cũng bị gián đoạn trong sản xuất, 
sản lượng tiêu thụ than đang bị chững lại.

Mặc dù vậy, từ đầu năm đến nay, các đơn vị 
trong Tập đoàn đã linh động triển khai đồng loạt 
giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, bám sát 
điều hành của TKV để hoàn thành các chỉ tiêu 
chính. Hiện nay, nhiều đơn vị ngành Than đang 
phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu 
thụ than nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu 
cả năm 2020.

Theo báo cáo của Công ty CP Than Cọc Sáu, 
kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng Công ty bốc 
xúc được hơn 18 triệu m3 đất đá, đạt 80% kế 
hoạch năm. Than nguyên khai sản xuất được hơn 
1,24 triệu tấn, bằng 67,3% kế hoạch năm. Riêng 
than tiêu thụ được hơn 1,9 triệu tấn, đạt 70,8% 
kế hoạch năm. Doanh thu than của Công ty đạt 
hơn 2.400 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch năm. Quý 

IV/2020 Công ty phấn đấu khai thác 800.000 tấn 
than, tiêu thụ than hơn 800.000 tấn.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả là đơn vị 
tiêu thụ than chính của Tập đoàn hiện đang phối 
hợp chặt chẽ với điều hành các phương tiện ra 
vào cảng an toàn tổ chức bốc rót than đúng tiến 
độ, chủng loại than cho các khách hàng tại khu 
vực cảng Cửa Ông. 9 tháng năm 2020, sản lượng 
than tiêu thụ của Công ty đạt hơn 34 triệu tấn, đạt 
hơn 75% kế hoạch năm, bằng 110,6% so với thực 
hiện cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu 9 tháng 
của Công ty ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, đạt 
76,8% kế hoạch năm, bằng 109,6% so với thực 

hiện cùng kỳ năm 2019.
Theo báo cáo của TKV, tính đến hết tháng 9, 

sản lượng than nguyên khai của cả Tập đoàn đạt 
29,68 triệu tấn, tiêu thụ đạt 33,43 triệu tấn. Trong 
đó, tiêu thụ nội địa đạt 33,43 triệu tấn, riêng tiêu 
thụ than cung cấp cho điện là 27,9 triệu tấn, tăng 
1,2 triệu tấn so với cùng kỳ 2019. Đáng chú ý, 
trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
doanh thu toàn Tập đoàn đạt 94.024 tỷ đồng. Tập 
đoàn đã nộp ngân sách nhà nước hơn 15.600 
tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi 
nhuận đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo 
các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng 
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; quan 
tâm chăm lo, đảm bảo việc làm và thu nhập của 
người lao động. Yêu cầu các đơn vị tăng cường 
công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm. Song 
song với đó, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh các phong 
trào thi đua lao động sản xuất, thiết thực kỷ niệm 
180 năm ngày khai thác tấn than đầu tiên, 84 năm 
ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền 
thống ngành Than.

Theo Phạm Tăng (baoquangninh.com.vn)

Phân xưởng Vận tải 1, Công ty CP Than Cọc Sáu 
tập trung nhân lực, máy móc, hoàn thành khối 

lượng vận chuyển đất đá và than
Bốc rót, tiêu thụ than tại cảng Cửa Ông 

(TP Cẩm Phả)  



Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Hội nghị 
Sơ kết công tác Quý III, triển khai nhiệm 
vụ kế hoạch Quý IV năm 2020
Sáng ngày 12/10, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, 
Viện trưởng - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - 
Đào Hồng Quảng đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công 
tác Quý III, triển khai phương hướng, nhiệm 
vụ kế hoạch Quý IV năm 2020. Dự Hội nghị có 
Bà Vũ Thị Dung, Kiểm soát viên TKV tại Viện, 
BLĐ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Viện, Đại 
diện BLĐ các đơn vị thành viên cùng đông đủ 
các trưởng, phó phòng khối chuyên môn, nghiệp 
vụ của  Viện.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2020, do 
tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, doanh thu 
Quý III toàn Viện chỉ đạt trên 49 tỷ đồng (bằng 89% 
KH và 147% cùng kỳ năm 2019); Doanh thu 9 
tháng toàn Viện đạt trên 126,5 tỷ đồng (bằng  60% 
KH và 133% cùng kỳ năm 2019). Trong 9 tháng 
đầu năm 2020, Viện đã tổ chức thực hiện 41 đề 
tài, nhiệm vụ các cấp từ năm trước chuyển sang 
và ký mới, tăng 11 đề tài so với cùng kỳ năm 2019, 
giá trị tăng 28,236 tỷ đồng. Giá trị thực hiện Quý 
III là 16,98 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước đạt 
12,945 trđ/người/tháng, tăng 9% so với cùng kỳ 
năm 2019.

Về phương hướng nhiệm vụ quý IV và cả năm 
2020, Viện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra: Doanh thu cả năm là 230 tỷ 
đồng, đạt 110% kế hoạch Tập đoàn giao (210 tỷ 
đồng); Doanh thu Quý IV phấn đấu đạt trên 103 tỷ 
đồng; Tiếp tục đề xuất các chương trình KHCN, 
các hợp đồng tư vấn, DVKT, hợp tác kinh doanh 
trong tận thu tài nguyên - khoáng sản với chủ đầu 
tư; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu các khối, các phòng ban, đơn vị; Khu-
yến khích, tạo cơ chế trong tìm kiếm, ký kết hợp 
đồng,...

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Dung, Kiểm 
soát viên TKV tại Viện nhất trí với báo cáo đánh 

giá của Viện và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. 
Bà Vũ Thị Dung cho rằng, công tác nghiệm thu, 
thanh, quyết toán tại Viện đã có tiến bộ so với năm 
2019. Tuy nhiên, Lãnh đạo Viện cần bám sát, cập 
nhật kịp thời những quy chế quản lý, điều hành 
mới của TKV, trên cơ sở đó, xây dựng những quy 
chế quản lý riêng, phù hợp. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, 
Viện trưởng Đào Hồng Quảng ghi nhận sự nỗ lực 
của Tập thể Lãnh đạo và các CBCNVC, đồng thời 
khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, hiện nay 
doanh thu cũng như tiền lương bình quân của 
CBCNVC Viện đã dần được cải thiện. Một số công 
trình lớn gần đây được lãnh đạo Tập đoàn đánh 
giá cao đều có sự tham gia của Viện như công 
trình lò chợ CGH đồng bộ hạng nhẹ tại Công ty 
than Hạ Long, Mông Dương, Khe Chàm II - IV,...

Trong thời gian tới, Viện Trưởng yêu cầu mỗi 
cá nhân và tập thể cần nỗ lực, gắn kết chặt chẽ, 
phối hợp nhịp nhàng với nhau, cùng chia sẻ, hỗ trợ 
lẫn nhau, giải quyết trước mắt vấn đề thiếu nhân 
lực. Lãnh đạo quản lý các bộ phận cần có đánh 
giá chính xác, công bằng, khách quan, khuyến 
khích người lao động. Mỗi cán bộ hãy phát huy vai 
trò, trách nhiệm của mình để cùng xây dựng Viện 

ngày càng phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng 
định vai trò, vị thế của mình, cùng phấn đấu hoàn 
thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                         Đ.L
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