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Tóm tắt: 
Trữ lượng vỉa dày, thoải đến nghiêng có điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới hóa khai thác tại 

mỏ than Mông Dương khoảng 3,895 triệu tấn. Lựa chọn mô hình cơ giới hóa và dây chuyền thiết bị 
phù hợp để khai thác phần trữ lượng trên là nội dung chính của bài báo. 

1. Đặt vấn đề
Theo kết quả tổng hợp trữ lượng và đặc điểm 

điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ từ mức -400 
÷ -250 của mỏ than Mông Dương [1] cho thấy 
trữ lượng các khu vực lò chợ vỉa dày, thoải đến 
nghiêng có điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ 
giới hóa nằm trong kế hoạch khai thác năm 2019 
và các năm tiếp theo khoảng 3.895.021 tấn, tập 
trung tại vỉa L(7) khu Vũ Môn. Điều kiện địa chất 
các khu vực lò chợ như sau: Chiều dày vỉa từ 
4,17 ¸ 5,50m, mức độ biến động chiều dày vỉa 
từ ổn định đến ổn định trung bình. Góc dốc vỉa 
từ 10 ¸ 23º (cục bộ đến 30º), mức độ biến động 
góc dốc từ ổn định đến ổn định trung bình. Vỉa 
có cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp, trong vỉa 
chứa từ 0 ¸ 3 lớp đá kẹp có thành phần là sét 
kết, sét than hoặc bột kết mềm. Than trong vỉa 
thuộc loại antraxit đến bán antraxit không có 
tính tự cháy. Vách vỉa gồm các tập bột kết và cát 
kết thuộc loại ổn định trung bình đến ổn định. 
Trụ vỉa là tập bột kết thuộc loại bền vững trung 
bình. Điều kiện địa chất thủy văn ít ảnh hưởng 
đến công tác khai thác mỏ. Điều kiện khí mỏ 
thuộc loại II về cấp khí Mêtan. Các khu vực lò 
chợ có chiều dài theo phương từ 505 ¸ 561m; 
chiều dài theo hướng dốc 120m; quy mô trữ 
lượng từ 409.422 ÷ 560.518 tấn. Với điều kiện 
địa chất, trữ lượng như trên, việc nghiên cứu 
lựa chọn mô hình công nghệ khai thác cơ giới 
hóa và đồng bộ thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả 
khai thác, giảm số lượng lao động cho Công ty 
Cổ phần Than Mông Dương là cần thiết.

2. Lựa chọn mô hình cơ giới hóa khai 
thác cho các khu vực lò chợ vỉa dày, thoải 
đến nghiêng tại Công ty Cổ phần Than Mông 
Dương

Hiện nay, các mỏ hầm lò trên thế giới đang 
áp dụng 03 mô hình công nghệ cơ giới hóa khai 
thác là mô hình lò chợ tự động hóa, mô hình lò 
chợ cơ giới hóa đồng bộ và mô hình lò chợ cơ 
giới hóa từng phần (bán cơ giới hóa). Trong các 
mô hình trên, lò chợ tự động hóa có yêu cầu cao 
về điều kiện áp dụng và khả năng vận hành, chi 
phí đầu tư thiết bị ban đầu lớn nên không phù 
hợp với điều kiện địa chất cũng như trình độ tiếp 
nhận của người thợ ở thời điểm hiện nay tại mỏ 
than Mông Dương. Hai mô hình cơ giới hóa còn 
lại có thể xem xét áp dụng cho điều kiện các khu 
vực lò chợ vỉa dày thoải đến nghiêng tại vỉa L(7) 
khu Vũ Môn.

 Mô hình lò chợ cơ giới hóa từng phần (bán 
cơ giới hóa) có đặc điểm là công tác khấu than 
được thực hiện bằng các loại máy khấu và 
chống giữ lò chợ bằng vì chống thủy lực (giá 
khung, giá xích, giá thủy lực, cột thủy lực đơn). 
Ưu điểm của mô hình này là giá trị đầu tư ban 
đầu nhỏ, sớm thu hồi được vốn; thời gian lắp 
đặt và tháo chuyển thiết bị ngắn, phù hợp với 
các khu vực có trữ lượng không lớn, thường 
xuyên phải chuyển diện. Nhược điểm của mô 
hình này là công tác di chuyển và chống giữ vì 
chống chậm hơn tốc độ máy khấu, một số công 
đoạn khác thực hiện bằng thủ công nên hạn chế 
việc nâng cao sản lượng khai thác và năng suất 
lao động. Mô hình lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 
có đặc điểm công tác khấu than được thực hiện 
bằng các loại máy khấu, chống giữ lò chợ bằng 
giàn chống tự hành. Mô hình này có nhiều ưu 
thế hơn hẳn so với mô hình cơ giới hóa từng 
phần như các công đoạn khấu than, chống giữ 
và điều khiển đá vách, vận tải than, di chuyển 
máng cào được cơ giới hóa hoàn toàn nên cho 

NghiêN cứu lựa chọN dây chuyềN côNg Nghệ cơ giới hóa 
đồNg bộ phù hợp đỂ khai Thác các vỉa ThaN dày, 

Thoải đếN NghiêNg Tại côNg Ty cổ phầN ThaN môNg dươNg
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phép nâng cao được sản lượng khai thác lò chợ 
và năng suất lao động, mức độ an toàn. Với 
điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ và quy mô trữ 
lượng các lò chợ vỉa dày thoải đến nghiêng có 
điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới hóa tại 
vỉa L(7) khu Vũ Môn như đã phân tích ở phần 
trên, việc áp dụng mô hình cơ giới hóa đồng bộ 
sẽ giải quyết triệt để hơn bài toán nâng cao sản 
lượng khai thác và năng suất lao động.

Theo tiêu chuẩn quốc gia GB/T-24506-2009 
của Trung Quốc, mô hình cơ giới hóa đồng bộ 
có thể chia thành 03 mô hình cơ bản dựa trên 
thông số tải trọng làm việc của giàn chống trong 
đồng bộ thiết bị. Cụ thể là: (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). Mô hình cơ giới hóa đồng bộ hạng 
nặng, hạng trung đã được áp dụng tại các mỏ 
hầm lò trên thế giới và trong nước để 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 trong vài năm trở lại đây tại Trung Quốc 
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 
không lớn chỉ khoảng vài trăm nghìn tấn, điều 
kiện vận tải khó khăn, v.v.) nhưng vẫn đem lại 
hiệu quả tốt do giá trị đầu tư ban đầu thấp. 

Xuất phát từ kinh nghiệm trên và căn cứ vào 
đặc điểm điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ các khu 
vực lò chợ vỉa dày thoải đến nghiêng có điều 
kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới hóa khai thác 
tại mỏ than Mông Dương, bài báo lựa chọn áp 

dụng mô hình cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ và 
xây dựng quy mô công suất lò chợ, tiêu chí về 
đồng bộ thiết bị như sau:

(1) Công suất lò chợ 300.000 tấn/năm;
(2) Đồng bộ thiết bị cơ giới hóa khai thác có 

khả năng làm việc ổn định trong điều kiện góc 
dốc vỉa đến 35º. Giàn chống lựa chọn có tải 
trọng làm việc trong giới hạn từ 2000 ÷ 3900kN, 
khối lượng ≤ 9 tấn. Máy khấu và máng cào lựa 
chọn phải đáp ứng được quy mô công suất 
lò chợ nêu trên đồng thời đảm bảo được tiêu 
chí nhỏ, gọn để thuận tiện trong quá trình vận 
chuyển, lắp đặt. 

3. Lựa chọn đồng bộ thiết bị cơ giới hóa
Trên cơ sở về quy mô công suất lò chợ, tiêu 

chí về đồng bộ thiết bị như đã nêu trên, bài báo 
sẽ tính toán lựa chọn các thiết bị chính trong 
dây chuyền thiết bị cơ giới hóa đồng bộ cho điều 
kiện mỏ than Mông Dương như sau:

3.1. Lựa chọn giàn chống
(1) Phân tích lựa chọn kiểu giàn chống
Giàn chống tự hành sử dụng trong lò chợ cơ 

giới hóa đồng bộ hạ trần than nóc gồm các kiểu: 
giàn chống có cửa sổ thu hồi cao; giàn chống có 
cửa sổ thu hồi giữa và giàn chống có cửa sổ thu 
hồi thấp. Hình dạng các giàn chống thể hiện trên 
hình 1. Giàn chống kiểu cửa sổ thu hồi cao có 
ưu điểm là áp lực mỏ tác dụng lên giàn nhỏ, chỉ 
sử dụng một máng cào chung để vận chuyển 
than khấu gương và thu hồi. Nhược điểm của 
giàn chống này là lượng bụi phát sinh trong quá 
trình thu hồi than hạ trần cao, không thể thực 
hiện đồng thời công tác khấu gương và thu hồi 
than hạ trần. Giàn chống kiểu cửa sổ thu hồi 
giữa khắc phục được hầu hết các nhược điểm 
của giàn chống cửa sổ thu hồi cao. Tuy nhiên 
giàn chống loại này không có kết cấu tay biên 

a. Giàn chống có cửa sổ 
thu hồi cao

 b. Giàn chống có cửa sổ
thu hồi giữa

 c. Giàn chống có cửa sổ
thu hồi thấp

Hình 1. Hình dạng các giàn chống có kết cấu hạ trần
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nên miền áp dụng hạn chế, chỉ phù hợp các 
vỉa có góc dốc thoải, đường phương và hướng 
dốc ổn định, không phải khấu dốc lên hoặc dốc 
xuống theo hướng tiến gương. Giàn chống cửa 
sổ thu hồi thấp hiện đang được sản xuất rộng 
rãi và sử dụng phổ biến trong các lò chợ hạ trần 
tại Trung Quốc cùng một số nước khác do khắc 
phục được hầu hết các nhược điểm của cả hai 
loại giàn chống nêu trên. Ở trong nước, giàn 
chống hạ trần cửa sổ thu hồi thấp đang được 
áp dụng tại các mỏ Vàng Danh, Hà Lầm, Khe 
Chàm và đem lại hiệu quả tốt. Để phù hợp với 
xu thế trên, bài báo lựa chọn giàn chống có kết 
cấu hạ trần cửa sổ thu hồi thấp để áp dụng cho 
các lò chợ huy động áp dụng công nghệ cơ giới 
hóa tại mỏ than Mông Dương.

(2) Tính toán các thông số cơ bản và lựa 
chọn giàn chống 

Các thông số cơ bản của giàn chống gồm 
chiều cao chống giữ và tải trọng công tác của 
giàn chống. Trên cơ sở các thông số về điều kiện 
địa chất kỹ thuật mỏ tại các khu vực lò chợ huy 
động áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác 
tại vỉa L(7) khu Vũ Môn mỏ than Mông Dương và 
các công thức kinh nghiệm trong sổ tay kỹ thuật 
lò chợ cơ giới hóa đồng bộ của Trung Quốc, bài 
báo đã tiến hành tính toán, xác định các thông 
số cơ bản của giàn chống như sau:

- Chiều cao giàn chống:
Hmax = mmax + S1, (m).
Hmin = mmin - (0,2 ÷ 0,3), (m).
Trong đó:
Hmax - Chiều cao chống giữ lớn nhất của giàn 

chống, (m);
mmax - Chiều cao khấu lớn nhất, để phù hợp 

với chiều cao của công nhân khi vận hành, điều 
kiện địa chất mỏ và tiêu chí về đồng bộ thiết bị, 
chọn mmax = 2,2 (m);

S1 - Chiều dày sập đổ của vách giả hoặc than, 
S1 = 0,1 ¸ 0,3 (m), căn cứ điều kiện địa chất mỏ 
các khu vực lò chợ huy động, chọn S1 = 0,2 (m);

Hmin - Chiều cao chống giữ thấp nhất của giàn 
chống, (m);

mmin - Chiều cao khấu lò chợ tại vị trí nhỏ 
nhất, căn cứ cột địa tầng các lỗ khoan tại các 
khu vực lò chợ huy động, chọn mmin = 1,8 (m);

Thay số ta tính toán được: Hmin = 1,5m; Hmax 

= 2,6m.
- Tải trọng làm việc yêu cầu của giàn chống: 
Q = k. q. (Lk + Ld). B = k. (γ1 . h1 + γ2 . H) . (Lk + 

Ld). B , (T).
Trong đó:
q - Tải trọng tĩnh tác dụng lên giàn chống, q = 

(γ1 . h1 + γ2 . H), (T/m²); 
γ1 - Trọng lượng thể tích của than nóc, (T/m³);
γ2 - Trọng lượng thể tích của đá vách nóc lò 

chợ, (T/m³);
h1 - Chiều dày trần than nóc, (m);
H - Chiều dày lớp đá ảnh hưởng đến tải trọng 

giàn, H = (L + h1/tanα).tanθ, (m);
L - Khoảng cách chống giữ hiệu quả của giàn 

chống (chiều dài giàn), (m);
α - Góc sập đổ của trần than, α = 70 ÷ 75º;
θ - Góc sập đổ của đá vách, θ = 60 ÷ 75º;
Lk - Khoảng cách trống nóc từ đầu xà đến 

gương, (m);
Ld - Chiều dài xà giàn, (m);
B - Khoảng cách tâm giàn (chiều rộng giàn), 

(m);
k - Hệ số dự phòng tải trọng động, k = 1,1 ÷ 

1,4, chọn = 1,4.
Báo báo đã lựa chọn điều kiện lò chợ VM-

L(7)-1 là lò chợ có chiều dày vỉa lớn nhất (5,5m) 
trong các lò chợ huy động áp dụng công nghệ 
cơ giới hóa để tính toán tải trọng yêu cầu làm 
việc của giàn chống. Kết quả tính toán đã xác 
định tải trọng làm việc yêu cầu của giàn chống 
với hệ số dự phòng 1,4 là Q = 291,5T = 2915kN. 

Trên cơ sở kiểu giàn chống đã lựa chọn, chiều 
cao chống giữ và tải trọng làm việc yêu cầu của 
giàn chống theo tính toán trên, đối chiếu với các 
loại giàn chống có kết cấu hạ trần hạng nhẹ cửa 
sổ thu hồi thấp hiện có trên thị trường (bảng 1), 
bài báo lựa chọn giàn chống lò chợ (giàn trung 
gian) tương đương mã hiệu ZF3000/15/24. Để 
chống giữ lò chợ tại vị trí đầu đuôi máng cào 
trong lò chợ và phù hợp với giàn chống trung 
gian đã lựa chọn báo báo lựa chọn giàn quá độ 
tương đương mã hiệu ZFG3200/19/31. Thông 
số kỹ thuật của các giàn chống lựa chọn được 
thể hiện chi tiết trên bảng 2.

Từ kết quả lựa chọn trên cho thấy giàn chống 
lựa chọn cho điều kiện mỏ than Mông Dương có 
khối lượng bằng 50% so với giàn chống đang 
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sử dụng trong các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 
hạ trần hạng trung tại Vàng Danh, Hà Lầm (lò 
chợ vỉa 11), Khe Chàm (15 ÷ 16 tấn); bằng 30% 

so với giàn chống trong lò chợ cơ giới hóa đồng 
bộ hạ trần hạng nặng tại (lò chợ vỉa 7) Hà Lầm 
(24,5 tấn), đáp ứng được tiêu chí nhẹ hóa.

Bảng 1 . So sánh lựa chọn giàn chống

Mã hiệu giàn chống

Tải trọng 
làm việc 
của giàn

(kN)

Chiều cao 
giàn
(mm)

Khoảng 
cách trung 

tâm
(mm)

Góc dốc 
làm việc

(độ)

Khối lượng 
giàn chống

(tấn)
Ghi chú

ZF2000/16/24 2000 1600 ÷ 2400 1250 20 7,60
So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn

Không thỏa 
mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Không thỏa 

mãn Thỏa mãn Tải trọng 
và góc dốc 

làm việc 
không thỏa 

mãn

ZF2400/16/24 2400 1600 ÷ 2400 1250 20 7,86
So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn

Không thỏa 
mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Không thỏa 

mãn Thỏa mãn

ZF2600/15/24 2600 1500 ÷ 2400 1250 35 8,00

Tải trọng 
làm việc 

không thỏa 
mãn

So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn

Không thỏa 
mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

ZF2600/16/26 2600 1600 ÷ 2600 1500 35 8,56
So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn

Không thỏa 
mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

ZF2800/16/24 2800 1600 ÷ 2400 1250 35 8,75
So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn

Không thỏa 
mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

ZF3000/15/24 3000 1500 ÷ 2400 1250 35 8,50 Thỏa mãn 
tất cả các 
tiêu chí

So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

ZF3200/16/24 3200 1600 ÷ 2400 1500 35 9,5
Thừa tải 
trọng làm 
việc, khối 

lượng giàn 
lớn, không 
thỏa mãn

So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Không thỏa 

mãn
ZF3200/16/26 3200 1600 ÷ 2600 1500 35 10,4
So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Không thỏa 

mãn
ZF3800/16/26 3800 1600 ÷ 2600 1500 35 11,5
So sánh với kết quả tính 
toán, lựa chọn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Không thỏa 

mãn
Bảng 2 . Đặc tính kỹ thuật của giàn chống ZF3000/15/24 và ZFG3200/19/31

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị
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 600 600
6 Kích thước vận chuyển mm 4200´1190´1500 4500´1190´1900
7 Góc dốc lò chợ độ ≤ 35 ≤ 35
8 Góc dốc theo phương khấu độ ≤ 15 ≤ 15
9 Lực chống làm việc kN 3000 3200
10 Lực chống ban đầu kN 2532 2532
11 Cường độ chống giữ MPa 0,7 0,76
12 Áp suất trạm bơm MPa 31,5 31,5
13 Khối lượng tấn 8,5 9,0
14 Phương thức di chuyển Điều khiển tại giàn

Giàn chống có kết cấu chống trôi chống đổ



                                                      THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

5 KHCNM SỐ 3/2019 * CNKT HẦM LÒ

3.2. Lựa chọn máy khấu than
(1) Lựa chọn kiểu máy khấu và hình thức dẫn 

động
Trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than 

nóc có thể sử dụng máy khấu tay cắt hẹp (0,6 
÷ 0,8m) một tang hoặc hai tang để thực hiện 
công tác khấu gương. Máy khấu một tang có 
đặc điểm là khối lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn 
nên giảm được khối lượng vận chuyển, lắp đặt. 
Tuy nhiên máy có hiệu quả khấu thấp (hai chu 
trình cắt mới hoàn thiện một luồng khấu), chỉ 
thích hợp với các lò chợ ngắn. Máy khấu hai 
tang có đặc điểm là khối lượng và kích thước 
lớn hơn máy khấu một tang, tuy nhiên hiệu quả 
khấu của máy cao hơn loại máy một tang. Hiện 
nay, các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần than 
nóc, các mỏ hầm lò trong và ngoài nước chủ 
yếu sử dụng máy khấu hai tang. Trên cơ sở quy 
mô công suất lò chợ đã lựa chọn và kinh nghiệm 
trên, bài báo lựa chọn áp dụng máy khấu tay cắt 
hẹp loại hai tang cắt.

Máy khấu than hai tang cắt sử dụng trong 

các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ được chia thành 
hai loại theo hình thức dẫn động gồm máy khấu 
dẫn động bằng điện và máy khấu dẫn động thủy 
lực. Kết quả so sánh ưu nhược điểm của máy 
khấu dẫn động điện và máy khấu dẫn động thủy 
lực xem tại bảng 3. 

Từ kết quả so sánh, phân tích ưu nhược 
điểm các loại máy khấu cho thấy cả hai loại máy 
khấu dẫn động điện hoặc dẫn động thủy lực đều 
phù hợp và điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ các 
lò chợ huy động tại mỏ than Mông Dương. Tuy 
nhiên, tại các nhà máy cơ khí mỏ ở nước ngoài, 
loại máy dẫn động thủy lực hiện đã dừng sản 
xuất hoặc chỉ sản xuất đơn chiếc theo đặt hàng. 
Do đó, để chủ động về nguồn linh kiện thay thế 
và phù hợp xu thế đổi mới công nghệ khai thác 
trên thế giới và trong nước hiện nay, bài báo lựa 
chọn áp dụng loại máy khấu tay cắt hẹp loại hai 
tang khấu dẫn động điện.

(2) Tính toán các thông số cơ bản và lựa 
chọn máy khấu

Các thông số cơ bản của máy khấu gồm 

a. Giàn chống trung gian ZF3000/15/24 b. Giàn chống quá độ ZFG3200/19/31

Hình 2. Giàn chống trung gian ZF3000/15/24 và giàn chống quá độ ZFG3200/19/31

a. Máy khấu một tang                                                b. Máy khấu hai tang
Hình 3. Máy khấu một tang và máy khấu hai tang
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đường kính tang, năng suất yêu cầu, tốc độ 
trung bình và công suất động cơ máy khấu. Các 
thông số trên được tính toán như sau:

- Đường kính tang khấu:
D = (0,59 ¸ 0,63) . hmax, (mm).
Trong đó:
D - Đường kính tang khấu của máy khấu, 

(mm);
0,59 ¸ 0,63 - Hệ số kinh nghiệm, trường hợp 

máy khấu than theo một chiều chọn hệ số dưới, 
trường hợp máy khấu than theo hai chiều chọn 
hệ số trên; 

hmax - Chiều cao khấu lớn nhất, chọn hmax = 
2300 (mm);

D = 0,63 ´ 2300 = 1449 (mm)
Hiện nay, đường kính tang máy khấu được 

chế tạo chuẩn hóa với các loại 1000mm, 
1250mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm. Trên 
cơ sở đó, thiết kế lựa chọn đường kính theo 
tiêu chuẩn gần nhất với giá trị tính toán là D = 
1600mm.

- Năng suất giờ yêu cầu của máy khấu:

Trong đó:
Alc - Sản lượng than từ khấu gương lò chợ 

một năm, bài báo tính toán trong trường hợp 
điều kiện các lò chợ huy động có biến động địa 

chất lớn, chiều dày vỉa giảm, không có than hạ 
trần, chỉ có than khấu gương với Alc = 300.000 
(T);

K - Hệ số dự phòng vượt công suất, K = 1,5;
300 - Số ngày sản xuất trong năm;
nca - Số ca làm việc 1 ngày đêm, nca = 3 (ca);
Tk - Thời gian làm việc trong 1 ca, Tk = 6 (h);
k - Hệ số không điều hòa, k = 0,7;
0,4 - Hệ số thời gian mở máy trong một ca.
- Tốc độ khấu trung bình của máy khấu khi 

làm việc:

Trong đó:

B - Chiều rộng cắt của máy khấu, thông 
thường các máy khấu than sử dụng tại các mỏ 
hầm lò vùng Quảng Ninh có B = 0,6 (m);

M - Chiều cao khấu trung bình, với điều kiện 
các lò chợ huy động áp dụng công nghệ tại mỏ 
Mông Dương và chiều cao giàn chống đã lựa 
chọn, chọn M = 2,2 (m);

γ - Trọng lượng thể tích của than nguyên 
khai, đối với các khu vực lò chợ huy động áp 
dụng công nghệ, γ = 1,65 (T/m³);

Bảng 3. So sánh ưu, nhược điểm các loại máy khấu

TT Ưu, nhược 
điểm

Các loại máy khấu

Máy khấu dẫn động bằng thủy lực Máy khấu dẫn động bằng điện

1 Ưu điểm

- Cấu tạo đơn giản, ít xảy ra hỏng hóc, sửa 
chữa đơn giản, không yêu cầu trình độ kỹ 
thuật cao.
- Giá thành rẻ hơn máy khấu dẫn động 
điện trong cùng một điều kiện.
- Khả năng leo dốc đến 35º.

- Máy được thiết kế hiện đại hơn, có 
trang bị hệ thống điều khiển máy từ xa, 
có thể lập trình để máy tự động làm 
việc.
- Hiện được sản xuất với quy mô lớn 
do đó sữa chữa, thay thế linh kiện đơn 
giản
- Khả năng leo dốc đến 45 ÷ 55º.

2 Nhược 
điểm

- Không có hệ thống điều khiển từ xa vì thế 
người vận hành phải đi theo máy.
- Đây là máy khấu thế hệ cũ, chỉ sản xuất 
theo đơn đặt hàng, do đó trong quá trình 
sử dụng, việc sữa chữa thay thế linh kiện 
tương đối khó khăn.

- Cấu tạo phức tạp, dễ xảy ra hỏng hóc 
nếu sử dụng và vận hành không hợp lý 
hoặc do điều kiện vi khí hậu không tốt.
- Giá thành đắt hơn so với máy khấu 
dẫn động bằng thủy lực trong cùng một 
điều kiện.
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C - Hệ số khai thác, C = 0,95.

- Công suất động cơ máy khấu:
N = 60 . Kb . B . H . V . Hw, (kW).
Trong đó: 
N - Công suất động cơ máy khấu, (kW);
Kb - Hệ số dự phòng công suất, Kb = 1,5;
B - Chiều sâu khấu, B = 0,6 (m);
H - Chiều cao khấu lớn nhất, H = 2,3 (m);
Hw - Hệ số tiêu hao năng lượng cho khấu 1 

m³ than, với than có hệ số kiên cố f = 1 ¸ 3, đá 
kẹp trong vỉa có hệ số kiên cố f ≤ 4, chọn Hw = 
0,8 (kWh/m³);

V - Tốc độ khấu khi làm việc, V = 2,4 (m/
phút).

N = 60 ́  1,5 ́  0,6 ́  2,3 ́  2,4 ́  0,8 = 238 (kW)
Căn cứ tính chất của than tại các khu vực lò 

chợ huy động, hình thức, kiểu dẫn động, các 
thông số của máy như tính toán trên, đặc tính 
kỹ thuật các loại máy khấu dẫn động điện xuất 
xứ Trung Quốc hiện có trên thị trường (bảng 4) 
và để đồng bộ với giàn chống đã lựa chọn, bài 
báo lựa chọn loại máy khấu hai tang dẫn động 
điện tương đương mã hiệu MG160/390-WD. 
Đặc tính kỹ thuật của máy khấu lựa chọn xem 
bảng 5.

Máy khấu lựa chọn cho điều kiện mỏ than 
Mông Dương có công suất và kích thước nhỏ 
hơn so với các loại máy khấu dẫn động điện 
hiện đang hoạt động tại một số mỏ hầm lò vùng 

Quảng Ninh như máy khấu MG300/730-WD1 tại 
mỏ Hà Lầm; máy khấu MG170/410-WD tại mỏ 
Vàng Danh và máy khấu MG300/700-WDK tại 
mỏ Dương Huy do đó công tác vận chuyển, lắp 
đặt, tháo dỡ sẽ thực hiện dễ dàng hơn.

