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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC PHÙ HỢP 
VỚI ĐIỀU KIỆN VỈA THAN CÓ GÓC DỐC NGHIÊNG (35 ÷ 55°) TẠI CÁC 

MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH

TS. Vũ Văn Hội, ThS. Ngô Văn Thắng
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Tóm tắt: 
Bài báo tổng quan một số kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm áp dụng công nghệ khai thác 

cơ giới hóa trong điều kiện vỉa than dốc nghiêng (35 ÷ 55°) tại một số mỏ hầm lò trên thế giới, đặc biệt 
là tại Trung Quốc. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu áp dụng công nghệ khấu than cơ giới hóa tại các 
nước và điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, bài báo đề xuất lựa chọn 
sơ đồ công nghệ khai thác phù hợp cho cho điều kiện vỉa than dốc nghiêng tại các mỏ hầm lò mỏ hầm 
lò vùng Quảng Ninh, đặc biệt là các mỏ hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam (TKV).

1. Đặt vấn đề
Trải qua nhiều giai đoạn nỗ lực tìm tòi, nghiên 

cứu và thử nghiệm, đến nay ngành than Việt Nam 
đã đạt được những bước tiến và thành tựu quan 
trọng trong việc triển khai và áp dụng công nghệ cơ 
giới hóa. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành 
đang có 10 dây chuyền lò chợ cơ giới hóa đồng 
bộ khai thác trong các điều kiện vỉa khác nhau 
gồm: 04 dây chuyền lò chợ cột dài theo phương 
cơ giới hóa đồng bộ khấu hết chiều dày vỉa áp 
dụng trong điều kiện vỉa than dày trung bình, dốc 
thoải đến nghiêng (≤ 35°) tại các mỏ Dương Huy, 
Quang Hanh, Khe Chàm, Hạ Long; 05 dây chuyền 
cơ giới hóa đồng bộ lò chợ hạ trần thu hồi than 
nóc trong điều kiện vỉa than dày, góc dốc thoải 
đến nghiêng tại các khoáng sàng mỏ Vàng Danh 
(01 dây chuyền), Hà Lầm (02 dây chuyền), Khe 
Chàm (01 dây chuyền) và Mông Dương (01 dây 
chuyền); 01 dây chuyền lò chợ chia cột dài theo 
hướng dốc vỉa cơ giới hóa đồng bộ với khấu than 
bằng máy bào, chống giữ lò chợ bằng giàn chống 
2ANSHA áp dụng cho điều kiện vỉa than trung 
bình, dốc đứng (≥ 550) tại mỏ Tràng Khê - Công 
ty than Uông Bí. Sản lượng khai thác bằng công 
nghệ cơ giới hóa trong những năm gần đây đã đạt 
ngưỡng khoảng 3 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 13 
% tổng sản lượng khai thác hầm lò. Sản lượng 
các lò chợ cơ giới hóa đạt từ 250 ÷ 600 nghìn tấn/
năm, gấp 1,5 ÷ 3 lần sản lượng lò chợ khấu than 
bằng khoan nổ mìn, chống giữ bằng giá thủy lực 
liên kết khung (giá khung) và giá thủy lực liên kết 

xích (giá xích) khấu than bằng khoan nổ mìn trong 
cùng điều kiện. Năng suất lao động đạt 15 ÷ 20 
tấn/công, gấp 2 ÷ 3 lần so với lò chợ thủ công, đặc 
biệt là mức độ an toàn cao và điều kiện làm việc 
của người lao động được cải thiện đáng kể. Đồng 
thời với đó, quá trình triển khai đã cho phép đúc 
kết, tích lũy những kinh nghiệm áp dụng cơ giới 
hóa từ khâu chuẩn bị, vận chuyển, lắp đặt, đến 
việc quản lý vận hành lò chợ và giải pháp xử lý 
trong các điều kiện vỉa than biến động hoặc khai 
thác ở vỉa góc dốc lớn đến 30 ÷ 35°. 

Trữ lượng vỉa than dốc nghiêng (35 ÷ 55°) có 
trữ lượng tương đới lớn. Hiện nay, để khai thác 
phần trữ lượng này các mỏ hầm lò vùng Quảng 
Ninh chủ yếu áp dụng công nghệ khai thác với 
khấu than bằng khoan nổ mìn. Kết quả áp dụng 
công nghệ cho thấy, các công nghệ hiện đang áp 
dụng về cơ bản phù hợp với điều kiện địa chất 
- kỹ thuật mỏ các mỏ hầm  lò vùng Quảng Ninh. 
Tuy nhiên, nhược điểm của các công nghệ khai 
thác trên là sản lượng và năng suất lao động đạt 
được tương đối thấp, ngoài ra điều kiện lao động 
và mức độ an toàn còn hạn chế, đặc biệt do hầu 
hết các công đoạn thực hiện thủ công nên đòi hỏi 
duy trì lượng lớn lao động trực tiếp để vận hành 
công nghệ. 

Trên thế giới, đặt biệt là tại Trung Quốc, cơ 
giới hóa khai thác trong điều kiện vỉa dốc nghiêng, 
thậm chí dốc đứng đã được nghiên cứu áp dụng 
tương đối rộng rãi. Việc triển khai áp dụng công 
nghệ cơ giới hóa khai thác đã cho phép nâng cao 
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sản lượng khai thác lò chợ, năng suất lao động, từ 
đó nâng cao hiệu quả khai thác vỉa than dốc. Theo 
định hướng phát triển của TKV, nhằm tiếp tục giảm 
lao động trực tiếp, nâng cao mức độ an toàn và cải 
thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đặc 
biệt là giải quyết khó khăn trong việc tuyển dụng 
và duy trì lượng lớn công nhân khai thác trong các 
hầm lò, phấn đấu đến năm 2025 tỉ trọng tham gia 
sản lượng từ công nghệ khai thác cơ giới hóa đạt 
25% tổng sản lượng than khai thác hầm lò, tương 
ứng sản lượng khoảng 7,5 triệu tấn/năm. Để thực 
hiện mục tiêu trên, song song với việc tiếp tục đưa 
vào áp dụng các dây chuyền công nghệ cơ giới 
hóa đồng bộ khai thác trong điều kiện thuận lợi ở 
phạm vi vỉa dốc thoải đến nghiêng, việc xem xét 
nghiên cứu phát triển mở rộng phạm vi áp dụng 
công nghệ cơ giới hóa cho điều kiện các khu vực 
vỉa than dốc nghiêng 35 ÷ 55° là hết sức cần thiết.

2. Kinh nghiệm áp công nghệ khai thác cơ 
giới hóa trong điều kiện vỉa than dốc nghiêng 
tại các mỏ hầm lò trên thế giới

Trên thế giới, công nghệ khai thác cơ giới 
hóa đã được áp dụng rất rộng rãi. Bên cạnh việc 
nghiên cứu và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, tự 
động hóa cho các khu vực có điều kiện địa chất 
thuận lợi, nhằm nâng cao sản lượng khai thác, 
năng suất lao động, giảm bớt công đoạn thủ công 
nặng nhọc, đặc biệt là việc hạn chế tối đa việc sử 
dụng công nghệ khai thác với tách phá than bằng 
khoan nổ mìn, đã triển khai nghiên cứu mở rộng 
áp dụng công nghệ cho điều kiện vỉa dốc nghiêng 
(35 ÷ 55°) và thậm chí vỉa dốc đứng (≥ 55°). Kết 
quả đánh giá cho thấy, trong điều kiện vỉa than 
dốc nghiêng, do ảnh hưởng của dốc nên việc khai 
thác lò chợ tương đối khó khăn. Để phù hợp với 
điều kiện góc dốc lớn, việc khai thác đã được thực 
hiện theo nhiều sơ đồ công nghệ và đồng bộ thiết 
bị khai thác khác nhau như: (1) Sơ đồ công nghệ 
khai thác gương lò chợ dài, khấu than bằng máy 
khấu, chống giữ lò chợ bằng giàn chống tự hành; 
(2) sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo hướng 
dốc, khấu than bằng máy bào, chống giữ lò chợ 
bằng giàn chống tự hành; (3) sơ đồ công nghệ 
khai thác gương lò chợ ngắn, khấu than bằng máy 
khấu, chống giữ lò chợ bằng giàn chống tự hành, 
v.v..Tuy nhiên, tựu chung vẫn chủ yếu được thực 
hiện theo 2 dạng sơ đồ công nghệ khai thác (1) 
và (2) trên. 

Sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo 
phương, cơ giới hóa đồng bộ khấu than bằng máy 
khấu, chống giữ lò chợ bằng giàn chống tự hành 
cho điều kiện vỉa dốc nghiêng đã được nghiên cứu 
thử nghiệm đầu tiên tại Liên Xô trong giai đoạn 

những năm 70 thế kỷ XX cho điều kiện vỉa dày 
trung bình đến dày. Từ kết quả nghiên cứu, thử 
nghiệm, Liên Xô đã thiết kế, chế tạo thành công 
một số đồng bộ thiết bị khai thác lò chợ, đồng thời 
đã xây dựng được những cơ sở lý thuyết nền tảng 
ban đầu cho việc khai thác vỉa dốc nghiêng. Tiếp 
theo đó, trong giai đoạn những năm 80 ÷ 90, công 
nghệ khai thác này đã được nghiên cứu và thử 
nghiệm tại một số mỏ tại các nước Mỹ, Pháp, Đức, 
Anh, Ấn Độ, Tây Ba Nha, Tiệp Khắc, v.v.. và đã 
cho một số kết quả nhất định, tuy nhiên phạm vi 
nghiên cứu vẫn còn tương đối hạn chế. Trong giai 
đoạn sau những năm 90, việc nghiên cứu và thử 
nghiệm công nghệ cơ giới hóa khai thác vỉa dốc 
nghiêng gương lò chợ dài theo phương đã được 
phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc. Dựa trên cơ 
sở các kết quả nghiên cứu, lò chợ cơ giới hóa 
đồng bộ vỉa dốc nghiêng đầu tiên được đưa vào 
thử nghiệm tại mỏ Lộc Thủy Động, tỉnh Tứ Xuyên 
vào năm 1996 cho điều kiện vỉa than có chiều dày 
trung bình 2,34m, góc dốc 25 ÷ 42°, trung bình 360

 
và cho chỉ tiêu khả quan như sản lượng khai thác 
đạt được với 18.000 ÷ 26.000 tấn/tháng, trung 
bình 23.734 tấn/tháng, năng suất lao động đạt 
trung bình 15,8 tấn/công. Sau khi áp dụng thành 
công tại mỏ Lục Thủy Động, công nghệ khai thác 
được triển khai áp dụng các điều kiện tương tự tại 
một loạt các vùng mỏ khác tại Trung Quốc như Tứ 
Xuyên, Trung Khánh, Quý Châu, Cam Túc, Tân 
Cương, Hắc Long Giang, Bắc Kinh, Sơn Đông, 
v.v... và cho kết quả rất tốt. Năm 2002, trên cơ 
sở kinh nghiệm áp dụng công nghệ vỉa dày trung 
bình dốc nghiêng, công nghệ tiếp tục được triển 
khai nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm cho điều 
kiện vỉa than dày theo sơ đồ công nghệ khai thác 
cột dài theo phương, lò chợ trụ hạ trần thu hồi than 
nóc; từ 2012 đã được nghiên cứu và thử nghiệm 
cho điều kiện vỉa dày theo sơ đồ công nghệ khai 
thác khấu hết chiều vỉa với chiều cao khấu lò chợ 
4,0 ÷ 4,5m[5,6]. Một số kết quả áp dụng công nghệ 
được trình bày trong bảng 1.

Sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo hướng 
dốc vỉa, khấu than bằng máy bào, chống giữ lò 
chợ bằng giàn chống tự hành đã được nghiên 
cứu và đưa vào áp dụng tại một số mỏ hầm lò 
Ucraina, Trung Quốc, v.v... Việc áp dụng công 
nghệ trong điều kiện phù hợp đã cho chỉ tiêu sản 
lượng, năng suất lao động tốt so với lò chợ khai 
thác thủ công, bán cơ giới hóa. Tuy nhiên, việc cơ 
giới hóa theo sơ đồ công nghệ khai thác gương 
lò chợ cột dài theo phương khấu than bằng máy 
khấu vẫn là hướng đi chủ đạo với lý do sản lượng 
khai thác và năng suất lao động của lò chợ cột dài 
theo phương cơ giới hóa đồng bộ đạt được cao 
hơn đáng kể so với lò chợ cột dài theo hướng dốc 
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Bảng 1. Một số kết quả áp dụng sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo phương cơ giới hóa đồng bộ 
trong điều kiện vỉa than dốc nghiêng

TT Tên mỏ

Năm 
bắt 
đầu 
áp 

dụng

Chiều 
dài 

theo 
hướng 

dốc 
(m)

Chiều 
dày 
vỉa 
(m)

Góc 
dốc 
vỉa 
(độ)

Đồng bộ thiết bị 
chính lò chợ

Sản 
lượng 
trung 
bình 

tháng (T/
tháng)

I Vỉa than mỏng      

1 Lò chợ mỏ Tề Ninh 3, tỉnh 
Sơn Đông 2010 125 0,56 37

ZQY2800/073/150; 
MG100/240-BW1;

SGZ-630/264
33.800

2
Mỏ Phùng Xuân, tập đoàn 
Năng lượng Trùng Khánh, 
TP. Trùng Khánh

2011 34 0,8 65
ZQY 2300/7.3/15J-CN;
MG150/494JD-CN; 
SGB320/55JF-CN

20.000

3
Lò chợ mỏ Tùng Tảo, Tập 
đoàn Năng lượng Trùng 
Khánh, TP. Trùng Khánh

2011 - 1,1 35-
40

ZY 2800/7.5/15Q;
MG250/630-AWD1;

SGZ730/2x200
14.276

4 Lò chợ 1121 mỏ Lỗi Công 
Sơn, tỉnh Quý Châu 2014 193 0,95 27-

45

ZQY 3500/07/15J;
MG200/495WDQ; 

SGZ730/2x200
20.000

II Vỉa than dày trung bình

1 Lò chợ mỏ Lộc Thủy Động, 
tỉnh Tứ Xuyên 1996 74 2,46 36

ZYJ2300/13/32; 
MG200/500-QWD;

SGB-730/320
23.734

2 Lò chợ mỏ Lý Tử Ô, tỉnh Tứ 
Xuyên 2012 145 2,6 49

ZJY5000/15/36D;
MG300/722-JWD;

SGZ764/315-J
24.167

3 Lò chợ mỏ Xương Hưng, 
Huyện Bàn, tỉnh Quý Châu 2014 100 2,3 38

ZQY4000B/14/32; 
MG160/375-WD1;

SGZ-630/264
37.500

4 Lò chợ mỏ Phổ Gia Xung, 
tỉnh Quý Châu 2014 120 3,5 38

ZQY4000B/14/32; 
MG160/375-WD1;

SGZ-630/264
50.000

5 Lò chợ mỏ Hồng Quảng, 
tỉnh Quý Châu 2014 150 2,4 40

ZQY3600A/12/28; 
MG200/468-WD;

SGZ-630/264
100.000

III Vỉa than dày 

1
Lò chợ 44407 mỏ Vương 
Gia Sơn, Tập đoàn Kình 
Viễn, tỉnh Cam Túc

2003 155 13,5 43,5
ZFQ3600/16/28;

MG200/500-QWD;
SGN -730/320

53.000

2
Lò chợ 37215-2 mỏ Đông 
Hiệp, tập đoàn Hoa Đình, 
tỉnh Cam Túc

2006 105 9,3 28-
47

ZF4000/15.5/25;
MG200/500-QWD;

SGN -730/320
76.200
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vỉa. Ngoài ra, các chi phí gỗ chống, mét lò chuẩn 
bị cũng như công tác đào, chống và bảo vệ các 
đường lò ở sơ đồ công nghệ khai thác này cũng 
đơn giản hơn (Hình 1).

Tổng quan kinh nghiệm khai thác tại các nước 
cho thấy, việc áp dụng thành công sơ đồ công 

nghệ khai thác cột dài theo phương, cơ giới hóa 
đồng bộ trong điều kiện vỉa dốc nghiêng xuất phát 
từ những cơ sở sau:

(1) Về thiết bị: Đã thiết kế và chế tạo được 
đồng bộ thiết bị lò chợ làm việc phù hợp và tin cậy 
ở điều kiện lò chợ có góc dốc lớn:

So với vỉa than thoải đến nghiêng, khi khai thác 
vỉa dốc nghiêng, ảnh hưởng của độ dốc đến ổn 
định của thiết bị lò chợ tăng lên đáng kể, lò chợ 
dễ xảy ra các vấn đề như giàn chống tự trôi hoặc 
xoay vặn hoặc đổ nghiêng theo chiều dốc; máng 
cào xảy ra hiện thượng tự trôi do dưới tác dụng 
của trọng lực bản thân và lực kéo do phản lực tạo 

ra khi máy khấu làm việc, kéo theo sự trôi trượt 
giàn chống theo chiều dốc lò chợ; lực cản theo 
hướng dốc lò chợ lớn cản trở sự leo dốc của máy 
khấu, v.v... Để khắc phục những vấn đề trên, tổ 
hợp thiết bị lò chợ sử dụng được thiết kế phù hợp 
để có thể duy trì sự ổn định trong điều kiện góc 
dốc lớn. Trong đó, đối với giàn chống, để giữ ổn 
định trong điều kiện vỉa than có góc dốc lớn, các 
giàn chống đã được thiết kế cho phép liên kết các 
giàn chống riêng rẽ thành cụm thông qua các kích 
thủy lực trên đế và xà các giàn chống liền kề, đồng 
thời liên kết giữa đế giàn chống và máng cào theo 
hướng dốc. Việc bổ sung các kích thủy lực liên 
kết các giàn chống đơn lẻ như trên phát huy tác 
dụng khá hiệu quả trong việc giữ cho giàn chống     
(Hình 2). Ngoài ra, đối với  điều kiện góc dốc vỉa 
lớn hơn, đã thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống 
giàn chống chống trôi đặt biệt tại ngã ba lò chân 
(Hình 3) cũng như hàn bổ sung các tấm gân ngang 
để tăng độ ma sát dưới mặt đế của giàn chống.

 Đối với máng cào, ngoài việc bố trí liên kết 
chống trôi giữa máng cào với giàn chống như 
trong điều kiện vỉa dốc nghiêng, để hạn chế sự 
trôi trượt của máng cào lò chợ dưới tự trọng bản 
thân và phản lực tác động lớn từ quá trình khấu 
cắt than của máy khấu trong điều kiện vỉa dốc 
nghiêng, phần đế máng cào được hàn bổ sung 
thêm các gân ngang để tăng độ ma sát dưới mặt 
đế của máng.

Đối với máy khấu, để tăng lực kéo và khả năng 
phanh hãm đáp ứng khả năng leo dốc khi làm việc 
ở vỉa dốc nghiêng, máy khấu được trang bị đồng 
thời 2, thậm chí 3 động cơ kéo có công suất lớn. 
Với giải pháp công nghệ trên, hiện nay nhiều nước 
trên thế giới đã sản xuất được các loại máy khấu 

TT Tên mỏ

Năm 
bắt 
đầu 
áp 

dụng

Chiều 
dài 

theo 
hướng 

dốc 
(m)

Chiều 
dày 
vỉa 
(m)

Góc 
dốc 
vỉa 
(độ)

Đồng bộ thiết bị 
chính lò chợ

Sản 
lượng 
trung 
bình 

tháng (T/
tháng)

3
Lò chợ 25112 mỏ 2310 Ải A 
Duy Nhĩ Câu, tập đoàn Tiêu 
Tác, khu tự trị Tân Cương

2006 95 5,1 39
ZF4400/16/26;

MG200/495-QWD;
SGN -730/320

45.300

4

Lò chợ 25221 mỏ 2310 Ải 
A Duy Nhĩ Câu, tập đoàn 
Tiêu Tác, khu tự trị Tân 
Cương

2011 105 4,5 44
ZZ6500/22/48;

MG400/920-QWD;
SGN -800/2x400

75.300

5
Lò chợ 37220-1 mỏ Đông 
Hiệp, tập đoàn Hoa Đình, 
tỉnh Cam Túc

2013 115 9,0 55-
74

ZF5000/17/28;
MG200/500-QWD;

SGN -730/320
74.000

Hình 1. So sánh một số chỉ tiêu chính của lò chợ 
cơ giới hóa đồng bộ vỉa dốc nghiêng theo sơ đồ 

khai thác cột dài theo phương và cột dài theo 
hướng dốc (trong điều kiện vỉa dày trung bình)



 KHCNM SỐ 3/2021 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

                                        THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

5

có khả năng làm việc phổ biến đến 45°, thậm chí 
đến 60 ÷ 70°. Ngoài ra, công nghệ sử dụng tời hỗ 
trợ làm việc đồng bộ với máy khấu để giữ máy 

khấu không trượt hay bị lao xuống theo chiều dốc 
khi khấu theo chiều từ trên xuống hoặc khi xảy ra 
sự cố trượt ray đã được sử dụng hiệu quả và tin 
cậy. 