3.3. Lựa chọn máng cào
(1) Lựa chọn kiểu máng cào
Máng cào dùng trong lò chợ cơ giới hóa gồm 

máng cào một xích giữa; máng cào hai xích 
cạnh và máng cào hai xích giữa. Trong các loại 
máng cào trên, máng cào một xích giữa có nhiều 
ưu điểm như cấu tạo đơn giản, khả năng uốn 
cong tốt, hiệu suất vận chuyển cao khi cỡ hạt 
đồng đều và nhỏ. Tuy nhiên máng cào này chỉ 
thích hợp với các lò chợ có góc dốc thoải, nền 
lò ổn định. Máng cào hai xích cạnh có ưu điểm 
là tiêu hao điện năng thấp; thích hợp với các 
vỉa than có góc dốc lớn; có hiệu quả khi cỡ hạt 
vận chuyển lớn, không đồng đều. Nhược điểm 
của loại máng cào này là khả năng uốn kém. 
Máng cào hai xích giữa có các ưu điểm tương 
tự như máng cào một xích giữa và khắc phục 

Hình 4. Máy khấu than MG160/390-WD

Bảng 5. Đặc tính kỹ thuật của máy khấu than MG160/390-WD

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị
1 Chiều cao khấu m 1,6 ¸ 2,85
2 Bước khấu m 0,6 
3 Góc dốc lò chợ tối đa độ 35
4 Độ cứng của than thích hợp f ≤ 4
5 Lực kéo kN 408
6 Tốc độ di chuyển m/phút 0 ¸ 7
7 Điện áp V 660, 1140
8 Công suất động cơ kW 2´160+2´30+11
9 Đường kính tang khấu m 1,6
10 Khối lượng tấn 25

Thích hợp với các loại máng cào có chiều rộng cầu máng 630mm
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được các nhược điểm của cả hai loại máng cào 
nêu trên. Với các ưu thế trên, máng cào hai xích 
giữa hiện đang được sử dụng phổ biến trong 
các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ hầm 
lò trên thế giới và trong nước. Trên cơ sở đó, 
bài báo lựa chọn áp dụng loại máng cào kiểu hai 
xích cho điều kiện các lò chợ huy động áp dụng 
công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần than tại 
mỏ than Mông Dương.

(2) Tính toán các thông số cơ bản và lựa 
chọn máng cào

Các thông số cơ bản của máng cào gồm 
năng suất vận tải và công suất động cơ điện, 
các thông số trên được tính toán như sau:

- Năng suất vận tải của máng cào:
  Qmc ≥ Ky . Kc . Kv . Qmk (T/h)
Trong đó:
Qmc - Năng suất vận chuyển tối thiểu của 

máng cào (tấn/giờ);
Qmk - Năng suất giờ của máy khấu than, theo 

tính ở trên, Qmk = 298 (T/h);
Ky - Hệ số tính đến góc dốc và hướng vận 

chuyển, Ky = 1,0;
Kc - Hệ số tính đến tốc độ khấu than không 

đồng đều của máy khấu, Kc = 1,1;
Kv - Hệ số điều chỉnh do tính đến sự làm việc 

đồng thời của máy khấu và máng cào, Kv = 1,2.
Qmc ≥ 1,0 ´ 1,1 ´ 1,2 ´ 298 = 393 (T/h).
- Công suất động cơ điện máng cào:

Trong đó:
K - Hệ số dự phòng công suất động cơ điện, 

K = 1,5;
K1 - Hệ số gia tăng lực cản khi xích máng cào 

quấn qua đầu dẫn động, K1 = 1,1;

K2 - Hệ số gia tăng lực cản khi máng cào bị 
uốn theo phương nằm ngang, K2 = 1,1;

q - Tải trọng vận tải trên mỗi mét,

ω - Hệ số lực cản của than được vận tải trên 
máng cào, ω = 0,5;

ω’ - Hệ số lực cản của xích vận hành trong 
cầu máng, ω’ = 0,3;

β - Góc dốc vận tải (bằng góc dốc lò chợ nếu 
vận tải xuôi, nếu vận tải ngược thì mang dấu 
“-”), để dự phòng chọn trường hợp vận tải với 
góc dốc β = 0o;

q0 - Trọng lực của 1 mét xích, q0 = 490 (N/m);
L - Chiều dài lắp đặt của máng cào, L =120 

(m);
V - Vận tốc của xích máng cào, V = 0,9 (m/s);
η - Hiệu suất truyền động lực, η = 0,9.
   1940 =N  (kW)
Căn cứ kiểu máng cào lựa chọn và các thông 

số theo tính toán trên, đặc tính kỹ thuật một số 
loại máng cào lò chợ cơ giới hóa đồng bộ có 
xuất xứ Trung Quốc (bảng 6) và để đảm bảo 
đồng bộ với giàn chống (chiều rộng giàn 1,25m), 
máy khấu đã lựa chọn, bài báo lựa chọn máng 
cào vận tải than khấu gương tương đương mã 
hiệu SGZ630/220. Thông số kỹ thuật máng cào 
xem tại bảng 7. Theo kinh nghiệm tại Trung 
Quốc, máng cào thu hồi thường cùng chủng loại 
với máng cào gương để có thể thay thế, lắp lẫn 
các chi tiết khi cần thiết. Trên cơ sở đó bài báo 
lựa chọn máng cào gương và máng cào thu hồi 
cùng chủng loại với nhau.

Máng cào lựa chọn loại SGZ630/220 có đặc 
tính tương đương máng cào trong các lò chợ cơ 

a. Máng cào một xích giữa               b. Máng cào hai xích cạnh c. Máng cào hai xích giữa
Hình 5. Hình dạng các loại máng cào
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giới hóa đồng bộ tại mỏ Khe Chàm và Quang 
Hanh, tuy nhiên cầu máng có kích thước ngắn 
hơn (1,25m) nên vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ 
thuận tiện hơn.

4. Tính toán công nghệ khai thác 
Trên cơ sở điều kiện địa chất khu vực lò chợ 

vỉa dày thoải đến nghiêng tại vỉa L(7) khu Vũ 
Môn mỏ than Mông Dương được huy động vào 
áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác và 
đồng bộ thiết bị cơ giới hóa lựa chọn, bài báo đã 
tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản của 
công nghệ, kết quả tính toán cho thấy:

- Công suất lò chợ đạt bình quân 300.000 
tấn/năm, gấp 1,7 ÷ 3,0 lần công suất lò chợ hạ 
trần khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ 
bằng giá thủy lực di động hoặc giá khung thủy 
lực di động đang áp dụng tại mỏ (100 ÷ 180 
nghìn tấn/năm); 

- Năng suất lao động trực tiếp đạt 16,0 tấn/
công, gấp 2,4 ÷ 3,9 lần năng suất lao động tại 
lò chợ hạ trần khấu than bằng khoan nổ mìn, 

chống giữ bằng giá thủy lực di động hoặc giá 
khung thủy lực di động đang áp dụng tại mỏ (4,1 
÷ 6,8 tấn/công);

- Giá thành khai thác 238.372 đồng/tấn, giảm 
khoảng 15 ÷ 20% so với giá thành lò chợ lò chợ 
hạ trần khấu than bằng khoan nổ mìn, chống 
giữ bằng giá thủy lực di động hoặc giá khung 
thủy lực di động đang áp dụng tại mỏ (276.831 
÷ 292.234 đồng/tấn).

Bảng 6. So sánh lựa chọn máng cào

Mã hiệu máng cào Công suất 
(kW)

Chiều dài 
vận chuyển 

(m)

Năng suất vận 
chuyển (t/h)

Kích thước cầu 
máng D×R×C 

(m)
Ghi chú

SGZ630/200 200 75 700 1,25×0,63×0,22 Không thỏa mãn về 
chiều dài vận chuyển, 
hệ số thừa năng 
suất vận chuyển lớn

So sánh với kết quả 
tính toán, lựa chọn Thỏa mãn Không thỏa 

mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

SGZ630/220 220 150 400 1,25×0,63×0,22 Thỏa mãn tất cả 
các tiêu chí, hệ 
số thừa công suất 
và chiều dài nhỏ

So sánh với kết quả 
tính toán, lựa chọn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

SGZ630/264 264 200 450 1,25×0,63×0,22 Thỏa mãn tất cả 
các tiêu chí, hệ 
số thừa công suất 
và chiều dài lớn

So sánh với kết quả 
tính toán, lựa chọn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

Bảng 7. Đặc tính kỹ thuật của máng cào SGZ630/2x132
TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị
1 Năng suất vận tải t/h 400

2 Công suất động cơ kW 2´110
3 Điện áp sử dụng V 660/1140
4 Vận tốc xích m/s 1,0
5 Chiều dài vận tải m 150
6 Kích thước cầu máng mm 1250´630´222

Hình 6.  Máng cào SGZ630/220
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5. Kết luận
Trên cơ sở điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ các 

khu vực lò chợ vỉa dày thoải đến nghiêng có điều 
kiện thuận lợi để áp dụng công nghệ cơ giới hóa 
tại mỏ than Mông Dương, bài báo đã tiến hành 
phân tích, tính toán và lựa chọn mô hình cơ giới 
hóa, đồng bộ thiết bị cơ giới hóa hạng nhẹ hạ 
trần than phù hợp với điều kiện trên. Qua tính 
toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ 
cho thấy đầu tư dây chuyền lò chợ cơ giới hóa 
đồng bộ hạng nhẹ là cần thiết nhằm đổi mới 
công nghệ, thay thế lò chợ thủ công, góp phần 

cải thiện điều kiện lao động, tăng sản lượng lò 
chợ và năng suất lao động, giảm chi phí nhân 
lực và giá thành khai thác, đảm bảo duy trì ổn 
định sản lượng của Công ty./.

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo nghiên cứu khả thi “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”, Viện KHCN Mỏ, 
Hà Nội - 2019.

2. Sổ tay kỹ thuật lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, 
Bắc Kinh - 2000.

Selection study of synchronously mechanized technological line to exploit thick, 
relatively flat or sloping coal seams at mong duong coal mine

                                                           
                                            dr. le duc nguyen, dr. Tran minh Tien                                                                                 

                                                                    Institute of Mining Science and Technology – Vinacomin
Summary:
Coal reserves with thick, relatively flat or sloping coal seams have favorable conditions to apply 

mechanized mining at Mong Duong coal mine with coal reserves of approximately 3,895 million 
tons. Selection of mechanized models and suitable equipment lines to exploit the coal reserves is the 
main content of the article.
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Tóm tắt: 
Để nâng cao tốc độ đào lò, việc lựa chọn thiết bị với diện áp dụng lớn cho các mỏ than hầm lò 

vùng Quảng Ninh là rất quan trọng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ thuật công nghệ đào lò đang 
sử dụng ở các mỏ hầm lò, loại hình và đặc tính kỹ thuật của thiết bị khoan xúc, kinh nghiệm áp dụng 
công nghệ cơ giới hóa đào lò ở các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển, tác giả đề xuất tổ hợp 
khoan kết hợp xúc trong thi công các đường lò đá ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. 

1. Đặt vấn đề
Sản lượng khai thác than các năm gần đây 

của tập đoàn Công nghiệp – Than Khoáng sản 
Việt Nam (TKV) tăng nhanh do nhu cầu sử dụng 
ngày một lớn. Tỷ trọng khai thác bằng công nghệ 
hầm lò ngày một tăng, năm 2014 đạt 20,03 triệu 
tấn, năm 2018 đạt 23,29 triệu tấn than nguyên 
khai. Trung bình, để khai thác được 1000 tấn 
than, cần đào 10-15 mét lò các loại. Trong đó 
các đường lò đá chiếm khoảng 25%. Như vậy, 
số lượng mét lò đá cần phải đào hàng năm là rất 
lớn, khoảng hơn 100km. 

Ở các mỏ vùng Quảng Ninh, phần lớn các 
thiết bị trong dây chuyền thi công có năng suất 
thấp, tốc độ đào lò và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
đạt được không cao. Dây chuyền thi công phổ 
biến nhất là: khoan nổ mìn bằng búa khoan khí 
nén cầm tay; xúc bốc bằng máy cào tời, lật hông, 
lật sau; vận tải bằng goòng-tầu điện. Các thiết bị 
trong dây chuyền phối hợp với nhau chưa thật 
sự hợp lý, mức độ cơ giới hóa thấp. Do đó, cần 
phải có sự đầu tư thêm thiết bị mới đa năng trong 
thời gian tới nhằm nâng cao tốc độ và cơ giới 
hóa trong thi công đào các đường lò mỏ, đảm 
bảo yêu cầu về kế hoạch đào lò của TKV.  

2. Hiện trạng công tác khoan và xúc bốc 
trong thi công lò đá ở các mỏ vùng Quảng 
Ninh

Trong thi công các đường lò đá, thì phương 
pháp phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mìn vẫn 
được áp dụng phổ biến và hiệu quả nhất vì tính 
kinh tế và linh hoạt của nó. Ở các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh, phương pháp phá vỡ đất đá 
bằng khoan – nổ mìn đã được áp dụng từ lâu, 
đến nay vẫn là phương pháp hiệu quả trong thi 
công các đường lò qua đất đá rắn cứng. Hai 
công đoạn chủ yếu trong chu trình thi công theo 
phương pháp này chính là công tác khoan và 
công tác xúc tải. Tính năng trang thiết bị của hai 
công đoạn này sẽ là yếu tố lớn quyết định đến 
hiệu quả và tốc độ thi công đường lò.  

Hiện trạng công tác đào lò bằng khoan nổ 
mìn ở các mỏ than hầm lò nói chung ở mức độ 
cơ giới hóa thấp. Trang thiết bị sử dụng chủ yếu 
trong công tác khoan, xúc bốc vận tải được tổng 
hợp trong bảng 1.

3. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm 
của một số thiết bị thi công cơ bản 

3.1. Trang thiết bị khoan

SỬ DỤNG TỔ HỢP KHOAN KẾT HỢP XÚC NHẰM NÂNG CAO TỐC ĐỘ THI 
CÔNG CÁC ĐƯỜNG LÒ ĐÁ Ở CÁC MỎ THAN HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH 

                                             KS. Hoàng Phương Thảo       
                                                                                         Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
                                             Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Bảng 1. Trang thiết bị chủ yếu khoan và xúc tải trong đào lò đá 

TT Nội dung Thi công lò đá

1 Thiết bị khoan
Mỗi gương sử dụng 1 đến 2 búa khoan khí nén cầm tay như PP-30, PP-
24, PP-54 của Nga; YL-18, YL-24, YT- 18, YT-24, 27… của Trung Quốc. 
Gần đây mộ số mỏ đưa vào sử dụng xe khoan tự hành như Tamrock.

2 Thiết bị xúc tải
Máy xúc cào vơ như 1PHb-2, máy xúc lật sau 1PPH-5 của Nga, XĐ-0.32 
của Việt Nam, máy xúc lật hông ZCY-60, LBS-500W của Ba Lan, máy 
cào tời PY-30B, PY-60B của Trung Quốc. Gần đây một số mỏ đưa vào 
sử dụng máy xúc gầu nghịch có chuyển tải đuôi ZWY.
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Trong thi công bằng phương pháp khoan nổ 
mìn, yêu cầu cơ bản cần đạt là có được biên 
đào gần đúng với biên thiết kế và khối đá ít bị 
phá hoại nhất, giảm thiểu hệ số thừa tiết diện. 
Hiệu quả khoan nổ mìn phụ thuộc chủ yếu vào 
ba nhóm yếu tố: mức độ chính xác của kỹ thuật 
và công nghệ khoan; phương tiện nổ, kỹ thuật 
nổ, sơ đồ nổ và đặc điểm điều kiện địa chất đất 
đá. Về kỹ thuật và công nghệ khoan, muốn đạt 
được hiệu quả phá vỡ đá hợp lý, quan trọng 
là khoan chính xác các lỗ mìn và tốc độ khoan 
lỗ mìn. Kỹ thuật khoan ngày nay đã có những 
bước phát triển mạnh mẽ, chuyển từ khoan sử 
dụng khí nén sang khoan điện – thủy lực. Các 
máy khoan thủy lực có nhiều ưu điểm so với các 
máy khoan chạy bằng khí nén. Chúng có khả 
năng tăng số lần đập và năng lượng đập; tốc 
độ khoan tăng lên 50%-150% trong các loại đất 
đá có độ bền khác nhau (từ 70-490 Mpa); suất 
chi phí năng lượng giảm xuống 2-5 lần; có khả 
năng điều chỉnh tự động độ lớn năng lượng đập, 
tần số đập, lực truyền và tần số xoay của cần 
khoan; mức độ gây ồn giảm, tạo ra những điều 
kiện vệ sinh công nghiệp tốt hơn cho gương 
lò. Trên thế giới đã xuất hiện các máy khoan 
có năng suất rất cao cho phép nâng cao chất 
lượng khoan như định vị lỗ khoan, định hướng 
lỗ khoan, theo dõi được chiều dài lỗ khoan, 
có thể khoan những lỗ khoan có đường kính 
khác nhau trên mặt gương, điều chỉnh hợp lý 
các tham số kỹ thuật (mối liên hệ giữa thời gian 
khoan với độ bền của đất đá tại vị trí từng lỗ …). 
Những điều này sẽ giúp cho việc thiết kế lập hộ 
chiếu khoan nổ mìn tối ưu nhất.   

Do sử dụng búa khoan tay, nên khoan chính 

xác vị trí các lỗ mìn sẽ hết sức khó khăn, dẫn 
đến tiết diện sẽ bị lẹm nhiều sau khi nổ. Đồng 
thời, cần phải có máy nén khí hoặc sử dụng 
trạm nén khí cố định, nên phải có hệ thống 
đường ống dẫn khí đi cùng. Thống kê cho thấy 
thời gian khoan ở nhiều đường lò chiếm tới 35% 
thời gian toàn bộ chu kỳ đào chống lò. Do vậy, 
vấn đề chính yếu là cần giảm tối đa thời gian 
khoan lỗ mìn. 

Các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh chủ 
yếu vẫn sử dụng búa khoan khí nén cầm tay, 
nên khó khoan được chính xác vị trí lỗ mìn trên 
gương theo hộ chiếu, rất khó để có thể khoan 
được những lỗ mìn sâu, không thể khoan được 
lỗ khoan đường kính lớn, tốc độ khoan thấp 
khi gặp đá rắn cứng, dẫn đến hiệu quả nổ mìn 
không cao. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị khoan 
điện – thủy lực như các dạng xe khoan tự hành 
là ưu thế hơn vì đã được thực tế chứng minh sự 
hiệu quả trong thời gian qua.

3.2. Trang thiết bị xúc bốc
Năng suất xúc bốc phụ thuộc vào dạng hình 

cấu tạo kiểu xúc của máy, tính chất cơ lý đá, cỡ 
hạt của đá sau khi nổ mìn, dạng vận tải, trình độ 
chuyên môn của thợ lái máy xúc, phụ thuộc vào 
diện tích gương đào, số lượng đường xe... Dây 
chuyền xúc bốc vận tải hợp lý là dây chuyền cần 
đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn sau:

- Có sự phù hợp về tính chất, kích thước 
và năng suất giữa các thiết bị với đất đá; kích 
thước lò với công nghệ và thiết bị của các khâu 
khác như khoan nổ mìn và chống.

- Đảm bảo dây chuyền thông suốt, hoàn 
chỉnh khối lượng và thời gian xúc bốc vận tải 
theo chu kỳ đào qui định, đồng thời phối hợp tốt 

Hình 1. Búa khoan tay Hình 2. Xe khoan tự hành
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và với mức cao nhất các khâu khác như khoan 
nổ, chống.

- Tận dụng thiết bị ở mức cao nhất, có hiệu 
quả kinh tế cao nhất.

- Có cấu hình và nguyên lý làm việc phù hợp 
với các đường lò có không gian làm việc trật 
hẹp.

Hiện nay ở các mỏ than hầm lò đã đưa vào 
sử dụng nhiều máy xúc nên năng suất đã tăng 
lên đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị xúc bốc 
có năng suất thấp và xuất xứ đã lâu như 1PPH-
5. Một số máy xúc đang sử dụng như máy cào 

vơ 1PHБ-2 và 1PHБ-5, máy xúc lật sau 1PPH-
5 (Nga), XĐ-0.32 (Việt Nam), máy xúc lật hông 
LBS-500W (Ba Lan), máy cào tời P-30B, P-60B 
(Trung Quốc). Gần đây một số mỏ cũng đã đưa 
vào áp dụng loại máy xúc gầu nghịch có chuyển 
tải đuôi như ZWY của Trung Quốc có năng suất 
cao và cấu hình thích hợp với không gian trật 
hẹp ở các đường lò. Đặc điểm cơ bản của một 
số dạng máy xúc có cấu hình và nguyên lý hoạt 
động khác nhau như sau:

a) Máy cào tời:
-Sự tồn tại dây cáp chuyển dịch trong khu 

vực gương thi công sẽ không cho phép tiến 
hành các công tác thi công khác theo quy định 
của quy phạm an toàn.

b) Máy cào vơ:
- Lượng bụi sinh ra trong quá trình xúc bốc 

nhiều, nền phải thường xuyên tưới nước dập bụi.
-Răng miệng gạt chà sát luôn nên dễ bị gãy, 

đá dễ bị kẹt trong các bộ phận máng cào làm 
đứt xích.

- Không có khả năng xúc sạch đá trong gương-
hông lò, tăng  lao động thủ công do gom đá.

Hình 3. Máy xúc lật sau Hình 4. Máy cào tời

Hình 5. Máy xúc lật hông
Hình 6. Máy cào vơ

Hình 7. Máy xúc gầu nghịch chuyển tải đuôi
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C) Máy xúc lật hông:  
-Mỗi lần chất hoặc dỡ tải đều phải quay cả 

thân máy, hoặc phải tiến hoặc lùi. Khi phải xoay 
liên tục dẫn đến nhanh mòn xích.

- Do máy phải tiến lùi rất nhiều lần để chất và 
dỡ tải, nên làm cho đất đá mỏ nền lò dễ bị lầy 
lội, máy dễ bị sa lầy, làm việc khó khăn.

d) Máy xúc gầu nghịch có chuyển tải đuôi:
Máy xúc gầu nghịch có băng chuyền đuôi 

cũng khá đa dạng như: LWL, ZWY (Trung Quốc); 
Kemco KL 20, KL 7 (Nhật); ITC (Đức)...các loại 
máy này có những đặc điểm cơ bản sau:

- Chuyển tải đuôi có thể quay về 2 phía trong 
mặt phẳng nằm ngang một góc 150, còn góc 
xoay của gầu vè hai phía ±55 độ, giúp gia tăng 
diện xúc bốc. Nhờ vậy máy có thể xúc bốc ở 
những vị trí hẹp, bên hông mà những máy xúc 
khác khó xúc được.

Trên cơ sở hiện trạng trang thiết bị xúc bốc ở 
các mỏ vùng Quảng Ninh, tốc độ và năng suất 
đào lò hiện tại là thấp. Để nâng cao được tốc 
độ đào lò cần thiết phải lựa chọn loại hình kết 
cấu thiết bị xúc bốc thích hợp, hoạt động hiệu 
quả trong các không gian chật hẹp ở các đường 
lò mỏ, như các dạng máy xúc gầu nghịch có 
chuyển tải đuôi, hoặc các dạng tổ hợp thiết bị 
khoan kết hợp xúc có năng suất cao đang được 
sử dụng trên thế giới.

4. Lợi điểm của tổ hợp khoan kết hợp xúc 
và sự đa năng trong thi công

Công tác thi công đào các đường lò mỏ trên 
thế giới đã phát triển nhanh chóng. Các chu 
trình công tác đã được cơ giới hóa ở mức độ 

cao như đào, xúc tải, vận chuyển, chống giữ… 
Nhiều nước tiên tiến đã đưa vào áp dụng những 
tổ hợp khoan kết hợp xúc tải, có năng suất cao, 
có thể thực hiện song song hoặc giảm số lượng 
và thời gian trao đổi thiết bị, tạo ra không gian 
thuận lợi phục vụ thi công, khiến cho tốc độ thi 
công đào các đường lò đá được nâng lên khá 
cao với chi phí đầu tư không lớn. Một số dạng 
hình tổ hợp thiết bị khoan kết hợp xúc như trên 
hình vẽ số 8÷11.

Trong số các dạng tổ hợp thiết bị khoan kết 
hợp xúc, tổ hợp Xúc gầu nghịch chuyển tải đuôi 
kết hợp khoan như trong hình 10 đã cho thấy 
hiệu quả rõ rệt tại thực tế áp dụng ở các mỏ than 
Trung Quốc. Loại máy này có 2 búa khoan điện 
– thủy lực và có thể tự xúc bốc đất đá chuyển 
lên goòng hay băng tải phía sau. Trong điều 
kiện các đường lò chật hẹp, việc sử dụng loại 
thiết bị đa chức năng như tổ hợp khoan kết hợp 
xúc là rất thích hợp, đỡ mất thời gian di chuyển, 
tránh nhau, phát huy được tối đa khả năng làm 
việc của thiết bị. Hiện nay, các dạng tổ hợp thiết 
bị khoan kết hợp xúc chủ yếu được phát triển 
dựa trên dạng máy xúc gầu nghịch có chuyển 
tải đuôi, sau đó tích hợp thêm búa khoan, nên 
chúng có đầy đủ các ưu điểm của dạng máy xúc 
này và có thêm tính năng khoan điện thủy lực, 
có thể 1 cần, hoặc 2 cần khoan. Đặc điểm cơ 
bản của tổ hợp khoan kết hợp xúc như sau: 

- Làm việc như một xe khoan tự hành, sử 
dụng khoan điện – thủy lực nên năng suất rất 
cao, chiều sâu khoan lớn, có nhiều lựa chọn về 
thông số kỹ thuật khoan như, đường kính mũi 
khoan, tốc độ vòng xoay, dẫn tiến …

Hình 9. Máy xúc cào vơ kết hợp khoan
 Hình 8.  Máy xúc lật hông có thể thay gầu xúc bằng

búa khoan
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- Trong quá trình khoan đất đá gương lò có 
thể bị lở ra, thì gầu xúc của tổ  hợp sẽ tiến hành 
cào và xúc tải để tiếp tục công tác khoan gương 
mà không phải tiến hành xúc dọn bằng thủ công 
mất nhiều thời gian. 

- Trong các đường lò tiết diện lớn, có thể hỗ 
trợ công tác khoan lắp neo rất hiệu quả. 

- Gầu có tác dụng hỗ trợ nâng vì chống. Có 
thể tháo gầu xúc ra để lắp đầu khấu, hoặc búa 
căn thủy lực khi cần.

- Tương thích với hệ thống vận tải của các 
mỏ hầm lò TKV. Có thể kết hợp với các thiết bị 
vận tải như goòng, băng tải, máng cào ... diện 
áp dụng rộng cho các loại đường lò bằng và lò 
nghiêng trung bình.

- Hiệu quả khoan và xúc bốc rất cao. Trong 
quá trình làm việc không phải di chuyển nhiều 
như máy xúc lật hông. Đặc biệt gầu nghịch có 
thể cào sạch gương và cắm xuống lấy đất đá 
om dưới nền, làm sạch nền lò đảm bảo cốt nền 
lò mà không cần phải nổ mìn bắn tẩy.

- Tổ hợp đa chức năng được tích hợp trên 
máy, làm cho máy chở nên đa di năng, giảm 
thiểu số lượng máy móc thiết bị có mặt trong 
dây chuyền thi công, tiết kiệm không gian và thời 
gian trong thi công, đảm bảo cho dây chuyền 
hoạt động thông suốt.. Giảm thời gian cho công 
tác trao đổi thiết bị cho các công đoạn khoan, 
xúc bốc.

- Có loại tổ hợp được tích hợp hai loại hình 
di chuyển, bằng bánh xích qua hệ thống điều 
khiển bằng thủy lực hoặc bằng bánh goòng trên 
đường ray. Việc tích hợp hai hệ thống di chuyển 

làm tăng khả nang cơ động của thiết bị.
- Phạm vi áp dụng rộng cho các đường lò 

đào trong đá có hệ số kiên cố f>4, tiết diện đào 
lò từ trung bình trở lên Sđ > 12m2, khi có thêm hỗ 
trợ của tời trục, thì có thể làm việc trong đường 
lò có góc nghiêng tới 32 độ.