(2) Về giải pháp công nghệ khai thác:
Bên cạnh giải pháp về thiết bị, việc hạn chế 

trôi trượt của giàn chống lò chợ trong quá trình 
khai thác đã khắc phục thông qua các giải pháp 
công nghệ như bố trí gương lò chợ xiên chéo. Cụ 
thể, khi góc dốc lò chợ < 40 ÷ 450, lò chợ được 
bố trí để chân lò chợ luôn vượt trước đầu lò chợ 
5 ÷ 9°, tương ứng với khoảng cách vượt trước 
giữa đầu và chân chợ 10 ÷ 20m. Trong quá trình 
khai thác, sẽ tiến hành di chuyển thiết bị thành 
từng cụm theo trình tự từ chân lên đầu lò chợ. Khi 
góc dốc lò chợ lớn hơn, do sự trôi trượt của đá 
vách xuống chân lò chợ sau khi phá hỏa nên bên 
cạnh việc hạn chế sự trôi trượt của tổ hợp thiết 
bị lò chợ còn phải đảm bảo ổn định của chúng tại 
không gian này, do đó việc bố trí lò chợ sẽ được 
thực hiện theo hướng đầu lò chợ tiến trước chân 
lò chợ và trình tự di chuyển giàn chống và máng 
cào lò chợ được thực hiện theo hướng trên. Đối 
với công tác khấu than, để hạn chế lực tác động từ 
quá trình khấu của máy khấu đến sự trôi trượt của 
máng cào, công tác khấu gương lò chợ được tiến 
hành theo hình thức khấu 1 chiều từ trên xuống 
dưới, khi đó phản lực tác động vào máy khấu có 
chiều ngược với hướng trôi trượt của máy khấu và 
máng cào, phản lực sinh ra có hướng ngược với 
hướng trôi của máng cào và giữ không cho máng 
cào trôi trượt xuống theo hướng dốc lò chợ. Chiều 
di chuyển của máy từ dưới lên trên chỉ thực hiện 
công tác vét dọn than. Ngoài ra, khi khai thác vỉa 
dày theo sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ trụ hạ 
trần, đã sử dụng hiệu quả giải pháp chống trôi lò 
chợ bằng cách bố trí lò dọc vỉa vận tải nằm ở phía 
vách vỉa hoặc áp dụng giải pháp khai thác liên hợp 
gương lò chợ dài và gương lò chợ ngắn (khi khai 
thác vỉa rất dày) nhằm tạo đoạn lò chợ có góc dốc 
thấp ở phạm vi phía chân chợ tạo điểm tựa hạn 
chế không cho các giàn chống phía trên trôi xuống 
[4,5] (Hình 4).

(3) Về công tác công tác quản lý kỹ thuật lò chợ: 
Đã tích lũy và đúc kết được nhiều kinh nghiệm 
trong công tác vận hành và quản lý kỹ thuật lò chợ 
vỉa dốc nghiêng.  

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát 
triển của ngành cơ khí chế tạo máy và tự động hóa 
cũng như tích lũy kinh nghiệm trong quá trình áp 
dụng công nghệ, trình độ vận hành và quản lý lò 
chợ cơ giới hóa gương lò chợ cột dài theo phương 
đã không ngừng được nâng cao, từ đó hiệu quả 
khai thác của công nghệ cơ giới hóa trong điều 
kiện vỉa than dốc nghiêng ngày càng được nâng 

a. Giàn chống có tấm chắn đá văng

b. Lưới chắn đá văng trong lò chợ
Hình 2. Lưới và tấm chắn than, đá văng trong lò 

chợ góc dốc nghiêng

Hình 3. Vì chống đặc biệt chống giữ ngã ba lò 
chân trong lò chợ góc dốc nghiêng
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cao, phạm vi áp dụng công nghệ cũng được mở 
rộng hơn góc dốc (Hình 5) cũng như mức độ phức 
tạp của các yếu tố địa chất mỏ như vỉa than mềm 
yếu, vỉa than 2 mềm (có than và đá vách hoặc đá 
trụ mềm yếu), thậm chí là điều kiện 3 mềm (than, 
đá vách, đá trụ đều thuộc loại mềm yếu) hay điều 
kiện vỉa than độ chứa khí lớn, than có tính tự cháy, 
v.v... [3-6]. 

3. Nghiên cứu đề xuất và lựa chọn sơ đồ 
công nghệ cơ giới hóa phù hợp điều kiện địa 
chất - kỹ thuật vỉa than dốc nghiêng tại các mỏ 
hầm lò vùng Quảng Ninh

Hiệu quả của công nghệ khai thác cơ giới hóa 
phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến công 
nghệ được sử dụng. Đối với điều kiện vỉa than 
góc dốc nghiêng, điều kiện địa chất và kỹ thuật mỏ 
là hai yếu tố chính quyết định đến khả năng cũng 

như hiệu áp dụng công nghệ. Kết quả áp dụng tại 
các nước cho thấy, trong điều kiện vỉa than dốc 
nghiêng, việc cơ giới hóa đã được áp dụng cho 
cả điều kiện vỉa mỏng (đến 0,7 m), vỉa dày đến rất 
dày. Tuy nhiên, để đảm bảo tính linh hoạt và giảm 
kích thước, trọng lượng, các tổ hợp thiết bị được 
chế tạo cho phép làm việc phù hợp trong những 
điều kiện chiều dày và góc dốc nhất định như tổ 
hợp thiết bị khai thác vỉa mỏng với chiều dày 0,7 
÷ 1,2m, vỉa trung bình ở phạm vi 1,2 ÷ 2,2m và ở 
phạm vi 2,2÷ 3,5m. Đối với vỉa than có chiều dày 
> 3,5m hầu hết được khai thác theo sơ đồ công 
nghệ lò chợ hạ trần than nóc. Theo yếu góc dốc, 
sự gia tăng góc dốc, kéo theo sự gia tăng của lực 
hấp dẫn, sự trôi trượt của tổ hợp thiết bị lò chợ 
cũng như của đá phá hỏa tăng lên. Từ đó, dẫn 
đến đặc điểm và thống số của sơ đồ công nghệ và 
đồng bộ thiết bị khác nhau. Do đó, theo yếu tố góc 
dốc, hiện nay tổ hợp thiết bị được chế tạo theo 2 
nhóm là tổ hợp thiết bị cho vỉa đến 450 và tổ hợp 
thiết bị cho vỉa trên 450

.
Kết quả đánh giá cho thấy, trữ lượng các vỉa 

than góc dốc nghiêng đã được huy động quy 
hoạch khai thác trong các dự án mỏ lớn tại đơn vị 
khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh là rất lớn 
với trên 130,2 triệu tấn, trong đó các phân bố tập 
trung tại một số mỏ hầm lò như Mạo Khê, Uông Bí, 
Dương Huy, Khe Chàm, Hạ Long, v.v... (Bảng 2). 

Phân tích mối tương quan giữa điều kiện chiều 
dày và góc dốc vỉa theo các phạm vi làm việc của 
các tổ hợp đồng bộ thiết bị cơ giới hóa cho thấy, 
trữ lượng các vỉa than dốc nghiêng tại các mỏ hầm 
lò lớn vùng Quảng Ninh phân bố tập trung nhiều 
hơn ở miền vỉa dày 3,5 ÷ 10m với 53,6 triệu tấn, 
chiếm 41,2% tương ứng với tổng trữ lượng của 
vỉa dốc nghiêng, tiếp đến là phần trữ lượng thuộc 
miền góc dốc 2,2 ÷ 3,5m  với 44,0 triệu tấn, bằng 
33,8%. Tiếp đến là miền trữ lượng có chiều dày 
dưới 1,2 ÷ 2,2m với 29,04 triệu tấn, chiếm 22,3%. 

a-Bố trí đoạn hòa hoãn dưới chân chợ ở vỉa dày

b-Liên hợp giữa khai thác gương lò dài và gương 
lò ngắn ở vỉa rất dày

1 - lò chợ; 2 - lò dọc vỉa vận tải; 3- lò dọc vỉa 
thông gió; 4 - than nóc; 5- nền lò chợ; 6- đoạn 

lò chợ khấu bám vách; 7- đoạn giảm góc dốc, lò 
chợ khấu trụ hạ trần; 9- đoạn góc dốc giảm (hòa 

hoãn), 10-đá vách; 11-trụ vỉa; 12-giàn chống
Hình 4. Giải pháp bố trí lò chợ để chống trôi thiết 
bị khi khai thác lò chợ trụ hạ trần trong điều kiện 

vỉa than dày, dốc nghiêng

Hình 5. Lò chợ cột dài theo phương cơ giới hóa 
đồng bộ trong điều kiện vỉa dốc 700 tại mỏ Phùng 

Xuân, Tập đoàn Năng lượng Trùng Khánh
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Miền trữ lượng dưới 1,2m có trữ lượng không 
đáng kể và phân bố ở phạm vi nhỏ tại một số mỏ 
như Mạo Khê, Uông Bí, Thống Nhất, v.v... Về yếu 
tố góc dốc, trữ lượng chủ yếu phân bố trong miền 
góc dốc 35 ÷ 45º với 87,7 triệu tấn, chiếm 67,3% 
tổng trữ lượng, miền trữ lượng thuộc phạm vi 45 ÷ 
55º chỉ chiếm 32,7% tổng trữ lượng phạm vi đánh 
giá (Hình 6).

Từ kết quả áp dụng sơ đồ công nghệ khai thác 

lò chợ cột dài theo phương, cơ giới hóa đồng bộ 
và điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh cũng như kinh nghiệm đã đạt 
được trong cơ giới hóa vỉa thoải đến nghiêng có 
thể thấy rằng, việc mở rộng áp dụng công nghệ cơ 
giới hóa đồng bộ cho điều kiện vỉa dốc nghiêng tại 
các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, đặc biệt là các 
mỏ hầm lò của TKV là hoàn toàn khả thi với các sơ 
đồ công nghệ như sau:

Bảng 2. Tổng hợp trữ lượng vỉa than dốc nghiêng tại các mỏ hầm lò lớn vùng Quảng Ninh

TT Tên mỏ Góc dốc 
(độ)

Chiều dày (m) Tỉ lệ 
(%)0,7÷1,2 1,21÷2,2 2,21÷3,5 3,5÷10 Tổng

1 Mạo Khê
35÷45 1.050 4.508 7.349 3.268 16.175 12,4
45÷55 560 1.447 3.799 5.370 11.176 8,6

2 Nam Mẫu
35÷45 62 1.410 729 5.286 7.487 5,8
45÷55 - 621 841 3.653 5.115 3,9

3 Uông Bí
35÷45 175 4.587 911 571 6.243 4,8
45÷55 657 5.530 2.191 4.243 12.620 9,7

4 Vàng Danh
35÷45 - 404 1.573 4.494 6.471 5,0
45÷55 - - 342 1.142 1.484 1,1

5 Hà Lầm
35÷45 - - - 94 94 0,1
45÷55 - - - - - -

6 Núi Béo
35÷45 - - 2.139 2.659 4.798 3,7
45÷55 - - - 423 423 0,3

7 Dương Huy
35÷45 33 1.342 5.616 2.206 9.197 7,1
45÷55 - 804 2.693 1.103 4.600 3,5

8 Quang Hanh
35÷45 192 2.488 2.057 2.109 6.846 5,3
45÷55 - 592 767 144 1.503 1,2

9 Thống Nhất
35÷45 446 836 788 4.814 6.884 5,3
45÷55 - - - - - -

10 Hạ Long
35÷45 - 474 1.817 4.883 7.175 5,5
45÷55 93 - 654 1.172 1.919 1,5

11 Khe Chàm
35÷45 - 1.003 5.666 2.282 8.951 6,9
45÷55 57 340 2.000 445 2.843 2,2

12 M ô n g 
Dương

35÷45 187 2.344 1.644 3.193 7.368 5,7
45÷55 - 315 428 87 830 0,6

Tổng
35÷45 2.145 19.397 30.290 35.859 87.690 67,3
45÷55 1.366 9.649 13.715 17.782 42.512 32,7

Tổng cộng 3.511 29.046 44.004 53.641 130.202 100,0
Tỉ lệ, % 2,70 22,31 33,80 41,20 100,0



8 KHCNM SỐ 3/2021 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

(1) Sơ đồ công nghệ khai thác khai thác cột dài 
theo phương, lò chợ khấu hết chiều dày vỉa, khấu 
than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ bằng giàn 
chống tự hành áp dụng cho điều kiện vỉa than dày 
trung bình, dốc nghiêng;

(2) Sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo 
phương, lò chợ trụ hạ trần thu hồi than nóc, khấu 
than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ bằng giàn 
chống tự hành áp dụng cho điều kiện các vỉa dày, 
dốc nghiêng;

Kết quả thăm dò địa chất và thực tế khai thác 
đều cho thấy, điều kiện địa chất tại các mỏ hầm 
lò vùng Quảng Ninh đều thuộc loại tương đối 
phức tạp đến phức tạp, các vỉa than có mức độ 
biến động về chiều dày và góc dốc vỉa lớn, cả 
theo đường phương lẫn hướng dốc vỉa, thậm chí 
ở trong phạm vi nhỏ. Những yếu tố này sẽ ảnh 
hưởng đến hiệu quả áp dụng công nghệ cơ giới 
hóa. Vì vậy, trong điều kiện các khu vực vỉa dốc 
nghiêng tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, đồng 
bộ thiết bị cơ giới hóa lựa chọn phải có tính linh 
hoạt cao. Trên cơ sở điều kiện địa chất kỹ thuật 
của các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, đề tài sơ bộ 
đề xuất 2 thiết bị chính lò chợ như sau:

- Đối với giàn chống tự hành: Kháng tải và lực 
chống ban đầu của giàn chống là những tham số 
quan trọng quyết định đến hiệu quả làm việc của 
giàn chống. Trong điều kiện vỉa than dốc nghiêng, 
yêu cầu về kháng tải của giàn chống phụ thuộc 
vào từng điều kiện vỉa cụ thể của khu vực lò chợ 
áp dụng, song về cơ bản kháng tải yêu cầu của 
giàn chống thấp hơn đáng kể so với điều kiện 
vỉa thoải. Kháng tải càng lớn thì trọng lượng giàn 
sẽ càng lớn, trong điều kiện vỉa dốc lớn, tính linh 
hoạt và khả năng ổn định sẽ càng giảm. Do đó, 
khi nghiên cứu lựa chọn, thiết kế giàn chống cần 
tối ưu hóa trọng lượng của giàn chống. Đối với lực 

chống ban đầu, đây là thông số quan trọng đảm 
bảo cho việc duy trì tính đàn hồi của hệ đá vách - 
giàn chống - đá trụ vỉa. Lực chống ban đầu càng 
lớn, tính đàn hồi của hệ hệ đá vách - giàn chống 
- đá trụ vỉa càng cao và khả năng ổn định của giàn 
chống càng cao. Trong điều kiện thông thường, 
lực chống ban đầu của giàn chống được thiết kế 
đảm bảo 75 ÷ 80% kháng tải định mức của giàn 
chống, ở điều kiện vỉa dốc nghiêng, để đảm bảo 
nâng cao ổn định của giàn chống, lực chống ban 
đầu cần thiết kế đạt mức 80 ÷ 90 kháng lực định 
mức của giàn chống. Trên cơ sở định hướng trên 
và kinh nghiệm thực tế áp dụng tại các mỏ hầm lò 
Trung Quốc, bài báo đề xuất lựa chọn một số loại 
giàn chống áp dụng cho điều kiện vỉa dốc nghiêng 
tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh như thể hiện 
tại bảng 3.

- Đối với máy khấu, chiều cao khấu gương và 
góc dốc vỉa là những yếu tố liên quan trực tiếp đến 
kích thước và trọng lượng máy khấu. Trong điều 
kiện vỉa có góc dốc lớn, để đảm bảo khả năng leo 
dốc của máy khấu phải nâng cao công suất động 
cơ di chuyển của máy khấu, kéo theo kích thước 
và trọng lượng máy khấu tăng lên đáng kể. Do đó, 
để phù hợp với điều kiện địa chất các mỏ vùng 
Quảng Ninh, đồng thời với giải pháp chống trôi 
trượt của máy khấu, để giảm kích thước và trọng 
lượng của máy khấu nên lựa chọn chiều cao khấu 
hợp lý ở phạm vi 2,4 ÷ 2,6m và sử dụng các dòng 
máy khấu hạng trung bình đến nhẹ (Bảng 4).

Đồng bộ với các đề xuất về thiết bị, để nâng 
cao mức độ ổn định, phòng chống các hiện tượng 
mất ổn định của giàn chống khi làm việc ở độ dốc 
lớn như giàn chống bị trôi trượt, xoay, vặn đuôi 
theo hướng dốc, các giàn chống trong lò chợ cần 
được thiết kế và bố trí thiết bị chống trôi, chống 
đổi, kích điều chỉnh để. Đặc biệt, để phòng tránh 
hiện tượng đá văng, giàn chống bố trí lắp đặt các 
tấm chắn đá than có kết cấu và kích thước phù 
hợp với từng loại giàn chống. Đồng thời, để hạn 
chế sự trôi trượt của giàn chống, máy khấu và 
máng cào trong quá trình khai thác cần áp dụng 
các giải pháp công nghệ khai thác đã thực hiện 
thành công tại các mỏ hầm lò Trung Quốc như: (1) 
Bố trí gương lò chợ xiên chéo theo hướng chân lò 
chợ tiến trước đầu lò chợ, đảm bảo khoảng cách 
vượt trước giữa đầu và chân chợ 10 ÷ 20m, trong 
quá trình khai thác, sẽ tiến hành di chuyển thiết bị 
từng cụm theo trình tự từ dưới lên; (2) Áp dụng 
hình thức khấu 1 chiều từ trên xuống dưới, chiều 
di chuyển của máy từ dưới lên trên chỉ thực hiện 
công tác vét dọn than; (3) Áp dụng giải pháp bố 
trí lò chợ có đoạn hòa hoãn dưới tại chân chợ khi 
khai thác vỉa than dày theo hệ thống khai thác lò 

Hình 6. Đặc điểm phân bố trữ lượng vỉa than dốc 
nghiêng tại các mỏ hầm lò lớn tại vùng 

Quảng Ninh
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chợ trụ hạ trần thu hồi than nóc, v.v...
4. Kết luận 
Cơ giới hóa khai thác than hầm lò là một 

hướng đi tất yếu trong việc nâng cao năng suất, 
giảm số lượng lao động trực tiếp trong các mỏ 
hầm lò. Đồng thời với việc tiếp tục phát triển áp 
dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ cho điều kiện 
vỉa than có điều kiện địa chất thuận lợi, việc mở 
rộng cơ giới hóa này cho điều kiện địa chất mỏ 
phức tạp tại vùng than Quảng Ninh, đặc biệt là mở 
rộng phạm vi áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng 
bộ cho điều kiện vỉa than có góc dốc 35 ÷ 550 là 
rất cần thiết và khả thi. Mở rộng phạm vi áp dụng 
sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo phương 
cơ giới hóa đồng bộ cho điều kiện vỉa than dốc 