- Đầu tư 1 tổ hợp thiết bị khoan kết hợp xúc 
bằng đầu tư 1 xe khoan tự hành và 1 máy xúc. 
Giá thành đầu tư sẽ rẻ hơn rất nhiều so với giá 
thành đầu tư thiết bị khoan riêng và thiết bị xúc 
riêng.

Qua những phân tích trên, có thể thấy rằng 
việc lựa chọn thiết bị đào lò cần dựa trên những 
điều kiện cụ thể của mỗi mỏ, tận dụng những 
thiết bị hiện có. Nhưng vì khối lượng các đường 
lò cần phải đào là rất lớn, nên cần phải đầu tư 
mới các thiết bị có năng suất cao, đặc biệt là các 
dạng tổ hợp thiết bị đa năng vừa khoan vừa xúc 
là rất thích hợp. 

5. Kết luận
Dây chuyền thiết bị thi công ở các mỏ hầm 

lò Quảng Ninh hiện tại có mức độ cơ giới hóa 
thấp, đặc biệt là công tác khoan và xúc tải. Sau 
khi thống kê, phân tích đánh giá ưu nhược điểm 
của các thiết bị khoan và xúc tải, tham khảo kinh 
nghiệm sử dụng thiết bị trên thế giới, dựa trên 
các thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động 
làm việc của thiết bị, đề xuất của tác giả là cơ 
sở để chủ đầu tư và các nhà thiết kế tham khảo 
khi lựa chọn và thiết kế chế tạo các dạng tổ hợp 
thiết bị cho tương lai.

Việc lựa chọn áp dụng và định hướng thiết 
kế chế tạo trong nước nhằm nâng cao năng 

 Hình 10. Máy xúc gầu nghịch chuyển tải đuôi kết
hợp khoan

Hình 11. Máy Combai kết hợp khoan
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lực thi công các đường lò đá ở các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh là rất cần thiết và cần được 
nhân rộng, góp phần tăng tốc độ thi công, đáp 
ứng được kế hoạch đặt ra của Tập đoàn Công 
nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
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Use of combined drilling complex in combination with shovelling to increase 
the speed of rock entry development at underground coal mines in Quang Ninh
                           Eng. Hoang Phuong Thao         
                                                                    Institute of Mining Science and Technology – Vinacomin

Summary:
In order to improve the speed of roadway development, it is very important to select equipment 

with a large application scale for underground coal mines in Quang Ninh. On the basis of technical 
analysis and evaluation of the roadway development technology being used at underground mines, 
type and technical characteristics of drilling and shovelling equipment, and applied experience 
of mechanized roadway development technology in countries with advanced mining industry. In 
this paper, the author proposes a combined drilling complex in combination with shovelling in the 
construction of rock entries at underground coal mines in Quang Ninh.
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Tóm tắt: 
Với khối lượng đất đá đổ thải hàng năm lớn, khi đó diện tích các bãi thải mở rộng, chiếm dụng 

đất đai, chiều cao bãi thải tăng, hiện tượng sụt lún và mất an toàn xuất hiện nhiều hơn…. Trên cơ 
sở đánh giá, khảo sát tính chất cơ lý đất đá thải, các yếu tố ảnh hưởng, sẽ xây dựng mô hình tính toán 
ổn định bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt.   

1. Mở đầu
Theo kế hoạch phát triển ngành, sản lượng 

mỏ lộ thiên nói chung và mỏ than lộ thiên nói riêng 
vẫn chiếm một tỷ trọng lớn: Khoảng 35¸40% đối 
với than, 98% đối với kim loại, 100% đối với phi 
kim loại, vật liệu xây dựng,… Tuy nhiên, trong 
những năm qua do nhu cầu về nguồn nguyên 
liệu để phát triển xã hội, sản lượng các mỏ ngày 
càng tăng cao, bên cạnh việc tăng về sản lượng 
thì tỷ lệ đất đá bóc là rất lớn, một số mỏ khai 
thác than có hệ số bóc lên tới (12÷15) m3/tấn. 
Do đó lượng đất đá thải là rất lớn và ngày một 
tăng. 

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu về ảnh 
hưởng của các yếu tố tự nhiên – kỹ thuật đến độ 
ổn định của bãi thải, chúng ta thấy các bãi thải 
của các mỏ lộ thiên nước ta thường xuyên chịu 
ảnh hưởng của các đợt mưa bão; đặc biệt khi 
chiều cao tầng thải lớn và bãi thải nằm trong các 
khu vực thu nước. Sự có có mặt của nước tác 
động trực tiếp đến độ ổn định của bãi thải và thể 
hiện dưới 2 dạng: Thứ nhất gây thấm ướt đất 
đá dẫn đến gia tăng khối lượng, thể tích và giảm 
độ kết dính giữa các hạt đất đá tạo nên áp lực 
đẩy nổi trong khối đá; Thứ hai gây đọng nước 
mặt tầng dẫn đến tràn nước sườn tầng, gây xói 
ngầm đất đá trong một hay nhiều sườn tầng. 
Tuỳ thuộc vào lượng mưa sau một trận mưa, 
mức độ ảnh hưởng đến khối đá thải sẽ khác 
nhau. Đặc biệt, khi chiều cao tầng thải lớn và bãi 
thải nằm trong các khu vực thu nước.

Chính vì vậy, việc tính toán độ ổn định của bãi 
thải khi có tác động của dòng nước mặt cho các 
bãi thải mỏ than lộ thiên thuộc TKV là cần thiết. 

Xác định độ ổn định bãi thải sẽ giúp cho các nhà 
quản lý mỏ cũng như các sở ban ngành dễ dàng 
kiểm soát, dự báo quy mô, phạm vi các rủi ro 
gây ảnh hưởng tới các công trình xung quanh 
trong quá trình đổ thải trên các mỏ lộ thiên. Từ 
đó, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp.

2. Hiện trạng công tác đổ thải và tính chất 
đất đá thải

2.1 Hiện trạng công tác đổ thải
Trong những năm qua, do nhu cầu về nguồn 

nguyên liệu phục vụ sản xuất, dẫn tới khối lượng 
đổ thải tăng cao, có những bãi thải đã tiến tới gần 
sát khu dân cư, tiềm ẩn nhiều hiểm họa về môi 
trường cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của 
các hộ dân sống quanh bãi thải. Gần đây nhất, 
đợt mưa lũ cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2015 
tại Quảng Ninh, qua khảo sát thực tế tại các bãi 
thải của các mỏ, khai trường lộ thiên thấy rằng: 
Nhiều nơi như các bãi thải ngoài Đông Cao Sơn, 
bãi thải Chính Bắc, v.v...và các bãi thải trong do 
ảnh hưởng của nước mưa, nên các sườn tầng 
bãi thải bị sạt lở, trôi lấp xuống các công trình 
phía dưới ảnh hưởng đến các công trình sông, 
suối, v.v...tác động đến môi trường sinh thái khu 
mỏ. Đến nay, nhiều bãi thải như Đông Cao Sơn, 
Bãi thải Chính Bắc, bãi thải trong Núi Béo, Cọc 
Sáu, v.v... đã đổ với khối lượng tới hàng trăm 
triệu m3 đất đá, chiều cao bãi thải tới vài trăm 
mét, số lượng tầng thải nhiều. Tổng khối lượng 
đất bóc các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh còn lại 
khoảng 2,0 tỷ m3, trữ lượng than khai thác còn 
lại 268,3 triệu tấn. Trong những năm tới, sản 
lượng mỗi mỏ lộ thiên đạt từ 1,5÷3,5 triệu tấn 
than/năm, đất bóc từ 10÷50 triệu m3/năm. Các 
mỏ lộ thiên vùng Hòn Gai cơ bản sẽ kết thúc 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH BÃI THẢI 
KHI CÓ TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG NƯỚC MẶT 

                                    TS. Đoàn Văn Thanh, ThS. Phạm Xuân Tráng  
                                                                                Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
                                    Biên tập: TS. Lưu Văn Thực
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khai thác vào năm 2017÷2025; các mỏ vùng 
Cẩm Phả thời gian khai thác đến năm 2038.

Khối lượng đất đá thải của các mỏ than lộ 
thiên thuộc TKV theo quy hoạch đến năm 2030 
thể hiện trên bảng 1 [2].

Hiện nay, hầu hết các mỏ than lộ thiên của 
TKV sử dụng hình thức đổ thải với công nghệ 
đổ thải bãi thải cao, kết hợp giữa ôtô – máy 
gạt. Quá trình thải đá gồm các công việc theo 
trình tự như sau: Ô tô đổ đất đá trực tiếp xuống 
suờn hoặc lên mặt tầng thải, máy gạt đẩy đất 
đá xuống suờn tầng thải (hoặc san nó theo bề 
mặt), duy trì duờng ô tô trên tầng thải. Các bãi 
thải này thường có chiều cao từ (60÷150)m, có 
nơi đến 270 m, góc dốc sườn bãi thải tương 
đối lớn (300÷400). 

2.2. Đặc điểm tính chất đất đá thải
Đất đá bãi thải tại các mỏ than lộ thiên gồm các 

loại đá trong địa tầng trầm tích chứa than như: 
Cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết, sết kết, sét than. 
Đất đá thải lẫn trong đó một lượng nhỏ đất từ bề 
mặt của tầng phủ, chiếm khoảng 10%.

Sự phân bố đất đá trong bãi thải là không 
đồng đều. Tuy nhiên, do động năng của các hạt 
đất đá thải khi rơi xuống từ xe vận chuyển và 
từ khâu san gạt nên từ mặt bãi thải xuống độ 
sâu 1,5 m tập trung chủ yếu các loại đá có kích 
cỡ nhỏ (bụi lắng, cát, dăm sỏi), tỷ lệ các hạt đá 
có kích thước nhỏ hơn 15 mm chiếm 40÷50%. 
Dọc theo sườn dốc trở xuống, tỷ lệ các hạt đá 
có kích thước nhỏ giảm dần, đến khoảng giữa 
sườn dốc của bãi thải tỷ lệ các hạt đá có kích 
thước hạt lớn hơn 500 mm chiếm trên 60%. 
Những tảng đá có đường kính lớn tập trung ở 
phía dưới sườn dốc. Khi xuống dưới chân bãi 
thải các tảng đá to thường lăn cách chân bãi 
một khoảng cách nhất định. Khu vực sát chân 
bãi thường là các loại đá có kích thước lớn hơn 
800 mm.

Do quy trình đổ thải là từ trên cao xuống nên 
đất đá hạt nhỏ thường tập trung ở phía trên, cỡ 
hạt lớn tập trung dưới chân bãi thải. Những cỡ hạt 
rất lớn thường lăn xuống dưới chân bãi thải và 
tách xa chân bãi thải nên tạo cho bề mặt sườn bãi 

Bảng 1. Khối lượng đất đá thải của các mỏ lộ thiên thuộc TKV theo quy hoạch [2] 

TT Tên mỏ
Khối lượng đất đá thải theo năm, 103m3

2019÷2020 2021÷2025 2026÷2030 Còn lại

1 Đèo Nai 35.000 33.629
2 Cọc Sáu 40.300 40.300
3 Cao Sơn 54.00 305.480 325.000 325.000
4 Đèo Nai-Cọc Sáu 99.000 142.900 108.591
5 Tây Nam Đá Mài (Khe Chàm II) 57.000 31.800
6 Hà Tu 127.000 270.000 38.500 38.500
7 Na Dương 32.000 80.000 80.000 417.700
8 Khánh Hòa 16.000 40.000 40.000 38.000

Bảng 2. Kết quả xác định tính chất đất đá thải [1]

TT Tên bãi thải
Dung trọng, t/m3 Lực dính kết, kPa Góc nội ma sát, độ

Tự nhiên Bão hòa Tự nhiên Bão 
hòa Tự nhiên Bão hòa 

1 Đông Cao Sơn 2,228 2,376 125 4 28 25,80
2 Bàng Nâu 2,082 2,180 130 5 28 25,80
3 Mông giăng 2,274 2,428 120 5 21 19,24

4 Đông khe Sim- Nam 
Khe Tam 2,292 2,428 128 6 23 21,10

5 Chính Bắc 2,207 2,350 135 4 23 21,10

6   Vách Toòng Danh 1,956 2,095 62 2 20 18,31

7 Bãi thải mỏ Khánh Hoà 2,294 2,420 98 4 28 26,74
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thải dạng lõm với góc dốc trung bình khoảng 300 ÷ 
400 . Kết quả tính xác định tính chất đất đá thải tại 
một số bãi thải được tổng hợp trong bảng 2 [1].

3. Ảnh hưởng của lực thấm đến ổn định 
sườn tầng thải

Nước mưa ngấm xuống bãi thải sẽ: 
- Bốc thoát hơi ra không khí dưới tác động của 

nắng và gió; 
- Ngấm vào bên trong các hạt đất đá, lấp kín 

các lỗ rỗng. Lượng nước này không đáng kể, 
chỉ thoát ra khi bị nung nóng;

- Lưu thông tự do trong khoảng rỗng giữa các 
tảng, hạt đất đá và tự chảy về phía có địa hình 
thấp hơn (theo phương nằm ngang) do tác động 
của trọng lực ra khỏi bãi thải dưới dạng xuất lộ, 
lượng nước này rất lớn, một phần nhỏ chảy qua 
các khe nứt tầng đá gốc. 

Đất đá cũng như các dạng vật thể khác khi bị 
nước nhấn chìm chúng sẽ bị mất trọng lượng. 
Đất đá thải bao gồm cát, sạn sỏi, cuội và đá 
dăm,… đều có trị số lỗ rỗng rất lớn. Do đó, khi 
đất đá bị sũng nước, thì các lỗ rỗng của chúng 
hoàn toàn bị lấp đầy nước. Nước chứa trong 
các khe nứt sẽ dẫn đến hiện tượng xói ngầm. 
Quá trình lôi cuốn các hạt đất đá và rửa trôi đất 
đá có tính hòa tan dưới tác dụng của nước dưới 
đất, sau đó gây ra hiện tượng sụt lún bề mặt. 

Với sườn tầng thải là mái đất đá rời, khi ở 
trạng thái khô hoàn toàn hoặc sũng nước, chỉ 
cần các hạt đất ở mái dốc duy trì được sự ổn 
định của sườn tầng thải. Nhưng, khi mực nuớc 
ngầm đột nhiên dâng cao, thì sẽ có hiện tuợng 
nước thấm từ trong bãi thải ra và áp lực thuỷ 
động do dòng nuớc thấm sinh ra sẽ lôi theo hạt 
đất, làm cho sườn tầng thải mất ổn định. 

Theo [3], sườn dốc khi có dòng thấm sẽ 
kém ổn định hơn khi không có dòng thấm, hệ 
số ổn định K sẽ giảm khoảng ½ lần. Như vậy, 
khi không có dòng thấm chỉ cần a ≤ j là sườn 
tầng thải ổn định, còn khi có dòng thấm thì yêu 
cầu sườn tầng thải phải thoải hơn, tức là a < 
arctg(0,5tgj) mới đảm bảo ổn định. Như vậy, khi 
có dòng thấm thì góc dốc sườn bãi thải sẽ giảm 
từ aS = j ÷ arctg(0,5tgj). Với góc dốc sườn bãi 
thải ở trạng thái ổn định, aT = j = 230, thì góc dốc 
sườn bãi thải khi có dòng thấm phụ thuộc vào 
áp lực thủy động của dòng nước aS = 12 ¸ 230.  

Trên hình 1, thể hiện sự thay đổi dòng thấm 

vào tính chất đất đá, đối với lớp đất đá mới đổ 
thải tốc độ dòng thấm rất lớn, lớp đất đá góc tốc 
độ dòng thấm rất nhỏ. Nước thấm qua bãi thải 
đều xuất lộ ở chân bãi thải.

4. Xây dựng mô hình tính toán ổn định bãi 
thải khi có tác động của dòng nước mặt

Với đặc tính của các bãi thải mỏ lộ thiên 
được cấu tạo bởi đất đá cứng trên nền cứng 
nằm ngang - nghiêng, khi đó mô hình kiểm toán 
ổn định bãi thải được lựa chọn hợp lý là theo 
mô hình trượt trong môi trường đồng nhất. Mặt 
trượt có dạng cong đều theo dạng cung trụ tròn. 
Phương pháp tính toán được áp dụng là phương 
pháp cộng đại số các lực. Theo lý thuyết cân 
bằng giới hạn mô hình kiểm toán ổn định  được 
xác định theo công thức:

Với: Ni= PiCosαi ; Pi=PiSinαi. 
Trong đó: Ni- lực pháp tuyến trọng lực của 

block tính toán thứ i, t/m; Ti- lực tiếp tuyến trọng 
lực của block tính toán thứ i, t/m; ji- góc ma sát 
trong của khối block tính toán thứ i, độ; Ci- lực 
dính liên kết trong block tính toán thứ i, t/m2; Li- 
chiều dài cung trượt tính toán thứ i, m; αi- góc 
nghiêng của mặt trượt so với đường nằm ngang 
của phần tử thứ i, độ.

Bản chất của phương pháp này là chia nhỏ 
lăng trụ trượt thành những phần tử song song 
với nhau theo phương thẳng đứng. Số lượng 
các phần tử cần chia phụ thuộc vào mặt mái 
dốc cụ thể. Sau khi chia lăng trụ trượt thành các 
phần tử, tiến hành tính toán lực gây trượt và lực 
chống trượt theo các phần tử riêng biệt, cuối 
cùng lấy tổng đại số cho toàn lăng trụ, đưa vào 

Hình 1. Sự phụ thuộc dòng thấm vào tính chất đất 
đá bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt
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công thức để tính toán. Nếu trị số n <1, bãi thải 
không ổn định; Nếu n =1, bãi thải ở trạng thái 

cân bằng giới hạn; n > 1, bãi thải ổn định tạm 
thời; n ≥ 1,3, bãi thải ổn định với thời gian từ 20 
năm trở lên.

Để đảm bảo các bãi thải ổn định, các thông 
số của bãi thải được tính toán đảm bảo ổn định 
khi lưu lượng mưa từ 400÷436,8 mm/ngày 
(tương tự như trận mưa cuối tháng 7 đầu tháng 
8 năm 2015 tại Quảng Ninh). Việc tính toán độ 
ổn định bãi thải được thực hiện bằng phần mềm 
Geoslope. 

Với tính chất đất đá thải thể hiện trong bảng 
2, giả định với dữ liệu đầu vào chung các bãi 

thải cho chương trình: tỷ trọng của đất đá γ (t/
m3), lực tương tác dính kết trong của đất đá C (t/
m2), góc ma sát trong của đất đá thải φ (độ), độ 
rỗng đất đá (%) được xem xét trong điều kiện 
bình thường theo hiện trạng bãi thải đang tồn tại 
và trong điều kiện đất đá thải chịu tác động của 
dòng nước mặt thể hiện trong bảng 3. Kết quả 
tính toán ổn định thể hiện trong bảng 4. 

Kết quả xây dựng mô hình tính toán độ ổn định 
sườn dốc bãi thải theo điều kiện bình thường và 
khi có tác động của dòng nước mặt cho trường 
hợp đổ thải đạt cốt cao thiết kế (chiều cao bãi 
thải 270 m) thể hiện trong bảng 4 và hình 3. 

Kết quả tính toán trong bảng 4 và hình vẽ 2 
cho thấy, trong điều kiện bình thường lực dính 
kết C = 125 kPa góc dốc sườn bãi thải α = 220 

Hình 2. Sơ đồ tính toán ổn định bãi thải

Bảng 3. Giả định một số chỉ tiêu cơ lý đất đá thải 

TT Lực dính
kết (kPa)

Góc nội
ma sát (độ)

Dung
trọng (g/cm3)

Độ rỗng
(%) Ghi chú

1 125 28 2,20 15,0 Bình thường
2 95 24 2,24 14,5

Chịu tác động 
dòng nước mặt

3 65 22 2,29 14,2
4 35 20 2,32 14,0
5 19 18 2,37 13,5
6 5 16 2,42 13,0 Bão hòa

Bảng 4. Kết quả tính toán ổn định bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt

TT
Chiều 

cao  bãi 
thải, m

Góc dốc 
bãi thải, 

độ

Chiều 
cao 
tầng 

thải, m

Góc dốc 
sườn tầng 

thải, độ

Chiều 
rộng mặt 
tầng thải

Lực dính
kết

(kPa)

Hệ số ổn 
định, n Ghi chú

1 270 23 30 36 30 125 1,649 Ổn định
2 270 23 30 36 30 95 1,497 Ổn định
3 270 23 30 36 30 65 1,344 Ổn định
4 270 23 30 36 30 35 1,201 Ổn định
5 270 23 30 36 30 19 1,035 Cân bằng giới hạn
6 270 23 30 36 30 5 0,928 Không ổn định

 Hình 3. Kết quả tính toán ổn định bờ mỏ khi có tác
động của dòng nước mặt bằng phần mềm Geoslope
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÷ 230, hệ số ổn định bãi thải n = 1,649 bãi thải 
ở trạng thái ổn định. Dưới tác động của dòng 
nước mặt, theo thời gian, đất đá bị trương nở 
làm mất lực dính kết C = 125 ÷ 5 kPa, khi đó hệ 
số ổn định bãi thải giảm xuống n = 1,649÷0,928. 

5. Kết luận
Theo kế hoạch khai thác, các bãi thải mỏ 

than lộ thiên sẽ tiếp tục được mở rộng và đổ 
thải lên cao. Trong khi đó, khí hậu ngày càng 
biến đổi phức tạp, các trận mưa, lũ có xu thế 
kéo dài nhiều ngày với vũ lượng lớn. Khi đất 
đá thải bão hòa nước sẽ làm tăng nguy sạt lở 
và mất an toàn cho các công trình xung quanh. 
Nếu đổ thải theo các thông số thiết kế, các bãi 
thải ổn định trong trạng thái bão hòa nước. Tuy 
nhiên, khi trạng thái bão hòa nước hoàn toàn (C 
= 0÷5 kPa) tồn tại trong khoảng thời gian dài thì 

hiện tượng trượt lở hoàn toàn xảy ra, khi đó bãi 
thải không ổn định. 
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Model building to calculate the stability of the dumping site when there is an 
impact of surface water flow

                                   Dr. Doan Van Thanh, MSc. Pham Xuan Trang
                Institute of Mining Science and Technology – Vinacomin

Summary:
Due to the large volume of annual waste rock and soil, leading to expansion of dumping sites, 

land occupation, increase of the height of dumping site, subsidence, unsafe phenomenon more and 
more. Based on assessment and survey of mechanical and physical properties of waste rock and 
soil, influence factors, the authors will build a model to calculate the stability of the dumping site 
when there is an impact of surface water flow.
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Tóm tắt: 
Mức độ nguy hiểm về khí mêtan được đánh giá bởi độ chứa khí mêtan trong vỉa than và độ thoát 

khí mêtan ở khu vực khai thác hay toàn mỏ. Độ thoát khí mêtan là thông số rất quan trọng bởi vì 
mêtan thoát ra tạo nên hỗn hợp khí cháy trong bầu không khí mỏ và gây ra mối nguy hiểm cháy nổ 
khí trong mỏ. Độ thoát khí mêtan ở các đường lò chuẩn bị có vai trò quan trọng đối với chế độ thoát 
khí mêtan chung ở mỏ than hầm lò. Để đề xuất được các giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mêtan 
ở mỏ than hầm lò cần tìm hiểu chế độ thoát khí mêtan ở các đường lò chuẩn bị. Hiện nay mỏ than 
Khe Chàm 1 đang tiến hành thi công các đường lò chuẩn bị khai thác xuống mức sâu hơn. Bài báo 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ thoát khí mêtan và xác định chế độ thoát khí mêtan tại các 
gương lò đào của mỏ than Khe Chàm 1. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở đề xuất các giải pháp 
phòng ngừa cháy nỗ khí mêtan khi mỏ khai thác xuống mức sâu hơn  

1. Đặc điểm khai thác và đào lò chuẩn bị 
tại mỏ than Khe Chàm 1

Khu mỏ than Khe Chàm 1 thuộc thị trấn Mông 
Dương, Thành phố cẩm Phả tình Quảng Ninh, 
cách trung tam Thành phố cẩm Phả khoảng 5 
km về phía Bắc, nằm bên trái đường quốc lộ 
18A từ Hạ Long đi Mông Dương, [1]:

- Diện tích toàn bộ khoáng sàng khoảng 9,3 
km2;

- Phía Bắc giáp Dương Huy, Bằng Tay;
- Phía Nam giáp Khe Sim, Lộ Trí, Đèo Nai, 

Cọc Sáu;
- Phía Đông giáp Quảng Lợi, Mông Dương;
- Phía Tây giáp mỏ khe Tam.
Từ lộ vỉa đến mức -225 của mỏ than Khe 

Chàm 1 do Công ty than Khe Chàm-TKV quản lý 
và khai thác và đã khai thác hết vào năm 2016. 
Từ 2016 đến nay mỏ than Khe chàm 1 được 

chuyển giao cho Công ty than Hạ Long quản lý 
và khai thác từ mức -225 xuống mức -350 và sẽ 
kết nối mức - 350 với mỏ than Khe Chàm ll-IV 
đang xây dựng [2].

Hiện nay mỏ than Khe Chàm 1 đang khai 
thác và đào lò chuẩn bị chủ yếu tại vỉa 11 với 
1 lò chợ -265/ 225 sản lượng 120.000 tấn/năm 
và 6 gương đào lò dọc vỉa có tiết diện từ 8,4 m2 
đến 11,0m2 , chống lò bằng vì sắt mã hiệu SPV-
27 [2].

2. Đặc điểm độ chứa khí mêtan tại một số 
vỉa than mỏ Khe Chàm 1 [1]

Vỉa than đang khai thác tại mỏ than Khe 
Chàm 1 là vỉa 11 có vị trí nằm trên vỉa 10 với 
khoảng cách 10 ÷ 95 m; nằm dưới vỉa 12 với 
khoảng cách từ 75÷80 m. Vỉa lộ ra dưới lớp đất 
phủ trên một diện hẹp ở phía Tây Nam khu mỏ. 
Vỉa 11 có cấu tạo vỉa tương đối phức tạp. Các 
lớp đá kẹp trong vỉa chủ yếu là sét kết, bột kết, 

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ THOÁT KHÍ MÊTAN 
TẠI CÁC GƯƠNG LÒ ĐÀO Ở MỎ THAN KHE CHÀM

              

Bảng 1. Hàm lượng khí các chất khí chứa trong các vỉa

Tên vỉa
Hàm lượng thực các chất khí ( %)

C02Min-Max 
(Tr.bình)

H2Min-Max(Tr.bình) CH4 Min-Max (Tr.bình) t-U+CHiCTr.bìnhL,

V.12 1.73-16.00 (8,34) 0,08-8,96 (1,99) 5,20+42,50 (24,41) 26,40 

V.11 3.51+34.75 (9,22) 0,00-5-21,36 (3,30) 3,12-58,74 (20.84) 24,14

V.10 1,18*23,27 (8,07) 0,00+15,16 (3,00) 3,07*71,77 (24,78) 27,78 

                                                               Nguyễn Văn Thịnh, Đặng Vũ Chí, Đặng Phương Thảo              
                Trường Đại học Mỏ địa chất

                         Biên tập: Ths. Phạm Chân Chính
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đôi chỗ là sét than. Chiều dày toàn vỉa thay đổi 
từ 0,47÷16,32 m, trung bình 3,67 m, chiều dày 
riêng than thay đổi từ 0,47 m đến 12,23 m, trung 
bình 3,30 m. Đá kẹp trong vỉa có từ 0÷5 lớp, 
chiều dày đá kẹp từ 0,0 ÷4,09 m, trung bình 0,37 
m. Hệ số chứa than trung bình của vỉa 91 %, độ 
tro hàng hoá trung bình 13.68 %.