35 ÷ 550 là một bước tiến mới, là sự thay đổi về 
chất trong phát triển áp dụng cơ giới hóa khai thác 
đối với lĩnh vực khai thác than hầm lò của ngành 
than trong nước. Do đó, để đảm bảo việc áp dụng 
công nghệ một cách thành công cần có sự đầu tư 
nghiên cứu tỉ mỉ về điều kiện địa chất cũng như 
những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng 
công nghệ, đồng thời cần kết hợp học hỏi kinh 
nghiệm từ các đơn vị nghiên cứu, áp dụng nước 
ngoài có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt cần theo lộ 
trình từ dễ đến khó, thực hiện thành công cho 
miền góc dốc 35 ÷ 450 trước khi triển khai mở rộng 
cho miền góc dốc lớn hơn.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Trần Tuấn Ngạn. Báo cáo tổng kết đề tài 

Bảng 3. Đặc tính kỹ thuật một số giàn chống tự hành đề xuất lựa chọn cho điều kiện vỉa dốc nghiêng 
vùng Quảng Ninh

TT Mã hiệu
Chiều cao 
làm việc 

(mm)

Chiều rộng 
giàn chống  

(mm)

Bước 
tiến 
giàn 
(mm)

Sốt 
cột 

chống 
(cột)

Lực 
chống 
tối đa 
(KN)

Lực 
chống 

ban 
đầu 
(KN)

Trọng 
lượng 

(T)

Góc 
dốc 
làm 
việc 
(độ)

I Vỉa dày trung bình, khấu 1 lớp hết chiều dày
1 ZYJ2300/14/32 1400÷3200 1430÷1600 600 2 2300 1937 8,8 ≤ 55
2 ZQY3000/14/32 1400÷3200 1430÷1600 600 2 3000 2577 12 ≤ 45
3 ZYJ3200/14/32 1400÷3200 1430÷1600 600 2 3200 2748 11,5 ≤ 55
4 ZY3300/15/32Q 1500÷3200 1430÷1600 600 2 3200 2764 10 ≤ 45
5 ZY3600/15/32Q 1500÷3200 1430÷1600 600 2 3200 3089 12 ≤ 45
6 ZZ4000/14/32 1400÷3200 1430÷1600 600 4 4400 3777 12,5 ≤ 45
II Vỉa dày, khấu lò chợ hạ trần
1 ZQF3200/16/26 1600÷2600 1430÷1600 600 4 3200 2748 11,5 ≤ 45
2 ZQF3600/16/28 1600÷2800 1430÷1600 600 4 3600 3204 12,6 ≤ 45
3 ZQF4000/15,5/25 1550÷2500 1430÷1600 600 4 4000 3196 14,5 ≤ 45

Bảng 4. Đặc tính kỹ thuật một số loại máy khấu đề xuất lựa chọn áp dụng cho điều kiện vỉa dốc 
nghiêng vùng Quảng Ninh

TT Mã Hiệu

Chiều 
cao 

khấu 
(m)

Bước 
khấu 
(mm)

Góc 
dốc 
(độ)

Di chuyển Động cơ điện
Khối 

lượng 
(T)

Lực 
kéo 
(kN)

Tốc 
độ (m/

ph)
Công suất (kW) Điện 

áp (V)

1 MG160/375W1 1,6÷3,0 630 < 45 480 0÷6 160×2 + 25×2 + 5,5 1140 27
2 MG200-456-QWD 1,2÷2,2 630 < 45 440 0÷6 2×200+1×40+2×7,5 1140 22
3 MG200-468-QWD 1,5÷3,0 630 < 55 450 0÷5,5 2×200+2×25+2×7,5 1140 22
4 MG250/630-AWD1 1,6÷2,9 630 < 45 490 0÷9 2×250+2×45+2×11 1140 36
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Research on and proposal of the mechanized mining solutions suitable for coal 
seam conditions with the slope angle of (35 ÷ 55°) in underground mines 

in Quang Ninh

Dr. Vu Van Hoi, MSc. Ngo Van Thang - Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology
Abstract:
The article summarizes a number of the research results as well as experiences in the application of the 

mechanized mining technology in the condition of sloped coal seams of (35 ÷ 55°) in some underground 
coal mines in the world, especially in China. Based on the results of the research and the application of 
the mechanized coal mining technology in the countries and geological and technical conditions of the 
underground mines in Quang Ninh, the article proposes to the selection of the appropriate mining flow 
chart for the sloped coal seams in underground mines in Quang Ninh, especially the underground mines 
belonging to Vietnam National Coal Mineral Industries Holding Corporation Limited (Vinacomin).
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC HỢP LÝ PHẦN SÂU 
MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN 

ThS. Đặng Hồng Thắng, TS. Bùi Duy Nam 
và NNK
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt: 
Theo Dự án được duyệt, Mỏ đồng Sin Quyền khai thác có công suất 2,5 triệu tấn năm sẽ kết thúc 

năm 2027. Theo Báo cáo trữ lượng địa chất phần sâu đến mức -600, tổng trữ lượng và tài nguyên mỏ 
Sin Quyền còn lại đến ngày 31/12/2020 là 43,66 triệu tấn, trong đó ngoài biên giới giấy phép khai thác 
số 1868/GP-BTNMT là 27,53 triệu tấn. Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy luyện đồng vùng 
Lào Cai (công suất 30.000 tấn/ năm), vấn đề đặt ra là nghiên cứu xem xét nên tiếp tục khai thác mỏ Sin 
Quyền bằng công nghệ khai thác lộ thiên hay khai thác hầm lò. Trên cơ sở các các tiêu chí về đáp ứng 
nhu cầu quặng; khai thác tối đa trữ lượng, tài nguyên; đảm bảo an toàn, môi trường và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, đề xuất phương án khai thác lộ thiên với đáy moong khu Đông kết thúc mức -400, khu 
Tây kết thúc mức +46 để tiếp tục khai thác mỏ đồng Sin Quyền.

1. Đặt vấn đề
Mỏ đồng Sin Quyền được đưa vào khai thác 

lộ thiên theo Dự án khai thác mở rộng nâng công 
suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền từ năm 2006. 
Khu mỏ được cấp phép khai thác tại Giấy phép 
số 1868/GP-BTNMT ngày 02/8/2017 của Bộ Tài 
nguyên môi trường với công suất 1,9 ÷ 2,24 triệu 
tấn quặng nguyên khai/năm, thời hạn khai thác 10 
năm (2017 ÷ 2026); đáy mỏ khu Đông kết thúc tại 
mức -188; khu Tây tại mức +46. 

Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy 
luyện đồng Tằng Loỏng (công suất 10.000 tấn/ 
năm) và nhà máy luyện đồng Bản Qua (công suất 
20.000 tấn/ năm), hàng năm các nhà máy tuyển 
trong vùng Lào Cai cần cấp 124.000 ÷ 125.000 tấn 
tinh quặng Cu 25%, tương ứng các mỏ phải cấp 
3,4 ÷ 3,6 triệu tấn quặng nguyên khai, trong đó cấp 
cho các nhà máy tuyển mỏ Sin Quyền là 2,4 triệu 
tấn. Hiện tại, Công ty mỏ tuyển Sin Quyền có 02 
nhà máy tuyển, nhà máy tuyển 1 có công suất 1,1 
triệu tấn/ năm và nhà máy tuyển 2 công suất 1,3 
triệu tấn/ năm. Quặng cấp cho hai nhà máy được 
khai thác từ mỏ lộ thiên Sin Quyền (sản lượng 2,05 
triệu tấn năm) và mỏ hầm lò Vi Kẽm (sản lượng 
0,35 triệu tấn/năm). Mỏ Sin Quyền sẽ kết thúc khai 
thác vào năm 2027. Theo Báo cáo trữ lượng địa 
chất phần sâu đến mức -600 mỏ đồng Sin Quyền 
được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản 
Quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-

HĐTLQG ngày 29/12/2020, tổng trữ lượng và tài 
nguyên mỏ Sin Quyền ngoài biên giới giấy phép 
số 1868/GP-BTNMT còn khá lớn (27,53 triệu tấn). 
Do đó, để đảm bảo nguồn cấp quặng ổn định cho 
các nhà máy tuyển sau năm 2027, việc xem xét 
lựa chọn phương án khai thác xuống sâu phù hợp 
với điều kiện mỏ đồng Sin Quyền là vấn đề cấp 
bách hiện nay.

2. Hiện trạng khai thác và tài nguyên mỏ Sin 
Quyền

Đến ngày 31/12/2020, cốt cao đáy mỏ khu 
Đông tại mức -56; đáy mỏ khu Tây tại mức +100. 
Theo báo cáo Trữ lượng địa chất được Hội đồng 
đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt 
ngày 29/12/2020, tổng trữ lượng và tài nguyên mỏ 
Sin Quyền là 43,66 triệu tấn (trong biên giới giấy 
phép 1868/GP-BTNMT là 16,13 triệu tấn, ngoài 
biên giới là 27,53 triệu tấn). Trong đó, cấp trữ 
lượng 33,16 triệu tấn, cấp tài nguyên 10,50 triệu 
tấn. Trong khai trường tồn tại 12 thân quặng (TQ1 
- TQ11). Các thân quặng phần lớn phân bố đến 
chiều sâu mức -350, thân quặng TQ7 phân bố 
đến chiều sâu mức -500. Các thân quặng có góc 
dốc 70÷ 85o, chiều dày 0,44 ÷  52,83 m, trong đó 
TQ3, TQ7 có chiều dày trung bình 17,87÷ 22,62 
m, chiếm tỷ lệ 82% trữ lượng khai trường.

Mỏ đang áp dụng hệ thống khai thác xuống sâu, 
2 bờ công tác, có vận tải, đất đá được đổ ra bãi 
thải ngoài. Hệ thống khai thác có chiều cao tầng 
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12 m, góc dốc sườn tầng 55 ÷ 65o, góc nghiêng bờ 
công tác 22 ÷ 32o. Đồng bộ thiết bị khai thác gồm 
máy xúc dung tích gầu 3,6 m3 đến 5,2 ÷ 5,6 m3 kết 
hợp Ô tô tải trọng 32 tấn và 55 ÷ 60 tấn. Đất đá từ 
khai trường khu Tây được đổ ra bãi thải Bắc khu 
Tây và Nam khu Tây, khu Đông đổ thải ra bãi thải 
Nam khu Đông. Quặng đuôi sau tuyển đổ vào bãi 
thải quặng đuôi số 1 và số 4 phía Tây Bắc khai 
trường khu Tây.