Kết quả thăm dò về hàm lượng các chất khí 
chứa trong một số vỉa than thuộc mỏ than Khe 
Chàm 1 được giới thiệu ở Bảng 1 [1]

Kết quả lấy mẫu, phân tích độ chứa khí mêtan 
tại các mức của vỉa 11 thực hiện bởi Trung tâm 
an toàn mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-
Vinacomin được trình bày tại Bảng 2 [5]

3. Độ thoát khí mêtan vào các đường 
lò chuẩn bị

3.1.Nguồn thoát khí mêtan [4]
Khí mêtan thoát vào đường lò từ các nguồn 

sau:
- Khí mêtan được thoát ra từ than được tách 

phá trong quá trình đào lò;
- Khí mêtan thoát ra từ sườn than của đường 

lò;
- Khí mêtan thoát ra từ sườn đá của lò (vùng 

lân cận với sườn than), từ đó mà mêtan thoát 
ra từ phần của vỉa nằm trong vùng dịch động 
(thay đổi áp lực trong vỉa do bị ảnh hưởng của 
khai thác).

3.2. Cơ chế thoát khí mêtan vào các đường 
lò chuẩn bị

Sự thoát khí mêtan vào không gian làm việc 
của đường lò là quá trình phát tán khí mêtan từ 
đất đá ở trong vùng dịch động xung quanh khu 
vực đường lò cũng như các phay phá có chứa 

khí mêtan. Quá trình đào lò sẽ tạo ra các khe 
nứt ở trong đất đá xung quanh, nếu đất đá ở 
khu vực trên có chứa khí mêtan ở dạng tự do 
hay hấp thụ, hoặc xung quanh khu vực lò đào 
có các khoảng đã khai thác có chứa khí mêtan 
sẽ xảy ra quá trình tái hấp thụ khí mêtan trong 
vùng dịch động và khí mêtan sẽ chuyển dịch 
vào trong đường lò đào.

Sự phân bố khí mêtan trong đường lò đào có 
thông gió cục bộ phụ thuộc vào hai điều kiện cơ 
bản là cách thức thông gió và độ dốc của đường 
lò. Diễn biến của quá trình thoát khí mêtan vào 
đường lò chuẩn bị thường diễn ra ổn định và 
phân bố như sau:

- Khí mêtan thoát ra mạnh nhất ở gương lò 
và khu vực sát với gương lò, vì ở đó xảy ra quá 
trình đào lò và tiếp cận với bề mặt của khu vực 
có chứa khí mêtan;

- ở phần còn lại của đường lò, quá trình thoát 
khí mêtan sẽ ổn định hơn, ở đây độ thẩm thấu 
khí của đất đá xung quanh đường lò đóng vai trò 
quan trọng đối với quá trình thoát khí.

Thực tế ở mỏ, thường áp dụng 3 phương 
pháp thông gió cục bộ khi đào các đường lò 
chuẩn bị: thông gió hút; thông gió đẩy; thông gió 
kết hợp.

Khi sử dụng thông gió hút, gió sạch qua 
đường lò tới gương lò, còn gió bẩn được đưa 
ra từ gương lò bằng ống hút. Toàn bộ lượng khí 
mêtan thoát ra từ đất đá xung quanh đường lò 
cùng với gió sạch đi qua gương lò, do đó lượng 
khí mêtan tích tụ ở đây thường lớn nhất. Thông 
gió bằng phương pháp này thường gây ra tổn 
thất gió lớn. Vì gió sạch có thể lọt qua các khe 
hở ở trên đường ống nên lượng gió được đưa 
tới gương lò giảm đáng kể, điều đó làm cho 
nồng độ khí mêtan trong gương lò sẽ tăng lên. 
Thông gió hút cho gương lò chuẩn bị, có nhiều 
khả năng gây nên tích tụ khí mêtan ở trong 
gương lò do đó có xu thế gây nên hiểm hoạ lớn.

Khi áp dụng thông gió đẩy, gió sạch được 
đẩy qua ống gió vào trong gương, còn gió bẩn 
được đưa ra qua đường lò. Với biện pháp thông 
gió đẩy, khí mêtan thoát ra đường lò cùng với 
không khí bần được đưa ra ngoài đường lò. Khí 
mêtan thoát ra trong gương lò được hoà trộn 
một cách hữu hiệu với không khí và nhờ áp lực 
trong ống gió, hỗn hợp khí mêtan và không khí 

Bảng 2. Kết quả phàn tích độ chứa khí mêtan tại 
vỉa 11

TT Mức sâu của 
vỉa 11 Độ chứa khí CH4, m3/TKC

1 -250 0,536

2 -260 0,796

3 -280 0,951
4 -295 1,538
5 -310 1,813
6 -330 2,100
7 -350 2,200
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sẽ được đưa ra ngoài. Trong trường hợp trên 
nếu có rò gió ở ống gió thì càng loãng thêm 
nồng độ khí mêtan. Do vậy biện pháp thông gió 
này làm giảm hiểm hoạ về khí mêtan. Lượng khí 
mêtan lớn nhất thường tập trung ở phía cửa gió 
ra ở trong đường lò.

Thông gió hỗn hợp sẽ quy tụ được cả hiệu 
quả chống hiểm hoạ về khí mêtan, đặc trưng 
cho thông gió đấy và hiệu quả chống bụi của 
không khí trong gương lò, đó là tính tích cực 
của thông gió hút. Tuy nhiên, cần phải có các bộ 
phận sau đây:

- ống gió chính để đẩy gió được lắp trên cả 
chiều dài của đường lò;

- ống gió phụ để hút gió, được lắp trong vùng 
gần gương, ống hút này thường được lắp thêm 
bộ phận lọc bụi;

- Nếu ống hút được trang bị thêm thiết bị lọc 
bụi thì ở đầu ra của ống đẩy cần phải lắp ống 
tạo xoáy.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ thoát khí 
mêtan vào các gương lò đào

4.1. Độ chứa khí mêtan của các vỉa than
Từ kết quả lấy mẫu, phân tích độ chứa khí 

mêtan của Trung tâm An toàn mỏ, Viện Khoa 
học Công nghệ Mỏ-Vinacomin tại các mức 
đang khai thác của vỉa 11 thực hiện bởi Trung 
tâm An toàn mỏ, Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ-Vinacomin tại Bảng 2, sừ dụng phần mềm 
Microsott Excel xây dựng đồ thị biến thiên độ 
chứa khí mêtan (H.1) và sử dụng phương pháp 
bình phương cực tiểu xác định được hàm biến 

thiên thể hiện mối liên hệ giữa độ chứa khí 
mêtan vởi chiều sâu khai thác của vỉa 11 mỏ 
than Khe Chàm 1 có dạng:

y=-0,0136x-2.7462. (1)
Từ phương trình biến thiên độ chứa khí 

mêtan tại vỉa 11 mỏ than Khe Chàm 1, ta xác 
định được độ chứa khí mêtan của vỉa 11 tại các 
mức sâu đào lò chuẩn bị như tại Bảng 3. Kết 
quả đo đạc thực tế lưu lượng gió và nồng độ 
khí CH4 tại các gương lò chuẩn bị mỏ than Khe 
Chàm 1 được thể hiện tại Bảng 3 [3].

Hiện nay mỏ than Khe Chàm 1 đang khai 
thác và chuẩn bị tại vỉa 11 ở những độ sâu khác 
nhau. Sự chênh lệch các mức không nhiều, tuy 
nhiên kết quả đo đạc nồng độ khí mêtan tại các 
gương lò ở những độ sâu khác nhau là có sự 
khác nhau và có xu hướng tăng lên, tỷ lệ thuận 
theo chiều sâu khai thác. Điều này là phù hợp 

Bảng 3. Kết quả tính toán và đo đạc tại các gương lò chuẩn bị

No Tên đường lò
Lưu lượng gió đo 

được tại các gương lò, 
m3/s

Nồng độ CH4 đo 
được tại gương lò, 

%

Kết quả tính toán 
độ chứa khí mêtan, 

m3/TKc

1 Lò DWT 1-11-2 (-250) 7,2 0,2 0.5358

2 Lò DVTG 1-11-2 (-225) 7,6 0,18 0.2958

3 Lò DWT 1-11-3 (-300) 11,0 0,32 1.2158

4 Lò DVTG 1-11-3 (-260) 7,2 0,28 0.7718

5 Lò DVVT 1-11-4 (-300) 8,4 0,29 1.4158

6 Lò DWT 1-11-5 (-325) 7,5 0,36 1.7558

Hinh 1. Đồ thị biến thiên độ chứa khí mêtan  vỉa 
11 theo chiều sâu khai thác
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với quy luật về độ chứa khí mêtan tại các vỉa 
than, độ chứa khí mêtan tại một vỉa cũng tăng 
dần theo chiều sâu của vỉa.

Với độ chứa khí mêtan tại vỉa 11 được đánh 
giá là khá cao khi khai thác xuống sâu và kết quả 
đo đạc tại các gương đào lò cho thấy cần phải 
tăng cường bổ sung gió sạch cho các gương lò 
nhằm hòa loãng khí CH4 và các quạt gió cục bộ 
cung cấp gió cho các gương lò cần phải hoạt 
động liên tục nhằm tránh tích tụ khí CH4.

4.2. Tốc độ đào lò
Công nghệ đào lò sử dụng cho các gương lò 

đào dọc vỉa của mỏ than Khe Chàm 1 hiện nay 
sử dụng bằng khoan nổ mìn. Tuy nhiên tốc độ 
đào lò được so sánh thông qua hai thông số là 
tiết diện gương lò đào và khối lượng than đào lò 
trong 1 ngày đêm.

Với các đường lò có cùng tiết diện, cùng tốc 
độ đào lò (khối lượng than đào lò như nhau) 

thì có độ thoát khí mêtan cũng tương tự nhau. 
Sản lượng than đào lò càng lớn thì độ thoát khí 
mêtan càng lớn và ngược lại.

4.3. Khoảng cách giữa các vỉa than lân 
cận 

Độ thoát khi mêtan vào các đường lò cũng 
ảnh hưởng bởi độ chứa khí mêtan trong các vỉa 
lân cận. Thông qua các khe nứt do đất đá sụt đổ 
trong quá trình khai thác mà khí mêtan trong vìa 
này có thể dịch chuyển sang vỉa khác.

Tuy nhiên trong điều kiện mỏ than Khe Chàm 
1, trình tự khai thác từ trên xuống dưới; khoảng 
cách từ vỉa than 11 đến vỉa 12 và vỉa 10 khá lớn 
nên ảnh hưởng đến độ thoát khi giảm đáng kể.

5. Kết luận
Độ thoát khí mêtan trong các đường lò chuẩn 

bị phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố địa chất, kỹ 
thuật công nghệ trong đó bao gồm các yếu tố cơ 
bản là: đọ chứa khí mêtan trong vỉa than, tốc độ 
đào lò và khoảng cách tới các vỉa lân cận. Cùng 
một điều kiện địa chất vỉa, càng xuống sâu độ 
chứa khí và độ thoát khí mêtan càng tăng; cùng 
độ chứa khí mêtan trong vỉa than thì độ thoát 
khí mêtan tỷ lệ thuận với tốc độ đào lò. Hiện 
nay, nồng độ khí mêtan đo được tại các gương 
lò đào của mỏ than Khe Chàm 1 khá cao (từ 
0,18-5-0,36 %) Do đó cần thiết phải tăng cường 
bổ sung gió sạch cho các gương lò nhằm hòa 
loãng khí CH4 và các quạt gió cục bộ cung cấp 
gió cho các gương lò cần phải hoạt động liên 
tục nhằm tránh tích tụ khí CH4. Cần theo dõi 
độ thoát khí mêtan thường xuyên và cần thiết 
xác định, dự báo độ chứa khí mêtan tại vỉa 11 

Bảng 4. Tiết diện đường lò và khối lượng than đào lò [2], [3]

No Tên đường lò Tiết diện đường 
lò đào, m2

Khối lượng than 
đào lò, T/ ng.đ

Nồng độ CH4 đo được 
tại gương lò, %

1 Lò DWT 1-11-2 (-250) 9.2 75 0,2

2 Lò DVTG 1-11-2 (-225) 9.6 70 0,18

3 Lò DWT 1-11-3 (-300) 9.2 85 0,32

4 Lò DVTG 1-11-3 (-260) 8.4 85 0,28

5 Lò DWT 1-11-4 (-300) 9.3 70 0,29

6 Lò DWT 1-11-5 (-325) 11.0 85 0,36

Hình 2. Một phần mặt cắt địa chất tuyến Ĩ mỏ Khe 
Chàm 1



THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

KHCNM SỐ 3/2019 * CNKT LỘ THIÊN26

khi khai thác xuống sâu để có biện pháp tháo 
khí trước khi khai thác nếu cần thiết nhằm đảm 
bảo an toàn, phòng ngừa mối nguy hiểm do khí 
mêtan gây ra.
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Research factors affecting methane emission at working face 
of Khe Cham coal mine

                                                                  Nguyen Van Thinh, Đang Vu Chi, Đang Phuong Thao
                        Hanoi University of Mining and Geology

Summary:
The level of danger of methane is assessed by the level of methane gas content in the coal seams 

and the methane emission in the mining area or the whole mine. Methane emission is a very important 
parameter as the methane emission creates a mixture of flammable gas in the mine atmosphere and 
causes danger of gas explosion in the mine. The methane emission in preparation roadways plays an 
important for the general methane emission at underground coal mine. In order to propose solutions 
for methane explosion prevention at underground coal mines, it is necessary to find out the methane 
emission mechanism at preparation roadways. At present, Khe Cham 1 coal mine has been carrying 
out the construction of preparation roadways to exploit coal at a deeper level. In this paper, the 
authors investigate factors affecting the methane emission and determination of methane emission 
mechanism at working faces of Khe Cham 1 coal mine. The results of this study is used as a basis 
for proposing methane explosion prevention solutions when a mine is exploited at a deeper level.
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Tóm tắt: 
Nghiên cứu đã được thực hiện để kiểm tra hiệu quả của máy tuyển siêu trọng lực Falcon trong 

việc khử lưu huỳnh và giảm độ tro cỡ hạt -0,5mm than cám mỏ Nam Thông trong môi trường huyền 
phù. Hiệu quả khử lưu huỳnh trong môi trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon tốt 
hơn đáng kể so với tuyển nổi thông thường đối với kích thước hạt dưới 500μm và >125μm. Vì vậy, 
nên sử dụng xoáy lốc phân cấp bùn dưới 0,5mm vào hai máy tuyển siêu trọng lực Falcon và tuyển 
nổi bọt. Cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao hiệu quả tuyển bằng phương pháp siêu trọng lực Falcon 
cho cấp hạt dưới 125μm.

1. Mở đầu
Trung Quốc có trữ lượng lớn về than hàm 

lượng lưu huỳnh cao và sản phẩm than cám 
hàm lượng lưu huỳnh cao tăng liên tục như mở 
rộng khai thác bằng phương pháp cơ giới hóa, 
việc đó đã làm cho việc khử lưu huỳnh trở nên 
khó khăn hơn. Than cám thường được sử dụng 
tuyển nổi, keo tụ chọn lọc, bùn huyền phù bằng 
xoáy lốc, máng xoắn và máy tuyển tầng sôi cấp 
liệu giữa v.v… Tuy nhiên, hiệu quả khử lưu huỳnh 
của các quá trình/thiết bị này không phải là lý 
tưởng. Máy tuyển siêu trọng lực Falcon là một 
giải pháp tuyển vật lý hiệu quả để loại bỏ pyrit 
trong than với gia tốc trọng trường cao. Nghiên 
cứu đã được thực hiện để kiểm tra hiệu quả của 
máy tuyển siêu trọng lực Falcon trong việc khử 
lưu huỳnh và giảm độ tro cỡ hạt -0,5mm than 
cám mỏ Nam Thông trong môi trường huyền 
phù. Việc thực hiện tuyển với các kích thước 
hạt khác nhau được đánh giá bằng cách thực 

hiện rây các sản phẩm và kết quả được đem so 
sánh với tuyển nổi bọt thông thường.

2. Thử nghiệm
2.1. Mẫu than
Mẫu than được lấy ở vùng than Nam Thông 

ở phía Tây Nam của Trung Quốc, than được 
phân loại là than sạch có hàm lượng lưu huỳnh 
cao và thường được pha trộn than luyện cốc. 
Lưu huỳnh trong than ở mỏ Nam Thông tồn tại 
chủ yếu ở dạng pyrit, vì vậy mục tiêu chính của 
khử lưu huỳnh là loại pyrit. Bởi kích thước cấp 
liệu cho máy tuyển siêu trọng lực Falcon phải 
<500μm, than nguyên khai được nghiền và rây. 
Bảng 1 thể hiện kích thước phân chia và kết quả 
chìm nổi của than cấp liệu.

Các phân tích về sàng thể hiện rằng lũy tích 
về hàm lượng độ tro là 25,53% và lũy tích về 
hàm lượng lưu huỳnh là 2,61%. Như vậy mẫu 
than thử nghiệm có hàm lượng độ tro và lưu 

Bảng 1. Sàng kiểm tra cho mỏ than Nam Thông 

Kích thước 
(μm)

Thu hoạch 
(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 

(%)

Lũy tích

Thu hoạch 
(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 

(%)

>500 5,11 29,39 3,61 5,11 29,39 3,61
500-250 22,72 31,43 3,53 27,83 31,06 3,54
250-125 15,42 26,92 2,98 43,25 29,58 3,34
125-74 18,83 22,37 2,31 62,08 27,39 3,03
74-45 6,57 22,21 2,16 68,64 26,90 2,95
<45 31,35 22,54 1,89 100 25,53 2,61

Tổng cộng 100 25,53 2,61

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI TRUNG QUỐC THỬ NGHIỆM 
KHỬ LƯU HUỲNH TRONG THAN CÁM BẰNG MÁY TUYỂN                

SIÊU TRỌNG LỰC TRONG MÔI TRƯỜNG HUYỀN PHÙ
                                                                                         ThS.  Nguyễn Thị Thùy Linh    
                                                                                         Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
                                             Biên tập: ThS. Hoàng Minh Hùng
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huỳnh cao. Hàm lượng độ tro và hàm lượng lưu 
huỳnh giảm theo kích thước hạt. Cấp hạt dưới 
45μm là chủ yếu với thu hoạch 31,35%, hàm 
lượng độ tro 22,54% và hàm lượng lưu huỳnh là 
1,89% thuộc than nguyên khai chất lượng thấp.

Các kết quả phân tích chìm nổi thể hiện rằng 
sự phân chia hàm lượng lưu huỳnh với các 
cấp tỷ trọng có dạng lõm từ tỷ trọng thấp đến 
tỷ trọng cao, điều đó cho thấy rất khó để loại bỏ 
lưu huỳnh hữu cơ ở tỷ trọng thấp. Các thành 
phần chính của cấp tỷ trọng >1,8g/cm3 với hàm 
lượng độ tro là 74,84% và hàm lượng lưu huỳnh 
phải là khoáng vật trong mạch, đặc biệt là pyrit. 

2.2. Thiết bị và các thông số
Máy tuyển siêu trọng lực Falcon loại SB40 đã 

được sử dụng theo các thông số chính như sau: 
kích thước hạt cấp liệu không quá 0,5mm, gia 
tốc ly tâm lên tới 300g (tương đương với 2943 
m/s2), chỉ tiêu nước cấp vào lên tới 1,2 m3/h. 
Máy tuyển từ với chu kỳ định kỳ tốc độ cao đã 
được sử dụng để loại bỏ bột magnetit có trong 
sản phẩm. Các thông số kỹ thuật chính là cường 
độ dòng điện (0-2KA) và cường độ từ trường (0-
1650 MT). Các thử nghiệm tuyển nổi được thực 
hiện theo các điều kiện sau: tốc độ quay của 
cánh quạt 1800 vòng/phút, sục khí 0,25m3/phút 
và thể tích cột tuyển nổi 1,5l.

3. Kết quả
3.1. Các thông số huyền phù tối ưu cho 

máy tuyển siêu trọng lực Falcon và tuyển 
nổi 

Nguyên tắc làm việc chung của máy tuyển 
siêu trọng lực Falcon được mô tả chi tiết bằng 
Honaker, Singh, & Govindarajan (2000). Trong 
nghiên cứu này, môi trường nước được thay thế 
bằng môi trường huyền phù để tăng hiệu suất 
của máy tuyển siêu trọng lực Falcon. Các thông 
số quá trình tuyển trong môi trường huyền phù 
máy tuyển siêu trọng lực Falcon bao gồm tỷ lệ 
than và huyền phù, chỉ tiêu cấp liệu, áp lực nước 
tầng sôi, và tần số quay. Phạm vi thích hợp cho 
từng tham số đã được xác định thông qua thiết 
kế thử nghiệm cho từng nhân tố. Các kết quả từ 
thiết kế thử nghiệm trực giao của Box-Behnken 
(Myers và Montgomery năm 1995) đã được 
phân tích và tối ưu hóa với phần mềm thiết kế 
Expert (Stat – Ease). Các điều kiện tối ưu được 
thể hiện trong Bảng 3.

Việc khử lưu huỳnh bằng tuyển nổi bọt chủ 
yếu dựa trên sự khác biệt về đặc tính bề mặt 
của than và pyrit. Góc dính ướt tương ứng với 
Pyrit không bị ôxy hóa và than sạch là 30o và 71-
75o. Góc dính ướt lớn hơn có nghĩa là tính nổi 
tốt hơn. Bảng 4 cho thấy liều lượng tối ưu của 
thuốc tập hợp (diesel) và thuốc tạo bọt (fusel) 
trong thí nghiệm. 

3.2. Chỉ số đánh giá 
Hiện nay, chỉ số đánh giá hiệu quả khử lưu 

Bảng 3. Các điều kiện thử nghiệm tối ưu trong môi trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon

Tỷ lệ than/huyền phù Chỉ tiêu cấp liệu
 (l/phút)

Áp lực nước tầng sôi 
(Mpa) Tần số quay (Hz)

2 2,32 4 60

Bảng 2. Tỷ trọng phân chia than mỏ Nam Thông 

Tỷ trọng 
(kg/l)

Thu hoạch 
(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 

(%)

Lũy tích
Thu hoạch 

(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 
(%)

<1,3 7,72 2,90 1,57 7,72 2,90 1,57
1,3-1,4 37,45 7,82 1,55 45,17 6,98 1,55
1,4-1,5 21,25 15,59 1,34 66,41 9,73 1,49

1,5-1,6 7,87 24,73 1,52 74,29 11,32 1,49

1,6-1,8 5,12 37,10 1,98 79,41 12,99 1,52
>1,8 20,59 74,84 6,88 100 25,72 2,62

Tổng cộng 100 25,72 2,62
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huỳnh sử dụng trong nước và ở nước ngoài chủ 
yếu bao gồm việc loại bỏ lưu huỳnh, giảm lưu 

huỳnh, thu hồi lưu huỳnh trong than sạch, thu 

hoạch than sạch, hiệu suất thu hồi than sạch, và 
hiệu suất loại bỏ lưu huỳnh. Như sau:

Hiệu suất thu hồi than sạch:  
Hiệu suất loại bỏ lưu huỳnh:  
Trong đó: Ac là độ tro than sạch (%), Af là 

độ tro than nguyên khai (%), Sf hàm lượng lưu 
huỳnh trong than nguyên khai (%), Sc là hàm 
lượng lưu huỳnh trong than sạch (%), và γc là 
thu hoạch than sạch (%). 

Thông thường, loại bỏ lưu huỳnh cao hơn 
cho thấy hiệu suất khử lưu huỳnh tốt hơn, 
nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ví 
dụ, với một hàm lượng lưu huỳnh trong than 
nguyên khai, loại bỏ lưu huỳnh nhiều hơn có 
thể đạt được sản lượng than sạch thấp. Dưới 
điều kiện khắc nghiệt của than sạch không năng 
suất, loại bỏ lưu huỳnh là 100%, mà thực tế là 
không tuyển. Vì vậy, nghiên cứu tổng quan này 
sử dụng hiệu suất khử lưu huỳnh như là chỉ số 
chính để đánh giá hiệu quả khử lưu huỳnh của 

quá trình tuyển thử nghiệm về hiệu suất thu hồi 
than sạch, loại bỏ lưu huỳnh và loại bỏ độ tro đã 
được sử dụng như là chỉ số phụ.

Hiệu suất khử lưu huỳnh:  (3)
3.3. Phân tích so sánh khử lưu huỳnh 

trong than và hiệu quả khử độ tro với các 
cấp hạt khác nhau

Bảng 5 và 6 thể hiện kết quả sàng kiểm tra 
tương ứng của máy tuyển huyền phù siêu trọng 
lực Falcon và các sản phẩm của tuyển nổi bọt. 
Độ tro than sạch của máy tuyển huyền phù siêu 
trọng lực Falcon tăng dần với cấp hạt giảm dần, 
trong khi đó hàm lượng độ tro trong đá thải giảm 
dần với cấp hạt giảm dần (bảng 5). Độ tro than 
sạch cao nhất là 20,37% đối với cấp hạt dưới 
45μm. Hiệu quả khử độ tro của máy tuyển siêu 
trọng lực Falcon trong môi trường huyền phù nó 
không phải là lý tưởng đối với cấp hạt nhỏ. Điều 
này chủ yếu do lực ly tâm của cấp hạt khoáng 
nhỏ với bán kính nhỏ và khối lượng không thể 
vượt qua lực cản của dòng nước hướng tâm sẽ 
lắng xuống phía bên trong phần hình nón. Kết 
quả là, cấp hạt mịn tràn ra cùng với phần nước 
tràn là sản phẩm than sạch làm giảm hiệu quả 
của máy tuyển, do đó tăng làm tăng độ tro trong 
sản phẩm than sạch. 

So sánh bảng 5 với bảng 6 chứng tỏ rằng 
tổng hàm lượng lưu huỳnh trong than sạch của 
máy Falcon thấp hơn so với hàm lượng lưu 
huỳnh trong than sạch của tuyển nổi là 0,52%, 
điều đó có nghĩa rằng khử lưu huỳnh trong môi 

Bảng 4. Các điều kiện thử nghiệm tối ưu cho tuyển nổi bọt
Liều lượng thuốc tập hợp (g/t) Liều lượng thuốc tạo bọt (g/t)

2 2,32

Bảng 5. Kết quả sàng phân tích trong môi trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon

Kích thước 
(μm)

Than sạch (73,84%) Đá thải (26,16%)

Thu hoạch 
(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 

(%)
Thu hoạch 

(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 
(%)

>500 4,28 8,59 1,52 10,08 55,27 6,23
500-250 15,86 10,15 1,39 39,13 57,63 6,18
250-125 14,33 13,10 1,47 19,15 55,56 6,66
125-74 19,14 16,84 1,34 14,97 38,79 5,05
74-45 7,59 18,64 1,53 4,60 40,33 5,25
<45 38,79 20,37 1,40 12,07 37,89 6,01

Tổng cộng 100 16,40 1,41 100 51,00 6,04
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trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực 
Falcon tốt hơn so với tuyển nổi. Tuy nhiên, độ 
tro than sạch trong môi trường huyền phù của 
máy tuyển siêu trọng lực Falcon cao hơn so với 
tuyển nổi là 3,56%, điều đó chứng tỏ rằng hiệu 
quả khử độ tro trong môi trường huyền phù của 
máy tuyển siêu trọng lực Falcon xấu hơn so 
với tuyển nổi. Thu hoạch than sạch trong môi 
trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực 
Falcon cao hơn so với tuyển nổi. 