3. Nghiên cứu đề xuất phương án khai thác 
hợp lý phần sâu mỏ Sin Quyền 

Với mục tiêu khai thác tối đa trữ lượng tài 
nguyên, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất 
đồng tấm và hiệu quả kinh tế, trên cở sở biên giới 
theo giấy phép khai thác được cấp, cần xem xét 
khảo sát các phương án tiếp tục xuống sâu khai 
thác lộ thiên hay khai thác hầm lò sau khi kết thúc 
lộ thiên theo giấy phép được duyệt. 

3.1. Phương án 1 - Khai thác lộ thiên
Để xác định biên giới khai thác lộ thiên hợp lý 

đã tiến hành khảo sát Hệ số bóc giới hạn Kgh với 
các mức cao đáy mỏ -350, -400 và -435. Kết quả 
cho thấy, với giá bán tinh quặng theo dự báo giá 
đồng thế giới là 6.800 USD/tấn và cung độ vận 
chuyển ô tô trung bình 4,0 km, kết hợp băng tải 
cung độ 2,2 km thì Kgh = 8,74 m3/tấn tương ứng 

biên giới mỏ khu Đông kết thúc mức -400, khu Tây 
kết thúc mức +46 (Hình 1, 2).

Các chỉ tiêu cơ bản của phương án bao gồm: 
Lựa chọ Hệ thống khai thác dọc, xuống sâu, hai bờ 
công tác. Đào sâu đáy mỏ theo mùa với đáy mỏ 2 
cấp hoặc dạng dốc nghiêng. Chiều cao tầng khai 
thác 12-15 m. Nâng góc dốc sườn tầng 70÷75o, 
góc dốc bờ kết thúc 43÷45o, góc dốc bờ công tác 
32 ÷ 35o. Với giải pháp nâng cao góc dốc sườn 
tầng và bờ mỏ giảm khối lượng đất bóc trong biên 
giới 25 triệu m3. Đồng bộ thiết bị xúc bốc vận 
chuyển đối với khu vực trên cao (từ +172 trở lên) 
sử dụng máy xúc chạy điện dung tích gầu 5,2 m3 
kết hợp Ô tô tải trọng 55 ÷ 58 tấn. Đối với khu vực 
giữa (từ +172 đến -116) sử dụng MXTLGN dung 
tích gàu từ 10 ÷ 12 m3 kết hợp Ô tô tải trọng 91 ÷ 
96 tấn. Đối với khu vực từ mức -116 trở xuống sử 
dụng MXTLGN dung tích gàu 4,7 ÷ 5,2 m3 kết hợp 
ô tô tải trọng 55 ÷ 58 tấn. Vận tải đất đá thải bằng ô 
tô kết hợp băng tải, điểm chuyển tải tại mức +124 
phía Tây Bắc khai trường khu Đông (gần suối Ngòi 
Phát). Công suất vận tải liên hợp 10 triệu m3/năm. 
Việc sử dụng vận tải liên hợp đất đá bằng ô tô và 
băng tải so với vận tải ô tô đơn thuần làm giảm giá 
thành bóc đất 21.979 đồng/m3; giảm khối lượng 
vận tải 662,27 triệu Tkm. Trình tự khai thác đồng 

Hình 1. Bản đồ kết thúc khai thác lộ thiên mỏ Sin Quyền
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thời cả khu Đông và khu Tây, tốc độ xuống sâu từ 
18-24 m/năm. Công suất mỏ 2,05 triệu tấn quặng 
NK/năm, thời hạn khai thác 19 năm, trong đó 13 
năm đạt công suất thiết kế.

Tổng khối lượng đất đá thải toàn mỏ là 267,35 
triệu m3, trong đó khai trường khu Đông là 243,0 
triệu m3; khai trường khu Tây là 24,35 triệu m3. Đất 
đá thải được đổ ra các bãi thải như trong bảng 1.

Tổng khối lượng quặng đuôi toàn mỏ Sin 
Quyền và Vi Kẽm là 37,88 tr tấn (17,22 tr m3). Để 
đảm bảo không gian đổ thải quặng đuôi cho mỏ 
Sin Quyền và Vi Kẽm cần thực hiện nắn đường 
tỉnh lộ 156 lên phía Bắc (dài 5km) ra phía bờ sông 
Hồng, sau đó đắp đập số 8 và nâng cao cốt đập số 
4 lên mức +190 m để đổ thải quặng đuôi vào khu 
vực không gian giữa đập số 4 và đầu tây bắc khai 
trường khu Tây (bãi thải quặng đuôi số 5). Dung 
tích các bãi thải quặng đuôi như bảng 2.

Tổng nhu cầu sử dụng đất 860,0 m2 bao gồm: 
Diện tích đất theo dự án được duyệt 493,5 m2 
(trong đó đã đền bù 370,0 m2, chưa đền bù 123,5 
m2) và diện tích cần mở rộng 366,5 m2, đền bù di 
chuyển 200 hộ dân. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
cơ bản xem bảng 3.

3.2. Phương án 2 - Khai thác hầm lò
Phương án khai thác hầm lò xuống sâu tối đa 

được thực hiện sau khi kết thúc khai thác lộ thiên 
theo Giấy phép 1686/GP-BTNMT ngày 02/8/2017. 
Phạm vi khai thác hầm lò khu Đông mức -188 
÷ -470, khu Tây +46 ÷ +0. Tổng trữ lượng, tài 
nguyên địa chất 27,5 triệu tấn (khu Đông 21,6 
triệu tấn, khu Tây 5,9 triệu tấn), trong đó trữ lượng 
19,8 triệu tấn; tài nguyên 7,7 triệu tấn. Để hạn chế 
ảnh hưởng nước mặt trong moong lộ thiên ngấm 
xuống hầm lò cần để lại trụ bảo vệ đáy moong 
có chiều cao 30m. Trữ lượng huy động 15,2 triệu 

Hình 2. Mặt cắt đặc trưng tuyến 16A
Bảng 1. Dung tích chứa của bãi thải

TT Tên bãi thải Dung tích (103 m3) Cốt cao (m)
1 Bãi thải Nam khu Tây 39,0 +430
2 Bãi thải Nam khu Đông 13,0 +440
3 Đắp đập bãi thải quặng đuôi 2,0  
4 Bãi thải trong khai trường khu Tây 51,0 +400
5 Bãi thải nam khu Đông mở rộng 162,35 +440
 Tổng 267,35  
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tấn (khu Đông 14,4 triệu tấn, khu Tây 0,8 triệu 
tấn). Trữ lượng công nghiệp 12,2 triệu tấn (khu 
Đông 11,5 triệu tấn, khu Tây 0,7). Công suất mỏ 
0,8 triệu tấn/năm được lựa chọn theo khả năng 
bố trí các block khai thác trên các phân tầng, tuổi 
thọ mỏ 20 năm. Mặt bằng sân công nghiệp đặt tại 
mức -56 nằm trong moong lộ thiên khu Đông. Mở 
vỉa bằng cặp giếng nghiêng -56/-350. Tổng khối 
lượng đường lò XDCB là 5.236 m (trong đá 4.326 
m, trong quặng 910 m). Sơ đồ mở vỉa chuẩn bị khu 
Đông xem hình 3.

Khu Đông áp dụng công nghệ khai thác phá nổ 
phân tầng (Hình 4) với đồng bộ thiết bị gồm máy 
khoan Sandvik DL210-5, máy xúc XDCY-2, máy 
nạp mìn,... Công suất khai thác block từ 180.000 
÷ 200.000 tấn/năm, khai thác 4 block đồng thời. 

Khu Tây áp dụng công nghệ khai thác dọc vỉa 
phân tầng, đồng bộ thiết bị gồm xe khoan tự hành 
chuyên dùng trong khai thác và khoan chống neo. 
Công suất khai thác 100.000 ÷ 120.000 tấn/năm. 
Vận tải quặng trong mỏ bằng xe ô tô và băng tải; 
vận tải đất đá thải, vật tư, thiết bị bằng ô tô và trục 
tải. Thông gió khu Đông sử dụng trạm quạt hút 
trung tâm FBCDZ-6-N20 tại MBCL-56, khu Tây sử 
dụng trạm quạt hút BD-II-6-N12 tại MBCL+160. 
Tổng nhu cầu sử dụng đất 4,93 ha. Các chỉ tiêu 
kinh tế kỹ thuật cơ bản xem bảng 3.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn phương án 
khai thác mỏ đồng Sin quyền về đáp ứng nhu cầu 
quặng cho các nhà máy tuyển, luyện (về tiến độ và 
khối lượng); khai thác tối đa trữ lượng, tài nguyên; 
đảm bảo an toàn, môi trường; hiệu quả sản xuất 

Bảng 2. Dung tích chứa của bãi thải quặng đuôi

TT Tên bãi thải Dung tích, 103 m3 Cốt cao đổ, m Ghi chú

1 Bãi thải quặng đuôi số 1
5,0 + 175 Theo dự án
1,5 + 185 Phần nâng cao 10 m

2 Bãi thải quặng đuôi số 4 6,0 + 185 Nâng cao 10 m

3 Bãi thải quặng đuôi số 5 5,5 + 190 Xây mới và nâng cốt đập 
số 4 lên mức + 180 

 Tổng 18,0   

Bảng 3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản

TT Chỉ tiêu ĐVT Phương án khai 
thác lộ thiên

Phương án khai 
thác hầm lò

1 Tổng trữ lượng địa chất khu mỏ 103T 33.163 33.163

2 Tổng trữ lượng quặng nguyên khai 
trong biên giới khai trường 103T 32.966 28.379

Trong biên giới giấy phép 1868 “ 14.954 14.954 
Mở rộng ngoài biên giới 1868 “ 18.012 13.425

3 Công suất mỏ 103T/năm 2.050 800
4 Thời gian tồn tại Năm 19 23
5 Nhu cầu sử dụng đất Ha 860 4,93
6 Vốn đầu tư 106đ 8.258.099 1.546.621

Vốn đầu tư mới “ 2.184.418 1.194.170
Vốn hiện có “ 1.396.965  
Vốn duy trì “ 4.676.717 352.451

7 Lợi nhuận ròng 106đ 2.345.878 1.619.811
8 Giá trị hiện tại thực (NPV) 106đ 514.706 -112.655
9 Tỷ lệ lãi nội tịa (IRR), r = 10% % 14,16% 8,39%
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kinh doanh và kết quả tính toán cho thấy: Phương 
án khai thác lộ thiên tuy có nhu cầu sử đất lớn (lộ 
thiên/ hầm lò = 860,0 / 4,9 ha) và khó khăn hơn 
trong việc giải phóng đền bù nhưng phương án có 
nhiều ưu điểm hơn khai thác hầm lò như khai thác 
được tối đa tài nguyên (33,0 / 28,4 triệu tấn); cung 

cấp đủ sản lượng cho nhà máy tuyển, luyện (2,05 
/ 0,8 triệu tấn/năm); khai thác có hiệu quả kinh tế 
(Giá trị hiện tại thực 514/-113 tỷ đồng); không phải 
đào tạo và tuyển thêm cán bộ công nhân lao động 
hầm lò, khai thác bớt nặng nhọc và ít tiềm ẩn nguy 
cơ mất an toàn lao động hơn. Phần trữ lượng còn 

Hình 4. Sơ đồ công nghệ khai thác buồng tầng 

Hình 3. Sơ đồ mở vỉa chuẩn bị khai thác khu Đông
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lại khu Tây (226,7 nghìn tấn) tập trung phần lớn 
phía Tây Bắc, cách xuyên vỉa vận tải mỏ Vi Kẽm 
1,34 km (biên giới khu Tây cách biên giới Vi Kẽm 
80m) nên hợp lý huy động khai thác trữ lượng khu 
Tây cùng với mỏ hầm lò Vi Kẽm. Phần trữ lượng 
còn lại khu Đông mức -400 - -470 (695 nghìn tấn) 
nên tiếp tục được xem xét khi có thêm số liệu thăm 
dò dưới mức -470. Trường hợp khai thác độc lập 
khu Đông bằng phương pháp hầm lò từ mức -188 
- -140, khu Tây huy động khai thác cùng với mỏ 
Vi Kẽm cũng đạt hiệu quả kinh tế với các chỉ tiêu: 
sản lượng quặng nguyên khai 12.698 tấn, Tổng 
vốn đầu tư 1.207 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 1.711 tỷ 
đồng, giá trị hiện tại thực 80 tỷ đồng. Tuy nhiên sẽ 
không cấp đủ quặng cho nhà máy tuyến (thiếu hụt 
1,25 triệu tấn/năm).

4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu, phân tích các phương án 

khai thác cho thấy, với hiện trạng về trữ lượng, tài 

nguyên và khai thác của mỏ Sin Quyền hiện nay, 
để khai thác tối đa tài nguyên, đáp ứng nhu cầu đủ 
nguyên liệu cho các nhà máy tuyển, luyện và hiệu 
quả kinh tế, đề xuất lựa chọn khai thác phần sâu 
mỏ Sin Quyền bằng công nghệ lộ thiên.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ 

lượng phần sâu đến mức -600 mỏ đồng Sin 
Quyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, HĐTLQG phê 
duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-HĐTLQG ngày 
29/12/2020.

[2]. Thiết kế kỹ thuật phần mỏ Dự án khai thác 
mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng 
Sin Quyền, Lào Cai (điều chỉnh), Viện Khoa học 
Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 2017.

[3]. Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Khai thác 
mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai (điều chỉnh), 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 2018.

Research on and selection of the suitable mining plan to the deep part 
of Sin Quyen copper mine

MSc. Dang Hong Thang, Dr. Bui Duy Nam and Others
Vinacomin – Instiute of Mining Science and Technology

Abstract:
According to the mining license no. 1868/GP-BTNMT dated August 02, 2017, Sin Quyen open pit will 

be closed in 2027. In order meet the demand of raw materials to the copper production of Vinacomin in 
Lao Cai, it is necessary to continue the research and selection of the efficient exploitation plan to the 
deep part of Sin Quyen. The research result is to propose the mining plan of the open pit or underground 
or the mixture of open pit and underground ensuring the economic efficiency, the maximum resources 
exploitation and meeting the ore demand for the processing plants.  
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 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT THIẾT BỊ KHAI THÁC PHÙ HỢP
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TẠI CÁC MỎ BAUXIT THUỘC TKV

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

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt: 
Các mỏ bauxit thuộc TKV đã đi vào hoạt động và đạt công suất thiết khai thác từ nhiều năm nay Tuy 

nhiên, công tác quản lý kinh tế – kỹ thuật của TKV đối với các mỏ bauxit trên cơ sở bộ định mức năng 
suất thiết bị tạm thời do các mỏ tự xây dựng và vận dụng định mức năng suất thiết bị hiện hành của TKV 
áp dụng cho các đơn vị khai thác than lộ thiên. Bộ định mức mỏ tự xây dựng chỉ áp dụng cục bộ chưa 
không mang tính phổ quát cho các mỏ bauxit thuộc TKV, bộ định mức năng suất thiết bị hiện hành TKV 
xây dựng và sử dụng cho các mỏ than lộ thiên chưa phù hợp với điều kiện khai thác mỏ bauxit, gây ra 
không ít khó khăn trong công tác quản lý kỹ thuật, cũng như đối với công tác quản trị chi phí. Bài báo 
đề xuất xây dựng định mức năng suất thiết bị, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, trình độ công 
nghệ của các mỏ bauxit thuộc TKV, mức năng suất xây dựng tiên tiến, hợp lý, đảm bảo chi phí sản xuất 
các khâu công nghệ tối ưu.

1. Đặt vấn đề
Theo Quy hoạch phân vùng thăm do, khai thác, 

chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-
2015, có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê tại Quyết định số 167/2007/QĐ-
TTg ngày 01/11/2007. Đến năm 2025 sản lượng 
alumin vùng Tây Nguyên là 12-15 triệu tấn. 

Thực hiện Quy hoạch trên, Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã 
tiến hành ĐTXD Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm 
Lâm Đồng và Dự án Nhà máy sản xuất Alumin 
Nhân Cơ, với cùng công suất thiết kế 650.000 tấn 
alumin/năm. Đến nay, cả 2 Dự án đều đã hoàn 
thành công tác ĐTXD và đi vào vận hành thương 
mại, dây chuyền thiết bị của cả 2 Dự án vận hành 
ổn định, chất lượng sản phẩm đảm bảo và sản 
lượng SX đạt theo thiết kế, đem lại hiệu quả cho 
Chủ đầu tư, đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho 
hàng ngàn lao động và đóng góp đáng kể cho ngân 
sách địa phương và Nhà nước. Tổng khối lượng 
khai thác quặng bauxit nguyên khai hàng năm của 
02 mỏ Tây Tân Rai và mỏ Nhân Cơ khoảng 7,5 
triệu tấn.

Hiện nay, công tác quản lý kinh tế – kỹ thuật 
của TKV đối với các mỏ bauxit thực hiện trên cơ 
sở bộ Định mức định mức lao động và năng suất 
một số thiết bị cơ giới vận tải chủ yếu trong khai 

thác, tuyển quặng bauxit (tạm thời) do Công ty 
TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) xây 
dựng, và được TKV thông qua, ban hành theo 
quyết định số 54/QĐ-TKV ngày 15/01/2019 (Định 
mức 54) và vận dụng Định mức lao động và năng 
suất một số thiết bị chủ yếu khai thác than lộ thiên 
ban hành theo Quyết định số 2411/QĐ-TKV ngày 
31/12/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công 
nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (gọi tắt Định 
mức 2411).

Định mức 54 do LDA xây dựng cho các thiết bị 
khai thác đang hoạt động tại mỏ bauxit Tây Tân 
Rai,  Định mức 2411 phù hợp cho các mỏ than 
lộ thiên thuộc TKV, việc áp dụng 02 bộ định mức 
cho công tác lập và xét duyệt kế hoạch kinh tế kỹ 
thuật cũng như nghiệm thu thanh quyết toán chi 
phí hàng năm trong công đoạn khai thác các mỏ 
bauxit là chưa phù hợp

Từ đó, cần thiết phải xây dựng bộ Định mức 
năng suất thiết bị trong khai thác quặng bauxit, 
đảm bảo được sự tiên tiến trong hệ thống định 
mức, phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất, dây 
chuyền công nghệ khai thác quặng bauxit chung 
toàn ngành, làm cơ sở để trả công lao động, 
khoán chi phí sản xuất, xây dựng kế hoạch phối 
hợp sản xuất kinh doanh giữa TKV và các đơn vị 
đúng và đủ.
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2. Đặc điểm tự nhiên - kỹ thuật mỏ quặng 
bauxit

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
2.1.1. Đặc điểm địa hình
Các mỏ bauxit Tây Tân Rai, Nhân Cơ nằm trên 

khu vực cao nguyên, bị phân cắt tương đối mạnh, 
tạo các vùng đan xen giữa thung lũng, cao nguyên 
và núi cao. Địa hình phần lớn có dạng đồi lượn 
sóng thoải, độ chênh cao độ trung bình từ 30÷80 
m, chia thành 02 phần: Phần đỉnh plato và phần 
rìa plato. Phần đỉnh của plato thường khá bằng 
phẳng với góc dốc từ 1÷60. Rìa plato thường tạo 
thành đường viền rõ rệt, nhiều chỗ có khi bị phần 
chia bởi các thung lũng trẻ. Độ dốc của sườn plato 
rất khác nhau từ thoải 5÷150, cá biệt có những vị 
trí dốc trên 400 [2] [4].

2.1.2. Đặc điểm khí hậu
Khu vực mỏ có khí hậu nhiệt đới, chia làm 2 

mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, 
mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng 
mưa trung bình hàng năm từ 2.356÷2.900 mm. 
Mùa khô lượng mưa không đáng kể chỉ bằng 20% 
lượng mưa trong năm. Trong mùa mưa, lượng 
mưa đạt trên 2.000 mm. Nhiệt độ trung bình năm 
khoảng 21,7-23,40C.