Dữ liệu sàng phân tích thể hiện trong bảng 
5 và 6 không hiển thị hiệu quả khử lưu huỳnh 
và hiệu quả khử độ tro đối với các cấp hạt khác 
nhau. Bảng 7, 8 cho thấy bốn chỉ số hoạt động 
bao gồm: Hiệu suất thu hồi than sạch, khử độ tro, 
loại bỏ lưu huỳnh và hiệu quả khử lưu huỳnh, có 
thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất tuyển 

trong môi trường huyền phù của máy tuyển 
siêu trọng lực Falcon và tuyển nổi bọt với các 
kích thước hạt khác nhau. Thu hoạch than sạch 
của mỗi cấp hạt khác nhau trong môi trường 
huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon 
(bảng 7). Nhìn chung, thu hoạch than sạch tăng 
so với kích thước giảm của các cấp hạt. Thu 
hoạch than sạch ở cấp -45μm là 90,07%, với 
hàm lượng độ tro là 20,37% và hàm lượng lưu 
huỳnh là 1,40%. Nguyên nhân chính tương đối 
khó khăn với cấp hạt -45μm là: 

- Máy tuyển siêu trọng lực Falcon làm việc 
không hiệu quả ở cấp hạt này

- Hàm lượng lưu huỳnh trong cấp liệu của 
cấp hạt này chỉ 1,89%, thấp hơn so với cấp hạt. 

Bảng 8 thể hiện thu hoạch than sạch biến 
đổi ít với các cấp hạt ở tuyển nổi. Với cấp hạt 

Bảng 6. Kết quả sàng phân tích của tuyển nổi bọt

Kích thước 
(μm)

Than sạch (63,47%) Đá thải (36,53%)
Thu hoạch 

(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 
(%)

Thu hoạch 
(%) Độ tro (%) Lưu huỳnh 

(%)
>500 4,05 10,36 2,38 5,05 54,89 5,20

500-250 22,34 12,22 2,33 25,51 58,47 5,12
250-125 16,13 13,63 2,09 13,69 54,68 4,34
125-74 18,78 12,19 1,72 21,06 39,31 3,62
74-45 6,45 12,36 1,65 6,11 39,51 3,03
<45 32,24 13,67 1,69 28,57 41,20 2,37

Tổng cộng 100 12,84 1,93 100 47,64 3,79

Bảng 7.  Bốn chỉ số làm việc của máy tuyển siêu trọng lực Falcon với các cấp hạt

Cấp 
hạt 

(μm)

Than sạch Đá thải Cấp liệu
Hiệu 
suất 
thu 
hồi 
(%)

Loại 
bỏ lưu 
huỳnh 

(%)

Loại 
bỏ độ 

tro 
(%)

Hiệu 
suất 
khử 
lưu 

huỳnh 
(%)

Thu 
hoạch 

(%)

Độ 
tro 
(%)

Lưu 
huỳnh 

(%)

Thu 
hoạch 

(%)

Độ 
tro 
(%)

Lưu 
huỳnh 

(%)

Độ 
tro 
(%)

Lưu 
huỳnh 

(%)

>500 54,51 8,59 1,52 45,49 55,27 6,23 29,82 3,66 71,01 77,37 84,30 47,94

500-
250

53,36 10,15 1,39 46,64 57,63 6,18 32,29 3,62 70,81 79,53 83,23 51,33

250-
125

67,87 13,10 1,47 32,13 55,56 6,66 26,74 3,14 80,51 68,20 66,76 51,44

125-
74

78,30 16,84 1,34 21,70 38,79 5,05 21,60 2,14 83,06 51,08 38,96 38,54

74-
45

82,32 18,64 1,53 17,68 40,33 5,25 22,47 2,19 86,40 42,42 31,72 32,85

<45 90,07 20,37 1,40 9,93 37,89 6,01 22,11 1,86 92,08 32,12 17,02 29,19
Tổng 
cộng

73,84 16,40 1,41 26,16 51,00 6,04 25,45 2,62 82,80 60,26 52,42 47,41
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>500μm có kích thước lớn hơn, nó dễ dàng mất 
đi trong quá trình tuyển sau khi nó được gắn kết 
với bề mặt bong bóng khí. Do đó thu hoạch than 
sạch thấp đối với cấp hạt này. Độ tro than sạch 
tăng nhẹ với cấp hạt giảm dần, như là kết quả 
của sự tăng sự tạo khí thủy lực. So sánh bảng 7 
và bảng 8 chỉ ra rằng sản phẩm của máy tuyển 
siêu trọng lực Falcon vó giá trị cao hơn so với 
tuyển nổi bọt cho các chỉ số hoạt động, ngoại trừ 
loại bỏ độ tro.

Hình 1-4 thể hiện sự so sánh giữa tuyển 
trong môi trường huyền phù của máy tuyển siêu 
trọng lực Falcon với tuyển nổi thông thường 
trong các điều kiện của hiệu suất thu hồi, loại bỏ 
lưu huỳnh, loại bỏ độ tro và hiệu suất khử lưu 
huỳnh với các cấp hạt khác nhau.

Hình 1 cho thấy hiệu suất thu hồi trong môi 
trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực 
Falcon tăng dần với kích thước giảm dần. Hiệu 

suất thu hồi của 3 cấp hạt lớn hơn ít hơn hoặc 
ngang bằng với tuyển nổi, trong khi hiệu suất thu 
hồi của 3 cấp hạt mịn hơn 125μm rõ ràng cao 
hơn so với tuyển nổi. Lý do là thu hồi than sạch 
chủ yếu là tỷ lệ thuận với thu hoạch than sạch. 
Thu hoạch than sạch trong môi trường huyền 
phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon hơi 
thấp hơn ở cấp +125μm so với tuyển nổi. Tuy 
nhiên đối với cấp -125μm thu hoạch than sạch 
tăng hơn đối với môi trường huyền phù của máy 
tuyển siêu trọng lực Falcon so với tuyển nổi. Bởi 
vì trong môi trường huyền phù của máy tuyển 
siêu trọng lực Falcon làm việc không tốt đối với 
than cám, dẫn đến một số lượng lớn bùn mịn 
chảy vào sản phẩm tràn.

Hình 2 cho thấy rằng loại bỏ lưu huỳnh trong 
máy tuyển siêu trọng lực Falcon giảm liên tục 
với kích thước hạt giảm dần. loại bỏ lưu huỳnh 
trong máy tuyển siêu trọng lực Falcon đối với 

Bảng 8. Bốn chỉ số làm việc của tuyển nổi bọt với các cấp hạt

Cấp 
hạt 

(μm)

Than sạch Đá thải Cấp liệu Hiệu 
suất 
thu 
hồi 
(%)

Loại 
bỏ lưu 
huỳnh 

(%)

Loại 
bỏ 
độ 
tro 
(%)

Hiệu 
suất 
khử 
lưu 

huỳnh 
(%)

Thu 
hoạch 

(%)

Độ 
tro 
(%)

Lưu 
huỳnh 

(%)

Thu 
hoạch 

(%)

Độ tro 
(%)

Lưu 
huỳnh 

(%)

Độ 
tro 
(%)

Lưu 
huỳnh 

(%)

>500 58,21 10,36 2,38 41,79 54,89 5,20 28,97 3,56 73,46 61,06 79,18 28,57
500-
250 60,34 12,22 2,33 39,66 58,47 5,12 30,56 3,44 76,28 59,09 75,87 29,44

250-
125 67,18 13,63 2,09 32,82 54,68 4,34 27,10 2,83 79,60 50,36 66,21 25,03

125-
74 60,78 12,19 1,72 39,22 39,31 3,62 22,83 2,47 69,16 57,59 67,55 24,59

74-45 64,71 12,36 1,65 35,29 39,51 3,03 21,94 2,14 72,65 50,03 63,54 19,42
<45 66,22 13,67 1,69 33,78 41,20 2,37 22,97 1,92 74,22 41,70 60,58 10,55

Tổng 
cộng

63,47 12,84 1,93 36,53 47,64 3,79 25,55 2,61 74,31 53,07 68,10 23,02

Hình 1. So sánh về hiệu suất thu hồi của các cấp 
hạt khác nhau

Hình 2.So sánh loại bỏ lưu huỳnh của các cấp 
hạt khác nhau
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cấp hạt +125μm  tốt hơn đáng kể so với tuyển 
nổi, nhưng lại thấp hơn đối với cấp hạt -125μm, 
điều này chứng tỏ rằng máy tuyển huyền phù 
siêu trọng lực Falcon làm việc không hiệu quả 
đối với cấp hạt mịn.

Hình 3 cho thấy hiệu suất khử độ tro trong 
môi trường huyền phù của máy tuyển siêu trọng 
lực Falcon xuống cấp với kích thước hạt giảm 
dần. Mặc dù loại bỏ độ tro của cấp hạt +125μm 
của máy tuyển siêu trọng lực cao hơn một chút, 
nó lại thấp hơn đáng kể đối với cấp hạt -125μm.

Hình 4 cho thấy rằng trong môi trường huyền 
phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon tạo ra 
hiệu quả khử lưu huỳnh cao hơn đáng kẻ so với 
tuyển nổi. Việc tăng hiệu quả mkhuwr lưu huỳnh 
có thể là kết quả thu hoạch than sạch giảm hoặc 
hàm lượng lưu huỳnh giảm. Từ bảng 3 và 4 có 
thể thấy rằng hàm lượng lưu huỳnh của tha sạch 
trong môi trường huyền phù của máy tuyển siêu 
trọng lực Falcon đối với tất cả các cấp hạt thấp 
hơn so với tuyển nổi và thu hoạch than sạch ở 
hầu hết các cấp hạt cao hơn so với tuyển nổi. 
Như vậy có thể kết luận rằng hiệu quả khử lưu 
huỳnh của máy tuyển siêu trọng lực Falcon cao 
hơn chứng tỏ hiệu quả tách pyrit cao hơn tuyển 
nổi bọt.

4. Kết luận
Hiệu quả khử lưu huỳnh trong môi trường 

huyền phù của máy tuyển siêu trọng lực Falcon 
tốt hơn đáng kể so với tuyển nổi thông thường 
đối với kích thước hạt dưới 500μm và >125μm. 
Vì vậy, nên sử dụng xoáy lốc phân cấp bùn dưới 
0,5mm vào hai máy tuyển siêu trọng lực Falcon 
và tuyển nổi bọt. Cần tiếp tục nghiên cứu nâng 
cao hiệu quả tuyển bằng phương pháp siêu 
trọng lực Falcon cho cấp hạt dưới 125μm. 

Tài liệu thảm khảo:
1. An experimental study on fine coal 

desulfurization by centrifugal gravity separation 
in a dense medium. Youjun Tao, Yuemin Zhao, 
Guangyuan Zie, Yaoli Peng, Zengqiang Chen. 
School of chemical engineering and technology, 
CUMT, Xuzhong 221116, China.

Hình 3. So sánh loại bỏ độ tro của các cấp hạt 
khác nhau

Hình 4. So sánh hiệu quả khử lưu huỳnh của các 
cấp hạt khác nhau

Some results of experimental research of desulphurization in fine coal with 
super gravity separator in suspension environment in China

                      MSc.  Nguyen Thi Thuy Linh
                     Institute of Mining Science and Technology – Vinacomin

Summary:
Falcon centrifugal gravity separation tests were conducted to study desulfurization and de-

ashing performance with diffirent size fractions of a high-sulfur Chinese -0,5mm fine coal in a dense 
medium. Were used to evaluate the separation efficiency. The results show that for -0,5mm coal 
particles, all performance indicators except ash rejection are higher for the Falcon concentrator 
than for flotation. More specifically, for the +0,125mm size fraction, Falcon centrifugal separation 
produced better ash and sulfur rejection performance than froth flotation. However, the Falcon 
concentrator also showed higher combustible recovery but lower ash and sulfur rejection than froth 
flotation for the -0,125mm size fraction.
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Tóm tắt: 
Ngành chế biến khoáng sản hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có thách thức 

về môi trường như ổn định đập chứa đuôi quặng nhà máy tuyển khoáng hay khả năng thấm nước khi 
vận hành của hồ chứa. Trong thời gian gần đây đã xảy ra một số sự cố cần tránh như: vỡ đập thải ở 
mỏ quặng sắt Yên Bái (năm 2014), vỡ đập ở Cao Bằng và tại một số mỏ khác. Điều này đã cảnh báo 
về tình trạng thiết kế, thi công và vận hành các hồ chứa quặng đuôi chưa đảm bảo kỹ thuật. Công 
tác thiết kế các hệ thống hồ chứa đã được chú ý nhằm phù hợp với môi trường pháp lý ngày càng 
nghiêm ngặt trong quản lý khai thác khoáng sản. Để hạn chế những sự cố có thể gây ra cho con 
người và môi trường, cần phải xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế hồ chứa đuôi quặng an 
toàn dựa trên tiêu chuẩn đánh giá rủi ro. Bài báo này thảo luận một số các yêu cầu kỹ thuật trong 
thiết kế nhằm đáp ứng sự phát triển ngành công nghiệp mỏ Việt Nam.

1. Đặt vấn đề
Trong quá trình tuyển khoáng thường sử 

dụng các phương pháp tuyển trọng lực, tuyển 
nổi, hóa tuyển để tách các khoáng vật có ích 
ra khỏi đât đá thải. Quá trình tuyển tách này 
thường không đạt 100 % hiệu quả tuyển tách 
và cũng không thể thu lại hết tất cả các chất xúc 
tác, thuốc tuyển. Hỗn hợp các kim loại, hóa chất, 
thuốc tuyển, đất đá và nước thải thường gọi là 
bùn thải được dân đến bãi chứa cuối cùng gọi 
là hò thải quặng đuôi. Hồ thải được hình thành 
tạo nên bởi các đập đất, kè, chúng có vai trò 
quan trọng hàng đầu trong quy hoạch và xử lý 
đuôi thải. Đập thải được xây dựng ở một độ cao 
hợp lý trong giai đoạn đầu của nhà máy tuyển 

và nâng dần lên từng giai đoạn phụ thuộc vào 
dung tích thải của nhà máy.

Đập thải có cấu trúc tương tự như đập đất 
đồng chất ngăn giữ nước mặt, nước ngầm và 
các yêu cầu liên quan đến sự ổn định. Loại hình 
đập thải này được ứng dụng phổ biến nhất, phù 
hợp với mọi loại quặng đuôi thải và phương 
pháp thải.

Thiết kế một hồ thải chứa quặng đuôi có 
nhiều thông số tác động đến việc lựa chọn vị 
trí thích hợp, phương pháp xả thải và lưu trữ. 
Điều kiện yếu tố môi trường và các điều kiện 
đặc điểm địa hình là những thông số quan trọng 
nhất ảnh hưởng đến phương pháp lưu trữ, biện 
pháp thi công xây dựng, công tác vận hành và 
đóng cửa. Bài báo này sẽ đề cập đên từng yếu 
tố kỹ thuật yêu cầu trong thiết kế hồ thải quặng 
đuôi như: tính chất quặng đuôi, dung tích chứa 
quặng đuôi thải, đặc tính của vật liệu đắp đập, 
đặc điểm địa chất công trình, địa chất thủy văn, 
phương pháp vận chuyển quặng đuôi từ nhà 
máy đến hồ thải,...

2. Dung tích hồ thải
Dung tích hồ thải là thể tích lưu trữ an toàn 

cần để chứa đuôi thải (chất rắn và nước), lượng 
mưa và sóng leo với một độ cao đủ để không bị 
tràn nước thải ra ngoài môi trường. Dung tích 
hồ thải thiết kế phải tính ở thời điểm mùa mưa 

MỘT SỐ YÊU CẦU KỸ THẬT TRONG THIẾT KẾ HỒ CHỨA ĐUÔI 
QUẶNG CỦA CÁC NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG

                                       Nguyễn Thị Hồng Gấm, Hoàng Ngọc Tuấn,
                                                                                   Đinh Văn Tôn
                                                                                   Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện Kim
                                                                                   Đinh Thị Ngọc Bích
                                                                                   Công ty TNHHKTCBKS Núi Pháo
                                       Biên tập: ThS. Hoàng Minh Hùng

 Hình 1. Đập chắn điểm hình của một cơ sở chứa 
chất quặng đuôi của khu khai thác vàng tại Fort 

Knox, Alaska



THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

34  KHCNM SỐ 3/2019 * TUYỂN CHẾ BIẾN THAN- KHOÁNG SẢN

lớn nhất để đảm hồ thải có thể hoạt động bình 
thường và an toàn khi xảy ra các sự cố tình 
huống cực đoan.

Dung tích hồ lắng tối thiểu: Hồ lắng nước thải 
phải đảm bảo dung tích lắng lượng nước cần 
thiết để đảm bảo nước thải có thể lắng hoặc cân 
bằng hóa học trước khi loại bỏ nước khỏi hồ 
thải. Kích thước hồ thường được giảm thiểu để 
tối đa hóa sự ổn định đuôi thải; trong điều kiện 
thời tiết ẩm ướt, quy mô hồ sẽ cần phải tăng lên 
để tránh tình trạng dư thừa chất thải rắn, do đó 
hệ thống lắng có thể được kiểm soát bằng hệ 
thống van thoát nước trên các hệ thống đường 
ống, kênh mương hoặc kiểm soát bằng cách 
bơm nước để sử dụng tuần hoàn cho sản xuất.

Dung tích dự phòng hồ thải: Trường hợp 
chất lựợng nước trong hồ không phù hợp để 
thải trong điều kiện bình thường thì phải đảm 
bảo dung tích hồ lưu trữ trong mùa mưa cho 
phù hợp, hồ phải được tính toán trữ nước trong 
điều kiện lũ cực đại, do đó cần tính toán và bổ 
sung dung tích hồ lưu trữ dự phòng phù hợp để 
đảm bảo an toàn trong công tác quản lý hồ thải.

3. Yêu cầu về tài liệu khảo sát địa chất công 
trình, địa chất thủy văn

3.1. Điều kiện địa chất công trình
Chất lượng nền hồ chứa, liền đập thải có ảnh 

hưởng quyết định đến việc lựa chọn vị trí tuyến 
đập, loại hình kết cấu đập, phải đảm bảo các 
yêu cầu sau:

- Đối với nền đá: cần làm rõ tính chất nứt nẻ, 
chất lấp nhét, mức độ phong hóa, độ bền chịu 
nén, sức chống cắt, độ bền thấm, tính chất hòa 
tan khoáng vật của nham thạch, các lớp xen kẹp 
mền yếu có thể bị phá hủy do thấm hoặc bão 
hòa nước, các phá hủy đứt gãy kiến tạo trong 
vùng nền hồ và đập; hiện tượng cactơ nếu là 
nen đá vôi, độ dốc mái các vai bờ đập,... để có 
biện pháp xử lý phù hợp.

- Đối với nền không phải đá:
+ Cần làm rõ nguồn gốc thành tạo, chiều dày, 

độ nghiêng, thành phần cấp phối hạt, tính thấm 
nước, độ lún, khả năng chịu tải, độ bền chống 
cắt, nguy cơ sụt lún khi bão hòa nước, khả năng 
bị xói ngầm, độ dốc các vai bờ đập,.. để đánh 
giá độ ổn định và biến dạng của nền và có biện 
pháp xử lý thích hợp theo quy định. Khi nền đập 
thải có chứa các tạp chất hòa tan trong nước 
vượt quá mức tiêu chuẩn thì phải nghiên cứu 

giải pháp phòng ngừa, nghiên cứu thí nghiệm 
có tin cậy mới được phép tổ chức xây dựng;

+ Các nền cuội sỏi, nền á sét hoặt cát 
mịn, nền không đồng chất, không có khuyết 
tật lớn ảnh hưởng đến tính kinh tế và an 
toàn cua công trình đều có thể làm nền cho 
các loại hình đập sau khi đã xử lý nền đập 
thích hợp;

+ Đối với nền cuội sỏi cần chú ý tính thấm 
nước lớn và khả năng lôi kéo vật liệu khối đắp 
của chúng để có biện pháp xử lý nền hồ và đập 
thải thích hợp;

+ Đối với nền á sét hoặt cát mịn cần chú ý 
tính lún không đều, nguy cơ sụt lún khi bão hòa 
nước tính thấm nước, khả nàng xói ngầm, khả 
năng hóa lỏng của cát mịn và xói mòn khỏi đắp 
hạ lưu để có biện pháp xử lý nền móng thích 
hợp theo quy định 

+ Đối với nền sét cần chú ý độ bền chống cắt, 
khả năng chịu tải trọng tương ứng với đặc trưng 
cố kết, thoát nước để có giải pháp thiết kế kết 
cấu thân đập phù hợp;

+ Đối với nền không đồng chất, cần chú ý 
chiều dày và các tính chất cơ lý của các địa tầng 
để thiết kế kết cấu đập thích hợp;

+ Việc đo đạc khảo sát bản đò địa hình càng 
chi tiết, càng đảm bảo giúp cho quá trình thiết kế 
đảm bảo tính khả thi cao, tính toán khối lượng 
thi công đào đắp đập ít chênh lệch với thực tế; 
công tác kiểm soát mốc và khống chế cao độ 
công trình đảm bảo phù hợp và an toàn hơn.

3.2. Điều kiện địa chất thủy văn 
Muốn kiểm soát được lượng mưa, cao độ 

nước lũ đổ về và dâng lên lớn nhất để có các 
giải pháp phòng ngừa sự cố có thể xảy ra, nhằm 
đảm bảo an toàn cho đập thải, thì cần phải tiến 
hành khảo sát đặc điểm địa chất thủy văn, đặc 
điểm khí tượng khu vực để thiết kế có thể tính 
toán mực nước dâng lớn nhất đảm bảo nước 
trong hồ thải không chảy tràn qua đỉnh đập.

Nắm bắt được đặc điểm khi hậu khu vực để 
thiết kế đưa ra giải pháp tổ chức và tiến độ thi 
công phù hợp, đảm bảo chất lượng công trình.

4. Yêu cầu về khối lượng và tính chất cơ 
lý quặng đuôi thải

Khối lượng quặng đuôi thải hàng năm và cả 
đời dự án, là yếu tố chính để làm cơ sở tính toán 
và xác định chiều cao của các đập thải, dung tích 
của hồ thải. Tính chất cơ lý và thành phần hóa 
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học của chất thải là cơ sở để lựa chọn xây dựng 
các giải pháp xử lý và lưu giữ chất thải trong hồ 
thải,... nên trước khi thiết kế hồ thải quặng đuôi 
các nội dung công việc cần khảo sát, lấy mẫu 
kiểm tra, thử nghiệm đến nguồn thải và tính chất 
cơ lý quặng đuôi thải.  

Đặc tính chất thải quặng có thể thay đổi rất 
nhiều và phụ thuộc vào loại khoáng vật và các 
quy trình vật lý, hoá học được sử dụng để tách 
triết quặng. Vì vậy, các đặc tính của chất thải 
phải được xác định để xác định ứng xử của 
chất thải khi được lưu giữ tại hồ thải, những ảnh 
hưởng ngắn hạn và dài hạn của nó đối với môi 
trường xung quanh. Do đó, các yêu cầu thiết kế 
cụ thể sẽ được xác định nhằm giảm thiểu tác 
động của chất thải tới môi trường và giúp nâng 
cao hiệu suất hoạt động của hồ thải.

Chất thải và chất lỏng vận chuyển có thể 
chứa các chất có hại như axit hoặc kiềm, nồng 
độ muối cao, xyanua, kim loại nặng, các nguyên 
tố phóng xạ,... Do vậy, cần kiểm soát và nắm 
rõ các khoáng vật và hóa học của chất thải để 
phục vụ cho việc lựa chọn giải pháp thiết kế hồ 
thải đảm bảo an toàn cho môi trường, cần xem 
xét các phản ứng hóa học xảy ra trong hồ có 
thể gây hại như: oxy hóa quặng sunfua để tạo 
ra nước có tính axit; các hợp chất xyanua dạng 
không hòa tan; kim loại bị gắn vào hạt đất sét; 
giải phóng khí, đôi khi độc hại (ví dụ như kho dự 
trữ thạch cao).

5. Yêu cầu về phương pháp xử lý quặng 
đuôi thải

Tùy thuộc vào tính chất hóa-lý quặng đuôi 
thải để lựa chọn phương pháp xử lý và lưu giữ 
quặng đuôi thải trong hồ thải theo các hình thức 
khác nhau bao gồm: hình thức thải khô, xử lý 
quặng đuôi thải dưới nước, xử lý quặng đuôi 
thải dưới lớp đất. Ưu tiên giải pháp xử lý quặng 
đuôi thải bằng phương pháp xử lý dưới đất để 
đảm bảo sự hợp nhất, tăng cường sự ổn định 
bề mặt địa hình, thuận lợi cho công tác hoàn thổ 
phục hồi môi trường.

Đối với các quặng đuôi thải có khả năng tạo 
phản ứng hóa học khi tiếp xúc ánh nắng mặt 
trời và không khí thì cần phải lựa chọn giải pháp 
xử lý dưới mặt nước phù hợp; trường hợp các 
chất thải có chứa các hóa chất nguy hại cho môi 
trường phải tiến hành xử lý nền móng hồ và đập 
thải đảm bảo không cho nước thấm ra ngoài 

môi trường; các chất thải không có hóa chất độc 
hại ít ảnh hưởng đến môi trường có thể sử dụng 
giải pháp ép nước để lắng và thải khô theo hình 
thức thải kho xếp chồng,...

Quặng đuôi có thể được lưu trữ ở mức cao 
hơn đỉnh của đập chắn thải với điều kiện quặng 
đuôi được chứng minh là ổn định về địa kỹ thuật 
trong mọi điều kiện kể cả động đất.

6. Yêu cầu thiết kế đập chắn thải quặng 
đuôi

Khi thiết kế đập chắn thải của hồ thải quặng 
đuôi cần phải xem xét các yếu tố ảnh hưởng 
đến chiều cao đập, kết cấu đắp thân đập, hình 
thức nâng cao đập đắp 1 lần hay theo từng giai 
đoạn sản xuất nhằm đảm bảo an toàn về bảo vệ 
môi trường nói chung.

Các yêu cầu thiết kế đập thải bao gồm:
- Theo nhu cầu dung tích hồ thải cần chứa 

quặng đuôi thải, điều kiện địa hình để tính toán 
chiều cao đổ thải, xác định phạm vi diện tích 
chiếm đất hồ thải;

- Việc phân loại đập thải được dựa trên cơ sở 
chiều cao và nền móng thi công xây dựng, thiết 
kế sẽ lựa chọn kết cấu đập chắn thải phù hợp 
(có thể lựa chọn đập đắp đất đồng chất hay đập 
nhiều nhiều khối, đập bê tông,...);

- Yêu cầu thiết kế cốt cao đỉnh đập thải để 
đảm bảo dung tích chứa quặng đuôi thải. Đỉnh 
đập thải phải đảm bảo đủ chiều cao an toàn, 
chiều cao sóng leo, nước dềnh không vượt quá 
chiều cao đỉnh đập kể cả trong những sự kiện 
thời tiết cực đoan. Từ đó tạo ra dung tích tối đa 
của hồ thải để chứa nước lũ trong cơn bão cực 
đại. Cao độ đỉnh đập có thể thấp hơn cao độ 
mặt đổ thải. Trường hợp đối với các Nhà máy 
có sử dụng công nghệ xử lý ép khô quặng đuôi 
thải, khi đó quặng đuôi thải coi như chất thải 
rắn và hồ thải được xem như bãi thải chất rắn. 
Hình thức đổ và lưu trữ chất thải có thể thực 
hiện theo hình thức đổ theo lớp từ 20÷40 cm, 
hoặc đóng bao xếp chồng. Yêu cầu phải đảm 
bảo khối thải ổn định trong mọi điều kiện ngoại 
cảnh, kể cả động đất;

- Vị trí xây dựng đập thải phải lựa chọn tại 
những nơi ít gây ảnh hưởng đến các công trình 
xây dựng trong khu vực như: moong khai thác, 
các đường lò khai thác, các công trình dân sinh 
phía hạ lưu;

- Lựa chọn kết cấu thiết kế vật liệu đắp đập 
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phụ thuộc mục đích xử lý, lưu trữ và tỷ lệ rắn 
lỏng quặng đuôi khi xả thải và chất lượng nước 
thải có hóa chất độc hại hay không có hóa chất 
độc hại để lựa chọn giải pháp và yêu cầu chống 
thấm cho đập chắn thải. Có thể lưu trữ quặng 
đuôi thải khô hoặc lưu trữ dưới mực nước tùy 
thuộc tính chất quặng đuôi thải. Do đó, khi thiết 
kế đập cần đảm bảo độ ổn định trượt, ổn định 
thấm, khả năng cân bằng nước đảm bảo không 
cho nước chảy tràn nước qua mặt đập;

- Biện pháp tổ chức thi công xây dựng đập 
thải quặng đuôi nên thiết kế xây dựng nâng cao 
các đập theo các giai đoạn sản xuất nhằm giảm 
thiểu chi phí vốn ban đầu xây dựng ban đầu và 
có giải pháp điều chỉnh thay đổi trong từng giai 
đoạn để phù hợp với thực tế nhưng không làm 
giảm hiệu quả và an toàn công trình đập thải.

Các yếu tố cần lưu ý khi phân tích tính ổn 
định của đập thải:

- Các phương pháp thử nghiệm sử dụng để 
xác định các thông số thiết kế vật liệu, với cơ sở 
lý luận cho việc lựa chọn các thông số và giá trị 
thiết kế; đảm bảo hoạt động an toàn trong Các 
tình huống cực đoan có thể xảy ra như động 
đất, lũ lụt trong khu vực thiết kế;

- Các thông số tính chất cơ lý của vật liệu 
đắp, nền móng, tải trọng tĩnh và động, nguy cơ 
hóa lỏng, tải trọng phụ, các biến thể về dung sai 
trong xây dựng và thử nghiệm liên quan

Các yêu cầu quan trắc khi thi công, vận hành 
đập:

- Để đảm bảo chất lượng xây dựng công 
trinh cần tổ chức tốt công tác giám sát, thi công 
và vận hành công trình thông qua bố trí thường 
xuyên các thiết bị chuyên dụng để đo đạc, thiết 
bị thí nghiệm kiểm soát chất lượng thi công và 
thiết bị theo dõi;

- Đối với những đập có tính chất quan trọng 
(đập cao ≥25 m, đập cấp 3 trở lên, đập chắn 
chứa chất thải có hóa chất nguy hại), khi kết thúc 
xây dựng cần thiết kế xây dựng và lắp đặt các 
trạm quan trắc, giám sát theo dõi những thay đổi 
(độ lún và độ dịch chuyển, độ lỗ rỗng, tính thấm) 
ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định đập chắn 
thải. Dự đọán, phát hiện kịp thời những nguy cơ 
gây mất ổn định, tăng cường phòng ngừa sự 
cố có thể xảy ra. Thiết bị đo có thể được lắp đặt 
cố định hay không cố định tùỵ mức độ yêu cầu 
công trình và yêu cầu đo quan trắc.

Các yêu cầu các biện pháp kiểm soát cân 
bằng nước hồ thải:

- Hồ thải phải đảm bảo điều kiện ổn định 
thấm theo quy định, không gây ra hiện tượng 
thấm vượt quá lưu lượng và vận tốc cho phép, 
gây xói ngầm, bóc cuốn trôi vật liệu, uy hiếp 
tính bền vững và tuổi thọ công trình.

- Hồ thải phải có các công trình xả lũ và các 
công trình thoát nước dự phòng đảm bảo hoạt 
động an toàn trong trường hợp có IQ xảy ra, 
không để nước trong hồ thải chảy tràn qua đỉnh 
đập gây vỡ đập thải.

- Chất lượng nước trong hồ thải khi chảy 
qua tràn xả lũ hoặc rò rỉ phải được giám sát 
bằng các hệ thống thu gom và xử lý trước khi 
xả vào nguồn nước khu vực. Hệ thống này phải 
được kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

- Tất cả các hồ thải quặng đuôi phải được 
thiết kế đủ dung tích để chứa chất thải và giữ 
lại lượng nước trong các trận lũ thiết kế. Thông 
thường, khi điều kiện tràn thỏa mãn, nước được 
cho phép chảy tràn qua đập thông qua cửa tràn 
có các giải pháp bảo vệ nhằm mục đích không 
làm hỏng đập. Các hệ thống được thiết kế để xả 
nước cũng phải đảm bảo an toàn trong những 
tinh huống cực đoan, không lường trước được 
trong thiết kế.

Yêu cầu các biện pháp bảo vệ môi trường: hồ 
thải là công trình có kích thước lớn ở cả chiều 
sâu, chiều cao và bề rộng, có ảnh hưởng lớn 
đến môi trường. Những nguy cơ gây ảnh hưởng 
xấu đến môi trường là rất lớn và khó kiểm soát 
nếu không đảm bảo xử lý tốt ngay từ khi thiết 
kế. Do vậy khi thiết kế, phải dự báo các nguy 
cơ tác động của hồ thải đối với môi trường xung 
quanh từ đó đưa ra các giải pháp xử lý nhằm 
giảm thiểu rủi ro trong quá trinh vận hành và 
quản lý sau này. Việc bảo vê môi trường liên 
quan đến hồ chứa thải quặng đuôi bao gồm bảo 
vệ cộng đồng, bảo vệ nguồn nước không khí, 
đất đai, động vật, cảnh quan và các di sản văn 
hóa trong khu vực.

Các yêu cầu trong quản lý, giám sát, vận 
hành:

- Hồ thải phải đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn 
định trong mọi điều kiện làm việc, từ khi bắt đầu 
thi công đến khi đưa vào khai thác vận hành sử 
dụng;

- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình quản lý 
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chất lượng công trình để công trình xây dựng 
đảm bảo công năng sử dụng của chúng theo 
thiết kế;

- Kiểm soát chất lượng bao gồm kiểm tra 
chất lượng các vật liệu đầu vào trước khi đưa 
vào thi công xây dựng công trình và tuân thủ 
các yêu cầu kỹ thuật thiết kế đưa ra khi thi công 
xây dựng.

- Các cơ sở, nhà máy sản xuất có sử dụng 
các hóa chất có nguy cơ hình thành axit hoặc 
chất phóng xạ, cần lưu ý xem xét bố trí các lớp 
lót băng đất sét hoặc màng chống thấm liên tục 
hoặc nhiều lớp để ngăn chặn sự rò rỉ chất độc 
hại vào nguồn nước ngầm và các tác động tiêu 
cực khác tới môi trường.

Các yêu cầu về kết thúc đóng cửa bền vững:
- Thiết kế hò thải quặng đuôi phải tính đến 

yêu cầu khi kết thúc đổ thải, đóng cửa mỏ, phải 
tạo ra một kiểu bề mặt đất ổn định;

- Sau khi kết thúc dự án hay kết thúc đổ thải 
quặng đuôi vào hổ thải, mỗi đập thải phải có khả 
năng đối phó với các nguy cơ khí hậu và thời tiết 
tiềm ẩn trong khoảng thời gian thiết kế, có thể là 
10 năm, 100 năm hoặc lâu hơn.

7. Đánh giá và kết luận
Để hạn chế những sự cố do hổ chứa quặng 

đuôi có thể gây ra cho con người và môi trường, 
hồ thải cần phải đảm bảo an toàn để vận hành 
trong suốt thời gian hoạt động. Do đó, cần phải 
xây dựng hệ thống quản lý chất thải, các yêu 
cầu kỹ thuật về xây dựng đập thải an toàn, và 
các giải pháp kỹ thuật đánh giá rùi ro khi lưu trữ 
quặng đuôi thải. Bài báo đã phân tích cụ thể một 
số các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế hồ thải 
quặng đuôi của các nhà máy tuyển quặng phù 
hợp với sự phát triển ngành công nghiệp mỏ 
Việt Nam.
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Some technical requirements in design of ore tailings dams
of mineral processing plants

                                                           Nguyen Thi Hong Gam, Hoang Ngoc Tuan,
                                                           Đinh Van Ton, Đinh Thi Ngoc Bich 
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 Summary:
Nowadays, the mineral processing industry faces many challenges, including environmental 

challenges such as stabilization of ore tailings dams of mineral processing plants or water permeability 
when a reservoir is operated. There have been a number of incidents need to avoid recently such 
as: breakdown of a dumping site at an iron ore mine in Yen Bai province (2014), breakdown of a 
dumping site in Cao Bang province and some other mines. There is a warning on design status, 
construction and operation of tailings reservoirs which are not technically guaranteed. In order 
to limit possible incidents to humans and the environment, technical guidelines for the design of 
safe tailings reservoir should be developed based on the risk assessment criteria. In this paper, the 
authors discuss some of the technical requirements in design to meet the development of mining 
industry in Vietnam.
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Tóm tắt: 
Để thực hiện mục tiêu thiết kế, chế tạo nội địa hóa đầu kéo khí nén sử dụng nguồn khí nén hiện 

có tại các đường lò để vận chuyển vật tư, thiết bị với cung độ ngắn, cục bộ, độ dốc lớn trong mỏ than 
hầm lò, Viện KHCN Mỏ đề xuất và được Tập đoàn giao thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế chế 
tạo đầu kéo khí nén sử dụng để vận chuyển vật tư thiết bị”. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, 
tính toán thiết kế thiết bị này nhằm phục vụ công tác chế tạo sản phẩm đảm bảo an toàn sử dụng 
thiết bị trong hầm lò.

1. Đặt vấn đề
Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị là một 

khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến 
độ sản xuất. Trong những năm qua, dưới sự chỉ 
đạo của TKV, các đơn vị đã tích cực đầu tư các 
hệ thống vận chuyển vật tư, thiết bị nhằm cải 
thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp 
phần nâng cao năng suất. 

Các hình thức vận chuyển vật tư, thiết bị tại các 
đơn vị rất đa dạng, phù hợp với từng loại đường lò 
và khối lượng vận chuyển. Một số hình thức điển 
hình như: Lò bằng sử dụng đầu tầu điện, tời điện, 
thuyền trượt monoray, thuyền trượt trên nền lò, cáp 
kéo đẩy bộ; lò nghiêng sử dụng vận chuyển bằng 
trục tải, tời điện, thuyền trượt monoray, thuyền trượt 
trên nền lò. Ngoài ra, một số công ty đang sử dụng 
đầu tầu diesel kết hợp hệ thống monoray để vận 
chuyển vật tư, thiết bị khối lượng lớn qua cả lò bằng 
và lò nghiêng như: Công ty than Hà Lầm, Nam 
Mẫu, Hạ Long, Vàng Danh... 

Các phương tiện vận tải trên đã giải quyết 
được vận chuyển thiết bị trong các đường lò 
giếng nghiêng, đường lò vận tải chính... Tuy 
nhiên, trong quá trình đào lò, khai thác có nhu 
cầu vận chuyển vật tư, thiết bị cục bộ, cung độ 
ngắn dưới 500 m, độ dốc lớn. Tại các vị trí này, 
chưa bố trí được các phương tiện vận chuyển 
trên mà chủ yếu dùng tời điện kéo thuyền trượt 
trên nền lò hoặc có thể đặt ray tạm vận chuyển 
bằng xe goòng, đẩy thủ công. Những phương 
tiện vận tải này, năng suất vận tải thấp, việc đặt 
đường ray tạm khó khăn, phức tạp, không an 
toàn.

Để khắc phục những hạn chế trên, một số 
nước đã nghiên cứu và áp dụng vận chuyển vật 
tư, thiết bị bằng đầu kéo khí nén di chuyển trên 
monoray. Tổ hợp thiết bị này có thể vận chuyển 
vật tư, thiết bị với khối lượng 16 tấn trên lò bằng 
hoặc 2,95 tấn trên lò nghiêng đến 25º. Tổ hợp 
di chuyển trên hệ thống monoray có thể qua các 
vị trí uốn lượn theo chiều ngang và chiều đứng 
dễ dàng (bán kính cong ngang nhỏ nhất là 4m, 
bán kính cong đứng nhỏ nhất là 8m). Tổ hợp sử 
dụng nguồn năng lượng bằng khí nén và được 
điều khiển bằng bộ điều khiển tay đi theo máy.

Tổ hợp thiết bị bao gồm: Máy nén khí di động 
chạy động cơ diesel (sử dụng cho khu vực chưa có 
nguồn khí nén), đầu kéo khí nén MK, palăng MZP 
và bộ phanh BTS. Các thiết bị trong tổ hợp có thể 
hoạt động độc lập hoặc đấu nối thành tổ hợp. Mô 
hình và thông số kỹ thuật của tổ hợp thiết bị PMZP 
– Công ty PD profi, Koexpro (Cộng hòa Séc) như 
sau:

NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐẦU KÉO KHÍ NÉN SỬ DỤNG 
VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, THIẾT BỊ TRONG MỎ THAN HẦM LÒ.

                                   ThS. Vũ Đình Mạnh, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh,    
                                                                               ThS. Đào Văn Oai
                                                                               Viện Khoa học Công nghệ Mỏ- Vinacomin

                                                                              Biên tập: TS. Tạ Ngọc Hải

Hình 1. Mô hình tổ hợp thiết bị PMZP
1. Đầu kéo khí nén; 2. Cần điều khiển palăng; 
3. Cần điều khiển đầu kéo; 4. Palăng khí nén; 

5. Cần nối.
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Tổ hợp thiết bị đã được lắp đặt, thử nghiệm 
tại mặt bằng Công ty cơ khí Mạo Khê. Sau thử 
nghiệm thành công, tổ hợp thiết bị được một 
số Công ty than sử dụng như: Công ty than Hà 
Lầm, Núi Béo, Thống nhất... Việc áp dụng tổ 
hợp vận chuyển PMZP cho thấy điều kiện làm 
việc của người lao động được cải thiện, đảm 
bảo an toàn; tổ hợp cơ động linh hoạt, lắp đặt 
bảo dưỡng đơn giản.

2. Giới thiệu về đầu kéo khí nén ĐK-16
Để tiến tới thiết kế, chế tạo nội địa hóa các thiết 

bị phục vụ ngành than nhằm mục đích sửa chữa, 
thay thế thiết bị, giúp chủ động cho các đơn vị sản 
xuất. Đầu kéo khí nén ĐK-16 được nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo tham khảo theo đầu kéo khí nén MK10 
trong tổ hợp thiết bị này.

Bảng 1. Bảng thông số kỹ tuật của tổ hợp thiết bị PMZP

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị AKS 9300 MK10 TK16

1 Lực kéo KN 20 16 16
2 Lực phanh KN 25 20 24
3 Vận tốc lớn nhất m/phút 36 24 24
4 Công suất kW 30 2x3,5 2x5
5 Góc dốc lớn nhất độ ±20 ± 25 ± 20
6 Áp suất khí nén lớn nhất MPa 30 0,4 0,6
7 Đường kính ống dẫn mm - 32 32
8 Trọng lượng kg 675 390 581

Bảng 2. Đặc tính kỹ thuật của đầu kéo khí nén ĐK-16

STT Thông số Đơn vị Giá trị

1 Lực kéo định mức N 16 000
2 Lực phanh N 20 000
3 Vận tốc lớn nhất trên đường bằng m/ph 24
4 Công suất động cơ kW 2x(3,5÷5,2)

5 Độ dốc tuyến lớn nhất Độ ± 25o

6 Áp suất khí nén làm việc MPa 0,4÷0,6
7 Đường kính ống cấp khí nén mm 32
8 Loại đường ray treo ZD 24 A, B, C, D
9 Kích thước: dàixrộngxcao mm 800 x 784 x 1126

10 Khối lượng kg 390
11 Tải trọng lớn nhất theo độ dốc kg     Độ dốc 0° .... 16 000

(khi hệ số ma sát 0,1) Độ dốc 5° ..... 8 566    
Áp khí nén 0,6MPa Độ dốc 10° .... 5 880   

Độ dốc 15° .....4 502   

Độ dốc 20° .....3 670
Độ dốc 25° .....3 117

Hình 2. Kết cấu đầu kéo khí nén ĐK-16
1. Xe mang tải, 2. Bánh tỳ truyền động và cơ cấu 
tay đòn trái, 3. Bánh tỳ truyền động và cơ cấu tay 

đòn phải, 4. Cụm lò xo, 5. Mạch khí nén, 6. Khung, 
7. Cần điều khiển
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Đầu kéo khí nén ĐK-16 được nghiên cứu, 
thiết kế là phương tiện dùng để kéo, di chuyển 
các tải vận hành trên ray treo đơn I155, nguồn 
năng lượng cho hoạt động của thiết bị sử dụng 
khí nén với áp suất 0,4÷0,6 MPa; hệ thống cấp 
khí sử dụng đường ống mềm DN32. Thiết bị sử 
dụng trong ngành khai thác mỏ để vận chuyển 
vật tư, thiết bị cục bộ trên cung độ vận tải ngắn, 
độ dốc đường lò < 250. Nguồn động lực cho máy 
là nguồn khí nén có sẵn dọc theo các đường lò 
hoặc sử dụng máy nén khí di động. 

Hình ảnh và đặc tính kỹ thuật đầu kéo như 
bảng 2:

3. Nghiên cứu, tính toán đầu kéo
3.1. Tính toán, lựa chọn động cơ khí nén
Công suất động cơ được tính toán, lựa chọn 

theo yêu cầu của thiết bị, bộ truyền động cần 
đảm bảo: Lực kéo định mức của thiết bị là: F= 
16 000 N (áp suất 0,6 MPa); vận tốc di chuyển 
tối đa, v= 24 m/ph. Công suất động cơ xác định 
theo công thức:

h- hiệu suất của bộ truyền, .

Theo catalog của nhà sản xuất chọn 2 động 
cơ khí nén mã hiệu: MPZ 3,5.

* Phân phối tỷ số truyền bộ dẫn động: Với đặc 
tính kỹ thuật của động cơ, tỷ số truyền chung bộ 
dẫn động và tỷ số truyền các cặp truyền động 
như sau:

- Tỷ số truyền chung của bộ dẫn động: .

- Tỷ số bộ truyền trục vít- bánh vít: i1= 30,0.
- Tỷ số bộ truyền ngoài: .

ndc- vận tốc trục ra của động cơ, ndc= 3000 
vg/ph.

n- vận tốc của bánh tỳ truyền động,  vg/ph.

* Momen xoắn trên các trục:
- Mô men xoắn trên trục bánh vít: Tbv= T1 =  .

- Mô men xoắn trên trục vít: Ttv= T2 = 

1

1 1 2

53,9
. .
T

i h h
=

- Mô men xoắn trên trục động cơ: Tđc= T3 =  

3.2. Tính toán bộ truyền trục vít
Hiện nay với sự phát triển của máy tính và 

các phần mềm hỗ trợ thiết kế, sử dụng phần 
mềm: Autodesk Inventor 2014 để tính toán, thiết 
kế bộ truyền trục vít của thiết bị.

a. Xác định các thông số ban đầu
Vận tốc trục vít: n2= n1.i1= 750 vg/ph. Tỉ số bộ 

truyền: i1= 30,0.
Chọn số mối ren của trục vít: Z1= 1. Số răng 

của bánh vít: Z2= i1.Z1= 30.
Khoảng cách trục aw được tính theo công 

thức:

- hệ số đường kính trục vít được tiêu 
chuẩn hóa [2], q= 9.

[sH]- ứng suất tiếp xúc cho phép của vật liệu 
làm bánh vít: [sH]= 4.sch= 480 MPa.

T2- momen xoắn trên trục bánh vít, T2= 
1200000 Nmm

KH- hệ số tải trọng, KH= 1,2.
Thay các giá trị ta có khoảng cách trục aw là: 

w 109,8a =  mm.
Modun của trục vít được xác định theo công 

thức:  
 

Modun của bộ truyền được theo tiêu chuẩn [2], 
chọn m= 6,3.

Khoảng cách trục: 
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b. Thiết kế bộ truyền động trục vít
Thiết kế, tính toán kích thước, các thành 

phần lực và tải trọng của bộ truyền động trục 
vít bằng phần mềm Inventer 2014. Nhập các số 
liệu thiết kế với thông số đầu vào:

- Tỷ số truyền: i= 30; Mô đun: m= 6,3; Góc áp 
lực: a= 20o; Đầu mối trục vít: n= 1; Hệ số đường 
kính: q= 8.

Chiều dài phần cắt ren: b1 ³ (11 + 0,1.Z2).m = 
88,2 mm. Chọn b1= 95 mm;

Chiều dày bánh vít với trục vít 1 đầu mối: b2 £ 
0,75.da1= 47,25. Chọn b2 = 40 mm.

Kết quả tính toán các thông số bộ truyền trục 
vít từ phần mềm như sau:

c. Kiểm nghiệm độ bền bộ truyền trục vít
* Tính toán tải trọng:
Sử dụng phần mềm tính toán Inventer để tính 

toán, kiểm nghiệm độ bền bộ truyền trục vít với 
các số liệu đầu vào như sau:

- Tốc độ quay bánh vít: nbv= 25 vg/ph. Momen 
trên trục bánh vít: T1= 1200 Nm.

- Hiệu suất ổ lăn, h1= 0,99; Hiệu suất bộ 
truyền với trục vít, h2= 0,75.

- Vật liệu chế tạo bánh vít: CuZn35AlFe3. Vật 
liệu chế tạo trục vít: thép C45.

- Số giờ làm việc: 10800 h.
Kết quả tính toán tải trọng trên trục vít- bánh 

vít như sau:     
* Tính kiểm tra độ bền:
Kết quả kiểm tra độ bền bộ truyền trục vít cho 

kết quả như sau:
- Tải trọng động: Fd = 15436,96 N;
- Tải trọng giới hạn mỏi bề mặt: Fw = 15669,2 N;
- Tải trọng giới hạn mỏi uốn: Fs = 15437,8 N.

 a. Thông số hình học trục vít                              b. Thông số hình học bánh vít
 Hình 3. Các thông số hình học của bộ truyền trục vít

Hình 4. Bảng các hệ số và kết quả kiểm tra độ bền bộ truyền



THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

42  KHCNM SỐ 3/2019 * CƠ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Kết quả kiểm tra cho thấy bộ truyền trục vít 
đảm bảo độ bền.

3.3. Tính toán cụm lò xo
Cụm lò xo bao gồm 4 lò xo liên kết với trục 

của cần nối, mỗi đầu của cần nối được liên kết 
với cơ cấu tay đòn trái, phải. Trong quá trình 
hoạt động lò xo làm việc ở trạng thái bị nén có 
tác dụng kéo 2 bánh tỳ luôn ép sát vào bề mặt 
ray dẫn.

a. Xác định lực làm việc cần thiết của lò xo
Sơ đồ làm việc của cụm tay đòn, bánh dẫn và 

cụm lò xo như sau:

Theo sơ đồ làm việc của cụm lò xo, các tay 
đòn xoay quanh chốt liên kết 01 và 02 nhờ lực ép 
của lò xo Plv ép bánh dẫn tỳ vào bề mặt ray tạo 
ra lực ma sát kéo hệ thống chuyển động. 

Phương trình cân bằng của tay đòn 1 quanh 
O1: N.a1 = Plv.a2 (1.3)

Lực cần thiết cụm lò xo Plv là: 1

2

.
lv

N aP
a

= ; kN 
(1.4)

Lực làm việc cần thiết của 01 lò xo trong cụm 
là: 

Plv- lực làm việc của cụm lò xo; kN. P1lv- lực 
làm việc của 01 lò xo; kN.

a1, a2- tay đòn của các lực, a1=0,265 m; 
a2=0,555 m. nlx- số lò xo, nlx= 4.

N- phản lực do lực tỳ từ ray tác động lên 
thanh; kN.

Lực tỳ cần thiết của một bánh dẫn đảm bảo 
đầu kéo phát triển lực kéo lớn nhất không bị 
trượt xác định như sau: 

Fk – Lực kéo lớn nhất của đầu kéo, theo yêu 
cầu;  Fk= 16 kN.

y- hệ số ma sát của bánh tỳ với ray, f= 0,1. 
n- số bánh dẫn; n=2.

Thay các giá trị lực làm việc của 1 lò xo là: 

1
16.0,265 9,55

2.0,1.4.0,555lvP = =
 

b. Xác định các thông số lò xo
Sơ đồ làm việc của cụm lò xo như trên hình 

6. Trên đó, đường đặc tính làm việc thể hiện cho 
01 lò xo trong cụm gồm 04 lò xo. Trong đó: l0, l1, 
l2, l3, l4 lần lượt là chiều dài lò xo ở trạng thái tự 
do, nén ban đầu, làm việc, chiều dài làm việc với 
lực lớn nhất có thể, chiều dài khi nén các vòng 
của lò xo chạm nhau. Tương ứng có các lực F1, 
F2, F3, F4.

Khảo sát cụm lò xo của đầu kéo khí nén 
MK10 các thông số hình học như sau:

Độ cứng của lò xo xác định theo công thức [3]: 

Bảng 3. Thông số lò xo của đầu kéo khí nén MK10

TT Thông số Ký 
hiệu

Đơn 
vị Trị số

1 Chiều cao ở trạng 
thái tự do l0 m 0,307

2 Chiều cao nén sơ 
bộ ban đầu l1 m 0,290

3 Đường kính trung 
bình D m 0,0286

4 Hướng xoắn - - Phải
5 Tổng số vòng nt vòng 28

6

Dây
- Loại dây Tiết diện chữ nhật
- Chiều rộng a m 0,0084
- Chiều cao b m 0,0075

7 Vật liệu - - Thép

Hình 5. Sơ đồ tính lực làm việc của lò xo

; kN

Hình 6. Sơ đồ làm việc của lò xo

; kN    (1.6).
kFN

n f
=

; kN (1.5)
1

1
x x 2

.

.
lv

lv
l l

P N aP
n n a

= =
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G- Mô dun trượt thép làm dây lò xo; 
G=7,85.107 kN/m2.

b- Chiều cao dây lò xo; b= 7,5 mm. D- Đường 
kính trung bình lò xo; D= 28,6 mm.

nlv- Số vòng làm việc của lò xo; vòng. nlv= nt 
- 1,5= 26,5 vòng

D- Hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ kích thước dây 
a/b.

- Hành trình nén sơ bộ x1: x1= l0 - l1= 307 - 
290= 17 mm.

- Lực nén sơ bộ ban đầu: F1= K.x1= 
173,63.0,017= 2,95 kN.

- Hành trình nén x2 cần thiết để tạo lực làm 
việc F2 : 2

2
9,55x .1000 55

173,53
F mm
K

= = =
 

- 

Hành trình làm việc lớn nhất có thể x3. Chọn 
khe hở giữa các vòng dây khi làm việc với lực 
làm việc lớn nhất =0,25 mm. x3= l0 - nt.(b + 
0,00025)= 90 mm.

- Lực nén làm việc lớn nhất có thể: F3= K.x3= 
173,63.0,09= 15,6 kN.

- Hành trình nén khi các vòng dây lò xo chạm 
nhau: x4= l0 – nt.b= 97 mm.

- Lực nén khi các vòng lò xo chạm nhau: F4 = 
K.x4= 173,63.0,097= 16,84 kN.

3.4.  Tính toán, kiểm nghiệm độ bền khung 
chính

Khung chính có kết cấu hàn, là bộ phận chịu 
tải trọng của khối lượng thiết bị và là bộ phận 
liên kết, truyền lực kéo từ hộp truyền động đến 
bộ phận mang tải. Kết cấu được đỡ bằng 4 bánh 
xe chịu tải tỳ lên ray treo, liên kết với bộ phận 

truyền động ở 2 bên qua tai đỡ, liên kết với bộ 
phận mang tải qua chốt.

Sử dụng phần mềm Inventer 2014 xây dựng 
mô hình, tính toán kiểm nghiệm độ bền kết cấu. 
Dữ liệu xây dựng mô hình tính toán cơ cấu 
mang tải như sau:

- Vật liệu chế tạo là thép Q345B theo tiêu 
chuẩn GB/T 1591-94.

- Kết cấu được cố định tại 4 điểm trên điểm 
liên kết với bánh chịu tải.

- Trọng lượng bản thân của thiết bị: P= 3900 
N, tải trọng được phân bố như sau: tải trọng của 
khung máy, mạch khí nén được đỡ bằng 4 tai 
treo; tải trọng của các bộ phận khác được nâng 
bởi chốt đặt 2 bên của cơ cấu. Với hệ số vượt 
tải k= 1,5 lực phân bố là:

(p1- trọng lượng của khung máy, mạch khí 
nén p1= 440 N; p2- trọng lượng các bộ phận 
khác của thiết bị p2= 3460 N).

- Lực truyền của bánh tỳ truyền động thông 
qua trục đặt tại 2 bên của bộ phận, giá trị lực 
lớn nhất bằng lực kéo theo thông số thiết bị F= 
16000 N. Tiến hành tính toán độ bền kết cấu 
khung chính với hệ số vượt tải k= 1,5 lực phân 
bố trên 2 điểm đặt lực là:

- Lực kéo thiết bị được lấy theo thông số thiết 
bị, lực đặt đầu cơ cấu cân bằng với lực kéo bộ 
truyền động. Giá trị đặt là: Fk= 1,5.F= 24000 N.

Sử dụng phần mềm Inventer 2014 cho kết 
quả tính toán khung chính như sau:

4

3

. 173,63
. . lv

G bK
D n

= =
D

; kN/m

2 2
11,5. .p 2595
2

P = =1 1
11,5. .p 165
4

P = = N. N.

160001,5. 1,5. 12000
2 2tt
FF = = = N.

Hình 7. Kết quả ứng suất Von Mises và chuyển vị trên phần tử khung chính
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Với vật liệu Q345 đã chọn, giới hạn bền của 
vật liệu là

hệ số an toàn của kết cấu. Từ kết quả tính toán 
cho thấy ứng suất lớn nhất trên phần tử là s= 
145,4 < [s]= 220 MPa, kết cấu đảm bảo điều 
kiện bền. Chuyển vị lớn nhất trên phần tử là

kết cấu đảm bảo điều kiện chuyển vị. Vậy khung 
chính đảm bảo điều kiện bền và biến dạng dưới 
tác dụng của các lực.

4. Kết luận và kiến nghị
1. Từ kết quả tính toán, kiểm tra bền các bộ 

phận của thiết bị bằng phương pháp giải tích 
và sử dụng phần mềm Inventor cho thấy các 
bộ phận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo 
đủ độ bền theo yêu cầu của thiết bị. Với việc sử 

dụng phần mềm tiên tiến trong tính toán, kiểm 
tra bền chi tiết đầu kéo khí nén đảm bảo quá 
trình thiết kế, chế tạo tin cậy, an toàn trong quá 
trình sử dụng.

2. Phương pháp tính toán của đề tài có thể 
sử dụng trong việc tính toán, thiết kế các thiết bị 
tương tự. Kết quả tính toán là cơ sở để chế tạo 
đầu kéo khí nén sử dụng trong hầm lò.
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Research, calculation and design of pneumatic tractors used to transport 
materials and equipment at underground coal mines   

                                                      MSc. Vu Dinh Manh, MSc. Doan Ngoc Canh
         MSc. Dao Van Oai

                                                                   Institute of Mining Science and Technology – Vinacomin
Summary:
To achieve the goal of design and manufacture of localized pneumatic tractors using the existing 

compressed air sources at roadways to transport materials and equipment with short, local distances, 
large slope at underground coal mines. Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology 
proposed and was assigned by VINACOMIN to implement the project: "Research, design and 
manufacture of pneumatic tractors used to transport materials and equipment". The paper presents 
research results, and design of this device to serve the manufacture of products to ensure the safety 
for use at underground mines.
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Tóm tắt: 
Tiêu chuẩn môi trường (TCMT) và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường (QCMT) được xem như là một 

trong các cơ sở cho các chủ thể căn cứ xem xét để có những hành động phù hợp với pháp luật môi 
trường khi tiến hành các hoạt động trong việc khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường. 
Bài viết trình bày Quy chuẩn môi trường trong kiểm soát nguồn thải trong ngành công nghiệp khai 
khoáng ở Việt nam.

1. Tổng quan
Trong lĩnh vực pháp luật về môi trường thì 

2 khái niệm Tiêu chuẩn môi trường (TCMT) và 
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường (QCMT) được 
xem như là một trong các cơ sở cho các chủ 
thể căn cứ xem xét để có những hành động 
phù hợp với pháp luật môi trường khi tiến hành 
các hoạt động trong việc khai thác, quản lý và 
bảo vệ các yếu tố môi trường. Bản chất của cả 
TCMT và QCMT đều là các thông số quy định 
mức giới hạn của các thông số về chất lượng 
môi trường xung quanh, hàm lượng của các 
chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu 
cầu kỹ thuật và quản lý với mục đích nhằm bảo 
vệ môi trường, với vai trò làm cơ sở cho hoạt 
động đánh giá sự phù hợp khi tác động đến môi 
trường. Trước khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật được ban hành năm 2006, thì các tiêu 
chuẩn Việt Nam (TCVN) bị bắt buộc áp dụng khi 
chính thức được công bố. Nhưng sau khi Luật 
này có hiệu lực, thì chỉ có quy chuẩn Việt Nam 
(QCVN) mới bị bắt buộc áp dụng, còn TCVN chỉ 
là khuyến khích tự nguyện áp dụng [2], [3].

Tương tự như nhiều nước hiện nay trên 
thế giới, hệ thống quy chuẩn Việt Nam về môi 
trường bao gồm: (a) nhóm QCMT về chất lượng 
môi trường xung quanh; (b) nhóm QCMT về 
chất thải; và (c) nhóm QCMT khác [1].

a. Nhóm QCMT về chất lượng môi trường 
xung quanh

Phân thành 6 nhóm như sau:
+ Nhóm QCMT đối với đất; trầm tích;
+ Nhóm QCMT đối với các loại nước mặt và 

nước dưới đất;
+ Nhóm QCMT đối với nước biển;

+ Nhóm QCMT đốiẾ với không khí;
+ Nhóm QCMT đối với âm thanh, ánh sáng, 

bức xạ;
+ Nhóm QCMT đối với tiếng ồn, độ rung.
b. Nhóm QCMT về chất thải
Phân thành 3 nhóm như sau:
+ Nhóm QCMT về nước thải công nghiệp, 

dịch vụ, nước thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản nước thải sinh hoạt, phương tiện giao thông 
va hoạt động khác;

+ Nhóm QCMT về khí thải của các nguồn di 
động và cố định;

+ Nhóm QCMT về chất thải nguy hại (CTNH).
c. Nhóm QCMT khác
Mục tiêu của QCMT nói trên đều được xây 

dựng dựa trên nguyên tắc giá trị giới hạn tối đa 
cho phép của các thông số đảm bảo sự sống 
và phát triển bình thường của người và sinh 
vật hoặc nhằm bảo đảm các chất thải thải ra 
môi trường không làm thay đổi chất lượng môi 
trường vượt mức quy định dựa trên các dự báo 
về chất lượng môi trường tiếp nhận hay sức 
chịu tải của môi trường ở từng khu vực xả thải 
(đối với QCMT về chất thải). Đối với QCMT về 
chất lượng môi trường xung quanh thì ít thay đổi 
theo thời gian trừ khi có thông số ô nhiễm mới 
phát hiện hoặc có sự thay đổi về ngưỡng ảnh 
hưởng đên sức khỏe con người và hệ sinh thái.

2. Tình hình áp dụng QCMT trong các 
ngành công nghiệp

Hiện nay, đa số các ngành công nghiệp đều 
đang áp dụng QCVN chung được xây dựng cho 
tất cả các ngành công nghiệp. Điều này dẫn đên 
chi phí sản xuất lớn để thực hiện công tác kiểm 
soát, đầu tư công nghệ-thiết bị và hạ tầng cơ sở 

QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG KIỂM SOÁT NGUỒN THẢI TRONG 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG
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cũng như chi phí giám sát môi trường. Theo xu 
thê chung của nhiều nước, một số ngành công 
nghiệp trong nước hiện nay cũng đã xây dựng 
quy chuan riêng cho ngành mình như nhiệt điện, 
luyện thép, X* măng, hóa dầu, dệt nhuộm,... Tuy 
vậy, việc xây dựng này đến nay vẫn chưa toàn 
diện và đồng bộ dẫn tới sự thiếu công bằng đối 
với các ngành, các h vực khác nhau tại cùng 
thời điểm.

Một mặt khác, một số ngành công nghiệp 
khi áp dụng QCVN ngành cũng đã gặp phải rất 
nhiều vướng mắc khó khăn khi áp dụng một 
số thông số môi trường không thể đảm bảo do 
công nghệ an xuất không đáp ứng ngay được 
do không có lộ trinh áp dụng. Như đối với nước 
thải ngành chế biến thủy hải sản, áp dụng QCVN 
11:2008/BTNMT (không có chỉ tiêu phốt pho) 
nhưng đến năm 2015, bàn hanh sửa đổi QCVN 
11-MT:2015/BTNMT (co thêm chỉ tiêu phốt pho). 
Chỉ riêng một chỉ tiêu phốt pho cũng đã khiến 
phần lớn các doanh nghiệp chế blen thủy sản 
với các thiết bị đưa vào hoạt động chưa lâu lại 
phải đầu tư thay mới làm tăng chi phí, tạo ra giá 
thành cao cho sản phẩm, gây bất lợi lớn cho 
doanh nghiệp [4].

Việc xây dựng và ban hành các quy chuẩn 
kỹ thuật ngành hiện nay rất phổ biến trên thế 
giới. Khác với ở Việt Nam, các nước không quy 
hoạch các thông số ô nhiễm chi tiết mà việc xác 
định giá trị tối đa tùy thuộc vào từng khu vực địa 
lý cụ thể dựa trên sức chịu tải và khả năng tự 
làm sạch của môi trường. Còn ở nước ta, QCVN 
được xây dựng dựa trên lưu lượng thải và mục 
đích sử dụng của nơi tiếp nhận. Việc xây dựng 
QCMT ở nước ta như hiện nay chưa sát thực tế, 
chưa đồng bộ và cụ thể nên chưa thực sự phù 
hợp khi áp dụng.

2.1. Nhóm QCMT về nước thải công nghiệp 
Phần lớn các ngành công nghiệp trong nước 

đang được kiểm soát xả thải theo QCMT quốc 
gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/
BTNMT. Theo đó, yêu cầu nước thải đảm bảo 
33 chỉ tiêu kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. 
Tuy nhiên để đảm bảo xử lý đạt đủ cả 33 chì tiêu 
theo QCVN 40 thì đòi hỏi chi phí sản xuất rất 
lớn. Do đặc thù của nhiều ngành công nghiệp, 
nhiều chỉ tiêu không phát sinh trong san xuất 
không thể đạt được do trong quá trình xử lý, các 
chất có thể tương tác, kiềm chế lẫn nhau nên 

không thể xử lý triệt để.
Một số ngành đã xây dựng được quy chuẩn 

riêng theo đặc thù sản xuất như ngành: thép, 
giấy, dẹt nhuộm, xi măng, chế biến thủy sản, 
nước thải chan nuôi.kho xăng dầu, dầu khí,... 
Trong đó, số chỉ tiêu môi trường quy định dao 
động tùy theo đặc thu nước thải của từng 
ngànhẽChẳng hạn đối với QCKT nước thải công 
nghiệp sản xuất thép QCVN 52:2013/BTNMT 
quy định 12 chỉ tiêu, nước thải công nghiệp dệt 
nhuộm QCVN 13- MT:2015/BTNMT quy định 10 
chỉ tiêu, nước thải chế biến thủy sản QCVN 11-
MT:2015/BTNMT quy định 10 thông số cần xử lý.

2.2. Nhóm QCMT về khí thải
Sản xuất công nghiệp hiện nay đang áp dụng 

các quy chuẩn thải liên quan đến các nguồn thải 
tĩnh (chủ yếu từ khói thải ống khói), bao gồm các 
quy định về khí thải công nghiệp đối với bụi và 
các chất vô cơ - QCVN 19Ì2009/BTNMT: trong 
đó quy định cho 19 thông số cần kiểm soát. Đối 
với Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ - QCVN 20:2009/BTNMT thì quy 
định tới 100 thông số cần phải kiểm soát.

Quy chuẩn kỹ thuật cho khí thải của một số 
ngành cũng đã được xây dựng và ban hành. Đối 
với công nghiệp lọc hóa dầu, QCVN 34:2010/
BTNMT đưa quy định 5 thông số bụi và các 
chất vô cơ cần kiểm soát. Đối với khí thải công 
nghiệp nhiệt điện, QCVN 22:2009/BNTMT quy 
định 3 thông số cần kiểm soát. QCVN 23:2009/
BTNMT được xây dựng nhằm kiểm soát khí 
thải ngành sản xuất xi măng, trong đó quy định 
4 thông số cần kiểm soát. Đối với ngành công 
nghiệp sản xuất phân bón, đã ban hành QCVN 
21:2009/BTNMT trong đó quy định 6 thông số 
cần giám sátỂ Đối với ngành sản xuất thép, 
QCVN 51:2013/BTNMT cũng đưa ra quy định 
11 thông số cần kiểm soát và cũng cùng văn 
bản đó, 11 thông số khác trong sản xuất cốc 
cũng được quy định.

2.3. Nhóm QCMT về chất thải nguy hại 
(CTNH)

Trong hoạt động công nghiệp, các QCMT sau
đây được áp dụng trong kiểm soát ngưỡng 

CTNH:
- QCVN 07:2009/BTNMT quy đmh về ngưỡng 

chất thải nguy hại đối VỚI các chất thải và hỗn 
hợp các chất thải (trừ chất thải phóng xạ, chất 
thải ở thể khí và hơi). Trong đó quy định ngưỡng 
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CTNH với 20 thông số vô cơ và 168 thành phần 
nguy hại hữu cơ;

- QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy 
hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước: quy 
định 26 thông số bao gồm các thông số cho các 
loại bùn thải từ các quá trình xử lý nước trong 
sản xuất thông thường; sản xuất đặc thù (như 
bùn thải từ quá trình xử lý nước thải quá trình 
lọc dầu; từ tái chế, tận thu dầu; từ điều chế sản 
xuất, sư dụng nhựa, cao su tổng hợp; từ xử lý 
nước thai ngẩnh dệt; sản xuất hóa chắt,.ấ.); từ 
quá trình xử lý nước thải sản xuất, điều chế, 
cung ứng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, chất 
bảo quản gỗ và các bioxit hữu cơ khác,...

3. Vấn đề áp dụng QCMT trong ngành 
công nghiệp khai khoáng

Hiện nay, ngành công nghiệp khai khoáng 
chưa có quy chuẩn riêng cho ngành, vân đang 
tuân thủ theo các các QCMT chung cho các 
ngành như sau:

a. Nhóm QCMT về chất lượng môi trường 
xung quanh

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 
quanh.

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 
không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về độ rung.

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ QCVN 09-MT.2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

+ QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước biển

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số 
kim loại nặng trong đất.

+ QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

b. Nhóm QCMT về chất thải
+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
+ QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.
+ QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn 
thải của quá trình xử lý nước.

Khai thác và chế biến khoáng sản là một 
ngành công nghiệp đặc thù, khác hơn rất nhiều 
so với các ngành công nghiệp khác do ngành 
này thải ra một khối lượng rất lớn các chất thải 
(nước thải, đất đá thải, bùn thải quặng đuôi,...). 
Hoạt động của ngành này diễn ra trên một khu 
vực địa lý rộng lớn, phần lớn ở các vùng địa lý 
có mật độ dân cư thưa thớt do địa điểm phụ 
thuộc vào khu vực có khoáng sản.

Các chất thải đặc thù trong khai thác và chế 
biến khoáng sản gồm có.ễ

+ Nước thải từ quá trình khai thác mỏ (lộ 
thiên và hầm lò),Ế

+ Nước thải từ quá trình tuyển khoáng;
+ Bùn thải quá trình xử lý nước thải mỏ;
+ Bùn thải từ quá trình tuyển khoáng;
+ Đất đá thải.
Các loại hình khoáng sản trong nước hiện 

đang khai thác rất phong phú, bao gồm các 
nhóm khoáng sản như: than, kim loại màu, kim 
loại đen, khoáng chất công nghiệp,..ế. Do vậy, 
thành phần các chất thải từ quá trình khai thác

và chế biến các nhóm khoáng sản này cũng 
rất đa dạng. Chẳng hạn xét đối với loại hình 
nu»<s thải, một số thông số cần quan tâm trong 
nư6c thải từ khai thác và chế biến than gồm cỏ 
đọ PH hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS), Fe, 
Mn suníua. Đối với nước thải trong khai thác 
và chế biến một số kim loại màu như đồng, chì-
kẽm thiếc, antimon thì các chỉ tiêu môi trường 
cần quan tâm trong nước thải gồm độ pH, TSS 
sunfat, các kim loại nặng như Cu, Pb, Zn, Mn 
Fe, Cd, Sb... Còn đối với nước thải trong khai 
thác và chế biến các khoáng chất công nghiệp 
(như serpentin, barit, íluorit, bentonit, diatomit..) 
thì thông số môi trường cần quan tâm chính là 
chỉ tiêu TSS [5]. Như vậy có thể thấy rằng việc 
áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT với 33 chỉ tiêu 
môi trường về nước thải cho ngành khai khoáng 
như hiện nay sẽ đòi hỏi cơ sở sản xuất tăng chi 
phí vận hành hệ thống xử lý và chi phí quan trắc, 
giám sát sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của 
doanh nghiệp.

Đối với bùn thải quặng đuôi,với việc áp dụng 
QCVN 07:2009/BTNMT để đánh giá phân loại, 



THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

KHCNM SỐ 3/2019 * MÔI TRƯỜNG MỎ48

quản lý sẽ khiến cho doanh nghiệp khoáng sản 
phải tuân thủ theo các yêu cầu rất khắt khe nếu 
bùn thải đó thuộc ngưỡng chất thải nguy hại. 
Với đặc thù là khối lượng bùn thải đó lên tới 
hàng trăm nghìn khối thì việc đảm bảo quản lý 
bùn thải tuân thủ theo các tiêu chí quản lý đối 
với chất thải nguy hại sẽ gặp rất nhiều khó khăn 
và sẽ tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

4. Kiến nghị
Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà 

nước có thẩm quyền như sau:
+ Cần nhanh chóng nghiên cứu và sớm ban 

hành các QCMT riêng cho ngành khai khoáng, 
phân theo các nhóm khoáng sản như than, kim 
loại, khoáng chất công nghiệp,...;

+ Đề xuất xây dựng QCMT ngành khai 
khoáng cần dựa trên cơ sở khoa học và thực 
tiễn, việc tính toán các thông số có tham Khảo 
tiêu chuẩn thải của nước ngoài và xây dựng lại 
theo sự thay đổi về sức chịu tải môi trường tiếp 
nhận, khả năng tự làm sạch của môi trường, cụ 
thể ngành khai khoáng thường hoạt động ở các 
đìa bàn vùng sâu vùng xa, mật độ dân cư thưa 
thớt, phát triển các ngành công nghiệp Khác 
rất hạn chế nên khả nang tự làm sạch của môi 
trường cao hơn so với các vùng phát triển công 
nghiệp khác;

+ Khi ban hành các QCMT, ngành công 
nghiệp và khai khoáng cũng cần đưa ra lộ trình 
áp dụng và thông báo tởi doanh nghiệp trước 

đê h nghiệp có thời gian chuẩn bị, đầu tư hệ thống 
xử lý phù hợp với quy chuẩn, đồng thời  cho doanh 
nghiệp vay vốn ưu đãi và các chính sách hỗ trợ 
khác theo lộ trình. Ví dụ ở  một số nước, việc áp 
dụng 1 tiêu chuẩn mới có thể kéo dài đến 10 năm 
như ở Mỹ và Nhật Bản;

 + Cần tăng cường công tác phổ biến và hướng 
dẫn áp dụng các QCMT phù hợp với doanh nghiệp 
ngành; xây dựng vận hành mô hình thí điểm thành 
công và giới thiệu công nghệ xử lý kiểm soát chất 
thải đạt quy chuẩn trước khi bản hành QCMT mới.
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Environmental standards for waste source control in the mining industry
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Summary:
Environmental Standards and Environmental Technical Regulations are considered as one of 

the bases for entities to consider to take actions in accordance with environmental laws when 
mining operation, management and protection of environmental factors are conducted. The paper 
refers to the Environmental Standards for waste source control in the mining industry of Vietnam.
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HẠ TRẦN THAN TẠI CÁC VỈA
CÓ ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP

                                                                           Wang Jiachen, Yan Baojin, Fu Qiang
Trường Đại học Công nghệ và Khai thác mỏ Bắc Kinh

                 
1. Giới thiệu
 Từ giữa những năm 1980, công nghệ hạ 

trần than nóc đã được áp dụng rộng rãi trong 
khai thác than tại Trung Quốc. Hiện tại, nó là 
một trong những phương pháp khai thác chính 
tại các mỏ than có những điều kiện thuận lợi 
nhằm đạt năng suất cao, đảm bảo khai thác tập 
trung và hiệu quả. Công nghệ này đã được áp 
dụng thành công cho các vỉa có độ chứa khí 
thấp, không nguy hiểm về nổ than và khí vỉa có 
chiều dày 5,5-10m, độ cứng trung bình hoặc 
mềm. Tuy nhiên, với những  vỉa than có cấu tạo 
phức tạp, ẩn chứa nhiều nguy hiểm trong khai 
thác thì cần phải tiến hành nghiên cứu một loại 
hình công nghệ hạ trần than nóc phù hợp nhằm 
đảm bảo khai thác hiệu quả và an toàn.

 Vào cuối năm 1998, sản lượng cao nhất tại 
một gương lò là 5,01Mt/năm, năng suất gương 
đạt 240 tấn/công/năm. So với phương pháp 
khai thác chia lớp, tiêu thụ vật liệu, điện năng và 
nhân công trong các gương áp dụng công nghệ 
hạ trần than nóc giảm mạnh. Than nóc phía trên 
giàn chống có thể vỡ và tự chảy ra các cửa tháo 
than. 

2. Công nghệ hạ trần than nóc đối với các 
vỉa cứng và dày

    Hạ trần than nóc là một phương pháp khai 
thác mới, lợi dụng triệt để áp lực chân vòm và 
các đặc tính cơ học của than và đất đá. Vì các 

gương chuyển động lên phía trước nên than nóc 
có xu hướng chuyển sang tình trạng yếu do áp 
lực chân vòm gây ra. Quá trình này có thể chia 
thành 4 giai đoạn: (1) trạng thái ban đầu; (2) sự 
xuất hiện các vết nứt; (3) sự lan truyền và giao 
nhau các vết nứt; (4) phá hủy và hạ trần than.

    Ba giai đoạn sau trong quá trình trên không 
thể được thực hiện bởi chính khối than trong các 
vỉa cứng và dày, ít vết nứt, vì vậy than nóc trên 
các tấm chắn của dàn chống không bị phá hỏa 
hoặc phá hỏa theo khối lớn. Do vậy, vấn đề đặt 
ra là cần phải phá hủy than nóc trên tấm chắn 
của dàn chống. Dựa trên các điều kiện thực tế 
tại gương lò thử nghiệm, người ta đã tiến hành 
đào hai đường lò trong than nóc song song với 
đường lò dọc vỉa để nổ mìn. Hai bên đường lò 
này, các lỗ mìn được khoan nằm ngang hoặc 
hơi hướng xuống. Ưu điểm của sơ đồ bố trí 
lỗ khoan này là than bị phá hủy do nổ mìn có 
thể lại bị phá hủy nhờ áp lực chân vòm. Có thể 
tăng khả năng phá hủy than nóc bằng cách tăng 
chiều dài lỗ khoan. Công tác nổ mìn phá than 
nóc độc lập với việc khấu than, phá hỏa và vận 
chuyển tại gương lò cuối, điều này có nghĩa là 
không ảnh hương đến thời gian hoạt động của 
gương lò. Trong hình 2, mặt cắt AB là khu vực 
nổ mìn và B là điểm đầu tiên. Mặt cắt BC là than 
nóc sau khi nổ mìn. Tại thời điểm này, số vết nứt 
tăng, mô đun đàn hồi nguyên và độ cứng vững 
của than nóc giảm mạnh, vì vậy 3 giai đoạn sau 
đề cập ở trên có thể được kết thúc.

Chiều dài gương thử nghiệm là 150m; 
khoảng cách khấu đuổi có thể khai thác được 
là 522m; chiều dày trung bình là 7,06m; độ bền 

Hình 1. Hệ thống phá hỏa hạ trần than

Hình 2. Sơ đồ nổ mìn khối than hạ trần: 
1. Giai đoạn 2; 2 .Giai đoạn 3; 3. Giai đoạn 4
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nén một trục trung bình của than là 37,43 MPa 
với độ lệch tiêu chuẩn 14,69 MPa, dựa trên sự 
phân bổ mật độ theo xác suất thông thường. 
Góc nghiêng của tập hợp khe nứt trong khối 
than là N400E, S100E và N100W với biên độ 
góc dốc từ 600 đến 850. Chiều dài vạch tuyến 
trung bình của khe nứt là 1,22m, theo sự phân 
bố thông thường. Vách trực tiếp là cát kết mịn 
xám với chiều dày là 1-2m, độ bền nén một trục 
là 88,2 -156,8 MPa. Vách chính là cát kết trắng 
xám với chiều dày 16-30m, độ bền nén một trục 
là 108,7MPa. Do công nghệ hạ trần than nóc 
không thể áp dụng hiệu quả trong các điều kiện 
tự nhiên phức tạp như than cứng, có ít vết nứt, 
vách cứng, gia trọng định kỳ trong khai thác 
lớn.... nên việc phá hủy than nóc và làm mềm 
nóc bằng cách nổ mìn là cần thiết. Hai đường lò 
dọc vỉa tại gương cuối được đào để vận chuyển 
than và vật liệu, đi lại và thông gió. Hai đường lò 
dọc trong than nóc được sử dụng để nổ mìn gây 

chấn động than và nóc (hình 3).
 Với dàn chống ZFS6000-22/35, khoảng 

cách gia trọng định kỳ là 16-25m; hệ số tải trọng 
động là 1,17-1,67; tải trọng trung bình lên dàn 
chống là 3306kN, tối đa là 5030kN. Thử nghiệm 
về nổ mìn và phân tích lý thuyết fractan cho thấy 
sơ đồ bố trí các lỗ mìn hình tam giác là hiệu quả 
và đảm bảo hiệu suất phá vỡ đất đá. Phân tích 
fractan cho thấy hiệu quả nổ mìn cao khi lực 
duy trì nhỏ. Vì vậy công việc nổ mìn được thực 
hiện ngoài khu vực chân vòm sẽ làm giảm tác 
động lên gương đang hoạt động và than đã phá 
hủy lại bị phá vỡ lần nữa nhờ áp lực chân vòm. 
Quan sát tại hiện trường và tính toán 3D-FLAC 
cho thấy khu vực chân vòm dài 20m tính từ vách 
than. Thử nghiệm nổ mìn tại hiện trường, thử 
nghiệm chấn động nổ và đo sóng động đất cho 
thấy phụ tải tối đa là 750kg và hệ số thuốc nổ tối 
thiểu là 0,28-0,35kg/m3. Hình 4 và bảng 1 đưa 
ra các thông số hợp lý về các lỗ khoan nổ mìn.

Mức độ phân mảnh của than nóc phá hỏa 
cho thấy sơ đồ kỹ thuật trên là phù hợp. Đường 
kính mảnh vỡ trung bình là 249,1mm với độ lệch 
tiêu chuẩn là 108,3mm. Tỷ lệ thu hồi than nóc là 
76,5%, đáp ứng được yêu cầu thiết kế.                                                                                     

3. Công nghệ hạ trần than nóc đối với các 
vỉa“3 mềm” và độ chứa khí cao  

 Liên quan đến các vỉa có độ chứa khí cao, 
dễ tự cháy, vỉa có yếu tố “3 mềm” (than, vách 
và trụ mềm) và cực dày, góc dốc vừa phải, giải 
pháp cơ bản là giảm cấp độ nguy hiểm về khí và 

 Bảng 1. Các thông số chính của sơ đồ nổ mìn hình tam giác
Sơ đồ lỗ mìn Hình tam giác Chiều dài hạn chế    (m) 6,0

Khoảng cách lỗ (m) 2 Lượng thuốc nổ (kg/m) 2,0
Khoảng cách hàng (m) 0,7 Khối lượng nổ (m3/m) 4,77
Đường kính lỗ (mm) 60 Hệ số thuốc nổ (kg/m3) 0,34
Đường kính thỏi thuốc(mm) 50 Kíp nổ (tính theo 1 m3) 0,0131
Thành phần chịu tải Chất tải cột

Hình 3. Sơ đồ đường lò tại gương phá hỏa hạ 
trần than lò chợ

1.Lỗ mìn vách; 2. Đường lò nổ mìn số 2; 3 .Lỗ 
mìn trong khối than nóc;

 4 .  Đường lò nổ mìn số 1; 5.  Đường lò khí thải; 
6.  Đường lò khí vào;

 7.  Lỗ mìn trong khối than nóc; 8. Lỗ mìn vách Hình 4. Sơ đồ lỗ mìn hình tam giác
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ngăn ngừa nổ than và khí.  Hình 5 là sơ đồ tháo 
hoặc thoát khí và bơm nước trong gương lò N0 
110 tại một mỏ. Công nghệ khai thác hạ trần 
được sử dụng trong gương lò với vỉa có chiều 
dày 12m. Chiều dài gương 80m và khoảng cách 
khấu đuổi có thể khai thác được là 570m. Góc 
dốc trung bình của gương là 200 và chỉ số độ 
cứng f dao động từ 0,5 đến 1. Để nâng cao tốc 
độ giải phóng khí, người ta tiến hành bơm  nước 
vào qua các lỗ khoan tháo. Giữa hai vị trí khoan 
tháo, người ta đã khoan một số lỗ khoan đặc 
biệt để bơm nước vào.

 Bằng cách này, khối  than hình tam giác giữa 
hai vị trí khoan tháo có thể được làm ẩm một 
cách hiệu quả. Sau một thời gian, thì tỷ lệ tháo 
hoặc thoát khí đạt đến 48,88% trước khi tiến 
gương. Sơ đồ trên hình 6 cho thấy lượng khí 
thoát ở đường lò tháo khí khu vực giữa giảm 
nhanh trong 3 năm đầu tiên sau đó được duy 

trì ổn định. Điều này có nghĩa là thời gian tháo 
hoặc thoát khí hợp lý của vỉa than là 3 năm. Kết 
quả kiểm tra cho thấy gương lò không còn nguy 
hiểm về nổ khí trước khi khai thác. Trong quá 
trình khai thác, vấn đề tích tụ khí phía trên và tại 
gương lò cũng được giải quyết một cách hiệu 
quả nhờ  đường lò tháo khí khu vực giữa.

Vì các đường lò dọc vỉa trong khai thác hạ 
trần đặt ở vị trí cuối của vỉa than, nên trong 
trường hợp các vỉa than mềm và dễ tự cháy, cần 
chú ý ngăn ngừa quá trình ô xy hóa và tự cháy. 
Vì nóc của các vỉa than mềm dễ sập, tốc độ tiến 
gương phá hỏa tương đối thấp, nên phạm vi 
ảnh hưởng do khai thác rất lớn, sự biến dạng 
và rò khí ở các đường lò dọc vỉa rất nguy hiểm. 
Do ảnh hưởng khai thác và rò khí, quá trình ô xy 
hóa và tự cháy dễ dàng xảy ra trong khu vực sập 
đổ nóc ban đầu và nếu than phá hỏa có nhiệt độ 
cao tràn vào không gian đã khai thác, nó sẽ dễ 
dàng bùng cháy và đốt cháy lượng than còn lại 
trong không gian đã khai thác. Vì những lý do 
này nên việc phòng cháy trong các đường lò 
dọc vỉa và khu vực ngã ba là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng. Để phòng cháy trong các đường lò 
dọc vỉa và khu vực ngã ba, người ta đã áp dụng 
công nghệ chèn lấp lò với hợp chất keo hoặc 
hoàng thổ. Tại khu vực phá hỏa, đầu tiên người 
ta đổ đầy chất keo, sau đó chèn hoàng thổ vào. 

Để ngăn ngừa hiện tượng than tự cháy tại 
không gian đã khai thác, có thể áp dụng phương 
pháp phun khí ni tơ hoặc bùn hoàng thổ vào 
khu vực này. Đồng thời, sử dụng 2 dàn chống 

 Bảng 2.  Lượng không khí và nồng độ khí tại đường lò dọc vỉa khi khai thác bình thường
Đường lò 
dọc vỉa

Đường lò 
dẫn khí vào 

Đường lò  tháo 
khí khu vực giữa Đường lò khí thải Đường lò tháo khí phía 

trên

Các mục Lượng khí 
vào Lượng khí vào Lượng khí 

thải
Nồng độ 
khí

 Lượng   khí 
thải

Nồng độ  
khí

Trị số 670m3/phút 150m3/phút 670m3/phút 0 , 4 % 
-0,5% 80m3/phút 1%-2%

Hình 5. Sơ đồ các lỗ khoan bơm nước và tháo khí
a. Mặt bằng: 1. Đường lò khí thải; 2. Đường lò tháo 
khí phía trên; 3. Khu vực ngã ba; 4. Lỗ khoan tháo 
khí; 5. Lỗ khoan bơm nước; 6. Đường lò tháo khí 

giữa; 7. Đường lò khí vào.
b/ Mặt cắt A – A: 8. Đường lò tháo khí phía trên; 9. 
Đường lò tháo khí giữa;10. Đường lò khí thải; 11. 

Đường lò khí vào.

Hình 6. Biểu đồ tháo hoặc thoát khí tại đường lò 
giữa (m3/phút, 100m)
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cuối với kết cấu hạ trần, tăng cao tỷ lệ thu hồi và 
giải quyết vấn đề chống giữ ở góc thấp và vận 
chuyển than có nhiệt độ cao.

     Do điều kiện sản trạng của vỉa và yêu cầu 
công kỹ thuật phá hỏa hạ trần than, cần đặc biệt 
quan tâm đến công tác bảo vệ nóc và gương 
lò. Công tác chống cơ bản bao gồm dàn chống 
thủy lực hạ trần than kết hợp 2 máng cào và vòm 
tích hợp. Loại dàn chống ZFSB3600-17/28. Dàn 
chống loại này có khả năng chịu được lực bên 
và lực nằm ngang đáng kể. Dàn ổn định cao và 
đảm bảo không gian thông gió. Phía trước vòm 
tích hợp có một mái đua có thể mở rộng, có khả 
năng chống giữ được than nóc mới lộ ra ngay 
sau khi máy khấu đi qua. Tấm chắn bên dài vì 
vậy nó có thể ngăn chặn than nóc giữa các dàn 
chống và giải quyết việc dàn chống bị nghiêng. 
Do góc dốc trung bình của gương là 200, nên cơ 
cấu liên kết được áp dụng nhằm ngăn ngừa dàn 

chống nghiêng trượt và dàn chống được nối với 
băng tải phía trước. Kết hợp với trình tự khai 
thác “khấu 2 lần và phá hỏa một lần”, các bước 
khai thác được thực hiện từ thấp đến cao, bao 
gồm khấu than nền, di chuyển dàn chống, đẩy 
máng cào trước và hạ trần than.

4. Công nghệ hạ trần than nóc đối với các 
vỉa than phân lớp 

 Các nghiên cứu cho thấy lớp đá kẹp trong 
các vỉa phân lớp ảnh hưởng đến sự dịch chuyển 
của than nóc và làm tăng tỷ lệ đá kẹp (hình 7, 
hình 8, hình 9 và hình 10).

 Các kết quả cho thấy lớp đá kẹp tương đối 
dày trong lớp than nóc làm thay đổi các đặc tính 
cơ học và các tính chất dịch chuyển của thân 
than. Góc phá hỏa trong các vỉa phân lớp nhỏ 
hơn góc phá hỏa ở các vỉa không phân lớp. 
Đường kính trung bình của các phân mảnh tại 
các vỉa phân lớp cũng nhỏ hơn ở các vỉa không 
bị phân lớp. Dải chân vòm tương đối mỏng so 
với giá trị tối đa lớn hơn trong các vỉa phân lớp 
và khoảng cách giữa điểm cực đại và gương 
than cũng nhỏ hơn. Điều này cho thấy lớp đá 
kẹp tương đối dày trong than nóc không chỉ làm 
tăng tỷ lệ đá kẹp trong than nguyên khai mà còn 
thay đổi đặc tính than nóc và giảm tỷ lệ thu hồi.

5. Kết luận
- Bí quyết để áp dụng thành công công nghệ 

hạ trần than nóc trong các vỉa dày,  cứng và nóc 
cứng là áp dụng nổ mìn hợp lý trong than nóc để 
giảm gia trọng định kỳ trong khai thác, thiết kế 
và chế tạo các dàn chống có tính bền cao.

- Cần giải quyết và phòng ngừa hiện tượng 
tích tụ và cháy nổ khí, bồi lắng bùn tại dàn chống 
nhằm áp dụng công nghệ phá hỏa hạ trần than 
tại các vỉa có hàm lượng khí cao, dễ cháy, có 
yếu tố “3 mềm” hoặc có độ dốc lớn. 

- Ngoài những phân tích kinh tế cần thiết, cần 
đặc biệt quan tâm tớ những ảnh hưởng đến sự 
dịch chuyển và phá hỏa hạ trần than đối với các 
vỉa phân lớp và tương đối dày./. 

                           Quốc Trung
(Nguồn: Proceedings of ’99 International 

Workshop on Underground thick seam mining)

Hình 9 và hình 10. Số đo chân vòm tại các 
vỉa phân lớp và không phân lớp

Hình 7 và hình 8.  Sơ đồ mẫu về các vỉa 
phân lớp và không phân lớp



                                                      THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

53 KHCNM SỐ 3/2019 * TIN TRONG NGÀNH

* “Ứng dụng tự động hóa, tin học hóa là 
việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự 
phát triển của TKV…”

Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Đặng Thanh Hải tại Hội nghị rà soát, đánh 
giá tình hình ứng dụng tự động hoá (TĐH), tin 
học hoá (THH) của Tập đoàn CN Than - Khoáng 
sản Việt Nam đáp ứng thời đại cách mạng công 
nghiệp 4.0 được tổ chức vào sáng ngày 24/5 tại 
Quảng Ninh.

Trong báo cáo rà soát, đánh giá tình hình ứng 
dụng TĐH, THH đáp ứng thời đại cách mạng 
công nghệ 4.0 năm 2018 và quý 1/2019, kế 
hoạch thực hiện năm 2019 - 2020 được Trưởng 
ban KCL Tập đoàn - Đỗ Hồng Nguyên trình bày 
tại Hội nghị đã nêu rõ: Những năm qua, lãnh 
đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, 
có những chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với 
việc triển khai ứng dụng TĐH, THH trong toàn 
Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh.

Trên thực tế, công tác này đã đạt được những 
kết quả nhất định. Cụ thể, về áp dụng TĐH, năm 
qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tập 
đoàn, các đơn vị đã từng bước triển khai ứng 
dụng TĐH vào các công đoạn của sản xuất kinh 
doanh, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời, 
đây cũng là yếu tố quan trọng giúp tiết giảm 
nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất 
lao động, gia tăng mức độ an toàn, tối ưu hoá 
quá trình hoạt động của các thiết bị trong các 
công đoạn sản xuất. Các đơn vị đã quan tâm 
đầu tư mạng hạ tầng truyền thông số tốc độ cao, 
kết hợp xây dựng các trung tâm điều khiển giám 

sát tập trung hiện đại có khả năng bao quát toàn 
mỏ và điều khiển tập trung như: Hà Lầm, Khe 
Chàm, Uông Bí, Dương Huy, Tuyển Vàng Danh 
II...; một số các đơn vị khác cũng lên kế hoạch 
đầu tư theo định hướng trung tâm điều độ, tích 
hợp các hệ thống TĐH tập trung như: Núi Béo, 
Khe Chàm II-IV, mỏ Bắc Cọc Sáu - Than Hạ 
Long, Thống Nhất... Về ứng dụng THH, nhìn 
chung các đơn vị đã tích cực nâng cấp hệ thống 
hạ tầng, ứng dụng CNTT vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh. “Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng 
vào thực tế, đối chiếu với kế hoạch đặt ra năm 
2019 - 2020 và trước yêu cầu phát triển ngày 
càng nhanh đáp ứng thời đại cách mạng công 
nghiệp 4.0, việc ứng dụng TĐH, THH của TKV 
nói chung hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần 
bàn, nhiều “bài toán khó” cần tìm ra những lời 
giải cho thoả đáng” - đồng chí Đỗ Hồng Nguyên 
khẳng định. 

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu chủ yếu nhấn 
mạnh vào vai trò đặc biệt quan trọng của việc 
ứng dụng TĐH, THH trong toàn TKV - đây là 
việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự phát 
triển của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành 
viên. Đồng thời, Tổng Giám đốc quyết liệt khẳng 
định: “Chúng ta không bàn đến những kết quả 
đã đạt được, việc quan trọng nhất hiện nay là 
phải thực sự đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp 
cận vấn đề, nhất là tư duy của người đứng đầu 
đơn vị trong việc ứng dụng TĐH, THH, coi đây 
là mối quan tâm hàng đầu cùng với sản xuất 
kinh doanh, từ đó phải tiếp tục xây dựng và triển 
khai những nhóm giải pháp đồng bộ trong công 
tác này, không thể lơi là hay chậm hơn được 
nữa…”./.

TIN TRONG NGÀNH
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* Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh 
Hải thăm và tặng quà công nhân lao động 
Công ty CP Than Vàng Danh

Sáng ngày 23/5, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Đặng Thanh Hải đã có buổi đi kiểm tra hiện 
trường sản xuất và thăm, tặng quà công nhân lao 
động Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng giám 
đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ, Chủ tịch Công 
đoàn TKV Lê Thanh Xuân và các Ban chuyên 
môn của Tập đoàn.

Trong chương trình làm việc, Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã tới thăm, tặng quà 
cho CBCN Phân xưởng Phục vụ tại căng tin của 
khu tập thể 314; thăm các công trình nhà ăn, 
hệ thống rửa mũi, khu nhà tắm giặt, nhà nghỉ 
dưỡng cho công nhân thợ lò tại mặt bằng sân 
công nghiệp Cánh Gà và tặng quà CBCN Phân 
xưởng Đời sống. Tổng Giám đốc cũng đã đi 
hiện trường, kiểm tra sản xuất và tặng quà, gửi 
lời động viên, chia sẻ tới công nhân, đội ngũ 
thợ mỏ lao động trực tiếp của Phân xưởng Khai 
thác 12 tại mức -50 khu giếng Vàng Danh nhân 
dịp Tháng Công nhân - Tháng hành động về 
ATVSLĐ.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận, biểu dương và 
chúc mừng những kết quả mà CBCNV Công ty 
than Vàng Danh đã đạt được trong 5 tháng đầu 
năm 2019. Đặc biệt, Tổng Giám đốc đánh giá 
cao những nỗ lực của lãnh đạo Công ty trong 
việc chủ động, linh hoạt cơ chế điều hành, đẩy 
mạnh áp dụng cơ giới hóa mang lại hiệu quả 
cao trong SXKD cũng như nâng cao công tác 
chăm sóc đời sống cho công nhân lao động của 
Than Vàng Danh. Thời gian tới, Tổng Giám đốc 
chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện: 
CBCNV Công ty tập trung phấn đấu hoàn thành 
sản lượng 3,3 triệu tấn than nguyên khai mà 

Tập đoàn giao năm 2019; khẩn trương quyết 
toán các dự án đầu tư đã hoàn thành và xây 
dựng các dự án đầu tư chiến lược dài hạn; đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ hiện đại, cơ giới hóa 
đồng bộ nhằm tăng năng suất và sản lượng 
khai thác; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chuẩn bị tốt mọi 
công tác, phát động phong trào thi đua lập thành 
tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày 
thành lập Công ty than Vàng Danh (6/6/1964 - 
6/6/2019).

* Khảo sát đầu tư tuyến băng tải vận 
chuyển than ngoài khu vực Mạo Khê

Ngày 13/6, Thành viên HĐTV Tập đoàn 
Phạm Văn Mật và Phó TGĐ Tập đoàn Vũ Anh 
Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên 
quan và khảo sát tại hiện trường để chuẩn bị 
đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển than từ 
Tràng Khê (Công ty than Uông Bí) đến Kho than 
MB56 (Công ty than Mạo Khê). Cùng dự có các 
Ban ĐT, KCM, CV, MT Tập đoàn; các đơn vị: 
Than Mạo Khê, Than Uông Bí, Kho vận Đá Bạc, 
Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp, Môi trường...

Tại mặt bằng công nghiệp +30 Tràng Khê - 
Công ty than Uông Bí, lãnh đạo Tập đoàn đã 
nghe các đơn vị: Than Mạo Khê, Than Uông Bí, 
Kho vận Đá Bạc, Tư vấn Đầu tư mỏ và công 
nghiệp, Môi trường báo cáo về việc quy hoạch, 
đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển than ngoài 
khu vực Mạo Khê từ khu vực MBCN +30 Tràng 
Khê - Công ty than Uông Bí đi MB56 Công ty 
than Mạo Khê thay thế cho việc vận chuyển 
bằng ô tô như hiện nay. Theo đó, tuyến băng 
tải dự kiến có chiều dài toàn tuyến 4,5 km, đảm 
nhận vận chuyển than nguyên khai, than sạch 
tại khu vực Tràng Khê theo các giai đoạn từ 
nay đến 2025 và từ 2025 đến 2035, khi các dự 
án khai thác xuống sâu tại khu vực đi vào hoạt 
động, dự kiến công suất vận chuyển bình quân 
2 triệu tấn than/năm.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến 
của các Ban chuyên môn Tập đoàn, Thành viên 
HĐTV Phạm Văn Mật lưu ý công tác tư vấn phải 
lựa chọn công suất thiết kế cho phù hợp, có 
khảo sát tuyến, tính toán nhu cầu vận chuyển, 
có các phương án để lựa chọn. Có 2 hướng 
tuyến đó là phương án triển khai trên mặt bằng 
và phương án triển khai dưới hầm lò. Trong đó 
chỉ rõ, phương án dưới hầm lò ở mức -150 nối 
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thông với mỏ Mạo Khê, hiện 2 vị trí đang cách 
nhau hơn 1km. Thành viên HĐTV Phạm Văn 
Mật cũng khẳng định nếu đi theo hướng tuyến 
này sẽ thuận lợi hơn, dù vậy vẫn còn than ở 
khu vực Đông Tràng Bạch, Tân Yên và Bắc Tân 
Yên không tập trung được mà phải vận chuyển 
tiếp bằng ô tô. Đối với hướng triển khai trên mặt 
bằng, sẽ khó khăn trong việc giải phóng mặt 
bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó TGĐ Tập 
đoàn Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh tính cấp thiết 
của việc đầu tư tuyến băng tải vận chuyển than 
ngoài khu vực Mạo Khê, và cần triển khai sớm, 
dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành. Phó 
TGĐ Tập đoàn chỉ đạo công ty tư vấn cần có 
các phương án báo cáo để Tập đoàn phê duyệt. 
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan, 
và các Ban chuyên môn Tập đoàn cần tăng 
cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; 
đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu phải có phương án 
triển khai, thi công đảm bảo tiến độ, hiệu quả 
đầu tư. Khi tuyến băng tải đi vào hoạt động sẽ 
thay thế cho vận tải than bằng ô tô, nâng cao 
năng lực sản xuất, vận chuyển, chế biến, tiêu 
thụ than của khu vực, giảm chi phí, đặc biệt là 
công tác môi trường, nâng cao hiệu quả SXKD.

Cũng trong cùng ngày, lãnh đạo Tập đoàn 
đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại hiện 
trường dự kiến đầu tư tuyến băng tải vận chuyển 
than từ nhà sàng mặt bằng +24 Tràng Khê của 
Công ty than Uông Bí đi mặt bằng +56 của Công 
ty than Mạo Khê - TKV.

* Công đoàn TKV thăm, tặng quà cán bộ 
công đoàn phòng Môi trường, Viện Khoa 
học Công nghệ mỏ - Vinacomin

Hưởng ứng các hoạt động của “Tháng Công 
nhân” và Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 
2019, ngày 7/5/2019, Đoàn công tác Công đoàn 

TKV do đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ 
tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 
làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và động 
viên các cán bộ nghiên cứu phòng Môi trường, 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin vì 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên 
cứu, thí nghiệm các các đề tài khoa học công 
nghệ Môi trường. Cùng đi với Đoàn có đồng chí 
Lê Thị Kim Ngân, Phó Chánh Văn phòng Công 
đoàn TKV, đồng chí Vũ Thái Nam, Chủ tịch 
Công đoàn Viện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ly, 
Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công 
Viện, thường trực Công đoàn và một số cán bộ 
liên quan. 

Tại Phòng Thí nghiệm Môi trường, đồng chí 
Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV 
đã biểu dương tinh thần làm việc và trao tặng 
số tiền 5.000.000 đồng và quà cho CBCNV của 
Phòng... Đồng chí nhấn mạnh, việc nghiên cứu 
đánh giá tác động môi trường là việc làm quan 
trọng nhằm cung cấp cho Lãnh đạo Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam các 
thông tin, số liệu cần thiết làm cơ sở để đề ra 
các chủ trương, chính sách, kế hoạch bảo vệ, 
cải tạo phục hồi môi trường trước, trong và sau 
quá trình khai thác than, khoáng sản, góp phần 
xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cho mạng 
lưới quan trắc môi trường của ngành và địa 
phương. 

Nhân “Tháng Công nhân” và Tháng hành 
động về ATVSLĐ năm 2019, đồng chí Phó Chủ 
tịch Công đoàn TKV chúc cán bộ phòng Môi 
trường hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm 
vụ được giao, tích cực nghiên cứu tư vấn cho 
các doanh nghiệp trong ngành áp dụng các biện 
pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường./.
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* NHƯ NHAU CẢ
Một nhà khoa học tánh tình hay 

đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot 
phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông 
đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về 
ông ta đem robot ra hỏi:

- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
- Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con 

trai một cái.
Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là 

phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám 
nói dối ông nội nửa lời.

- Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay 
vô tường.

Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau 
bèn nói: Sao anh làm thế với con, dù sao nó 
cũng là con anh!

- Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
* NGƯỜI LẤY VÀNG TỪ MẶT TRỜI
Nhà vật lý học Kirchhoff trong một buổi nói 

chuyện khoa học, ông thuyết giảng về quang 
phổ của mặt trời. Ông nói rằng những vạch đen 
trong quang phổ mặt trời chứng tỏ rằng trên mặt 

trời có vàng. Một ông chủ nhà hàng cũng có mặt 
trong buổi nói chuyện nghe vậy liền hỏi: “Thưa 
ngài! Liệu vàng ấy có ý nghĩa gì nếu ta không 
lấy được chúng”. Kirchhoff không nói gì cả.

Ít lâu sau, Kirchhoff được nhận huy chương 
vàng nhờ phát minh phân tích phổ mặt trời. Ông 
bèn đưa cho nhà tư bản nọ xem và nói: “Ông 
thấy sao! Dù sao tôi vẫn lấy được vàng từ mặt 
trời”.

* SỐ PHẬN TRỚ TRÊU
Nhà bác học người Anh nổi tiếng Giô-det 

Giôn Tôm-xơn cũng giống như đa số các nhà 
bác học khác ở thế kỷ 19, tin tưởng mãnh liệt 
rằng nguyên tử là những phần tử nhỏ bé của 
vật chất không thể có cấu tạo nào bên trong hết.

Một hôm người trợ giáo của Tôm-xơn hỏi 
ông: “Ông nghĩ gì về cấu tạo bên trong nguyên 
tử...

- Anh bạn trẻ ạ! Tôi nghĩ rằng – nhà bác học 
tức giận ngắt câu hỏi – Nếu anh biết tiếng Latinh 
thì anh sẽ không hỏi như thế. “Nguyên tử” dịch 
từ tiếng Latinh có nghĩa là “không thể chia cắt 
được”.

Nhưng chẳng bao lâu sau, vào năm 1903 
chính Tôm-xơn đã đưa ra mô hình đầu tiên giải 
thích cấu tạo bên trong của nguyên tử.
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