Thống kê tại mỏ bauxit trong các tháng 5, 10, 
thời gian mưa một ngày từ 6÷8 giờ; tháng 6, 9 
từ 14÷16 giờ; tháng 7 ,8 mưa suốt cả ngày. Số 
ngày ngừng làm việc do mưa trong mùa mưa mỏ 
Tân Rai khoảng 124 ngày, mỏ Nhân Cơ khoảng 
97 ngày.

2.1.3. Đặc điểm địa chất khu mỏ
2.1.3.1. Cấu trúc và thế nằm của thân quặng
Các thân quặng bauxit thế nằm chỉnh hợp 

với địa hình, các vỉa quặng bị phủ lớp đất mỏng 
có chiều dày từ 0,1÷5,5m, trung bình từ 0,5 đến 
2,5m. Các thân quặng bauxit ở phần đỉnh có góc 
dốc trung bình từ 1÷6o thuộc vỉa dốc thoải, ở phần 
sườn có góc dốc trung bình từ  5÷150 thuộc vỉa 
dốc thoải đến vỉa dốc xiên. Chiều dầy vỉa quặng 
thay đổi từ 1÷10m, trung bình từ 3,8÷7,5 m. Mặt 
cắt địa chất đặc trưng mỏ bauxit được thể hiện 
trên hình 1.

2.1.3.2. Tính chất cơ lý đất quặng
Đặc điểm địa chất công trình lớp đất, quặng tại 

các mỏ bauxit nằm trong đới vỏ phong hóa, theo 
thứ tự từ trên xuống dưới, gồm: Lớp đất phủ, lớp 
quặng Laterit-bauxit; Lớp sét litoma (lớp đất trụ); 
Lớp bazan phong hoá; Lớp Bazan gốc (Bảng 1).

2.2. Đặc điểm điều kiện kỹ thuật khai thác
2.2.1. Quy trình khai thác bauxit và trình tự 

khai thác
- Quy trình khai thác quặng bauxit tại các mỏ 

được thể hiện trên hình 2.
- Hệ thống khai thác (HTKT) áp dụng HTKT 

không xuống sâu, có vận tải, đổ bãi thải trong kết 
hợp với hoàn thổ môi trường [3] [5].

- Công nghệ khai thác: Công tác bóc đất phủ, 
khai thác quặng được xúc trực tiếp bằng máy xúc 
lên ô tô, đối với lớp đất phủ, lớp quặng  ≤ 0,5m, 
hoặc lớp đất phủ sát vách, lớp quặng sát trụ có 
chiều dày 0,3m sử dụng máy gạt để gạt gom sau 
đó dùng máy xúc để xúc lên ôtô. Trong quá trình 

Hình 1. Mặt cắt địa chất tuyến 99 khu Đăk Sin mỏ Nhân Cơ
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Bảng 1. Tổng hợp tính chất cơ lý đất, quặng các mỏ bauxit [9], [10]

TT Lớp đất, 
quặng Khu mỏ

Thể 
trọng, 
g/cm3

Khối lượng thể 
tích tự nhiên 

γw, g/cm3

Góc ma 
sát trong 

φ, độ-phút

Lực dính 
kết C, kG/

m2

1 Lớp đất phủ
Tây Tân Rai 1,34 1,78 19o30’ 0,2
Nhân Cơ (Kiến Thành) 1,34 1,706 10o25’ 0,223
Nhân Cơ (Đăk Sin) 1,34 1,632 8o29’ 0,142

2
Lớp quặng 
laterit-bauxit 
kết tảng

Tây Tân Rai 1,85 1,84 21o13’ 0,29

3 Lớp quặng 
bauxit laterit

Tây Tân Rai 1,70 1,78 23o45’ 0,23
Nhân Cơ (Kiến Thành) 1,69 1,78 16o27’ 0,296
Nhân Cơ (Đăk Sin) 1,69 1,818 9o04’ 0,163

4 Lớp sét 
litoma

Tây Tân Rai 1,675 1,78 19o47’ 0,22
Nhân Cơ (Kiến Thành) 1,679 1,675 9o28’ 0,188
Nhân Cơ (Đăk Sin) 1,679 1,691 10o27’ 0,177

Hình 2. Sơ đồ công nghệ khai thác quặng bauxit
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xúc quặng nguyên khai nở rời, khi gặp quặng kết 
tảng tiến hành xử lý bằng máy xúc trước khi xúc 
bốc [3] [5].

- Trình tự khai thác: Lấy khu vực Nhà máy 
tuyển quặng làm trung tâm, khai thác những khu 
vực gần nhà máy tuyển trước, sau đó phát triển 
về các khu vực khai thác khác trong mỏ. Để công 
tác điều hoà chất lượng quặng thuận lợi, trong các 
năm khai thác bố trí đồng thời gương xúc phần 
đỉnh và gương xúc phần sườn đồi [3] [5].

Hiện trạng sơ đồ công nghệ bóc đất phủ và 
khai thác quặng bauxit phần đỉnh được thể hiện 
trên hình 3.

2.2.2. Đồng bộ thiết bị (ĐBTB) khai thác quặng 
bauxit

- Đồng bộ thiết bị đang hoạt động: Hiện nay, 
mỏ các bauxit Tây Tân Rai, Nhân Cơ đang sử 
dụng tổ hợp máy xúc có dung tích gầu E = 1,4÷4,0 
m3 kết hợp với ô tô có trọng tải 13÷39 tấn của đơn 
vị thuê ngoài để tiến hành công tác xúc bốc, vận 
chuyển đất quặng. Máy gạt có công suất 180÷240 
HP thực hiện công tác gạt công nghệ và gạt phụ 
trợ.

- ĐBTB khai thác quặng bauxit theo các Dự án 
mỏ đã phê duyệt:  

Theo dự án khai thác mỏ bauxit Tây Tân Rai, 
công tác xúc bốc, vận chuyển quặng nguyên khai 
sử dụng đồng bộ: Máy xúc dung tích gầu E = 5,2 
m3 + ô tô tải trọng q = 55 tấn; Công tác xúc, vận 

chuyển đất phủ, quặng sử dụng đồng bộ: Máy xúc 
dung tích gầu E = 4,0 m3 + ô tô khung cứng, khung 
động tải trọng q = 36 tấn; Công tác gạt sử dụng 
máy gạt có công suất từ 180÷240HP [3]. 

Đối với mỏ Nhân Cơ, công tác xúc bốc, vận 
chuyển quặng nguyên khai sử dụng đồng bộ: Máy 
xúc dung tích gầu E = 3÷4,0 m3 + ô tô tải trọng q 
= 30÷36 tấn; Công tác xúc, vận chuyển đất phủ, 
quặng sử dụng đồng bộ: Máy xúc dung tích gầu E 
= 1,5÷2 m3 + ô tô tải trọng q = 20÷25 tấn; Công tác 
gạt sử dụng máy gạt có công suất từ 180÷240HP 
[5].

2.2.3. Nhận xét
Qua phân tích đánh giá đặc điểm điều kiện tự 

nhiên, hiện trạng khai thác tại các mỏ bauxit cho 
thấy: 

- Với đặc điểm địa hình mỏ bauxit dạng bề mặt, 
địa hình dốc thoải, độ chênh cao địa hình thấp, 
đồng thời đất quặng thuộc loại đất mềm, tơi xốp, 
dễ dàng xúc, gạt trực tiếp, rất thuận lợi cho khai 
thác mỏ, cũng như nâng công suất khai thác.

- Khu vực mỏ có khí hậu nhiệt đới, chia làm 2 
mùa rõ rệt. Mùa khô, ít mưa rất thuận lợi cho quá 
trình nâng công suất khai thác mỏ. Tuy nhiên, vào 
mùa mưa, với lương mưa nhiều, thời gian mưa 
kéo dài kết hợp với tính tơi xốp và khả năng chứa 
ẩm của đất, quặng, mưa thấm dã vào đất quặng 

1 - Máy xúc, 2 - Ô tô tự đổ, 3 - Máy gạt; Hp: Chiều cao lớp đất phủ; Hq: Chiều cao lớp quặng
Hình 3. Sơ đồ công nghệ khai thác quặng bauxit
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gây ra hiện tượng dính bết, trơn trượt, sình lầy …
ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác mỏ, 
làm giảm năng suất các thiết bị khai thác hoạt 
động trong khâu công nghệ và tăng khối lượng 
công việc duy tu, bảo dưỡng đường mỏ.

- Quy trình khai thác, trình tự khai thác, HTKT 
và công nghệ khai thác đang sử dụng tại các mỏ 
phù hợp thông số thiết kế theo các Dự án đã được 
phê duyệt.

Sơ đồ công nghệ thiết bị hoạt động, vận hành 
trong các khâu công nghệ chính và khâu phụ trợ 
được xây dựng phù hợp điều kiện tự nhiên, điều 
kiện kỹ thuật mỏ.

- Công tác xúc bốc, vận chuyển đất phủ, quặng 
nguyên khai, các mỏ bauxit đang sử dụng tổ hợp 
máy xúc E=1,4÷4,0 m3 + ô tô q = 10÷40 tấn cơ 
bản là phù hợp với ĐBTB đã được phê duyệt, tuy 
nhiên chưa đầy đủ, thiếu tổ hợp máy xúc E= 5,2 
m3 + ô tô tải trọng q= 36÷55 tấn). Công tác gạt: sử 
dụng máy gạt công suất 180÷240HP phù hợp theo 
thiết kế và thực tế sản xuất tại các mỏ bauxit.

3. Đánh giá thực trạng hệ thống định mức 
đang áp dụng 

3.1. Định mức lao động và năng suất một số 
thiết bị cơ giới vận tải chủ yếu trong khai thác, 
tuyển quặng bauxit (Định mức 54)

Sau 3 năm đi vào mỏ bauxit Tây Tân Rai đi 
vào sản xuất ổn định, trên cơ sở cập nhật lại dây 
chuyền công nghệ khai thác (sử dụng gầu xúc làm 
tơi quặng kết tảng thay thế phương pháp khoan 
nổ mìn), các thiết bị khai thác hiện có của mỏ, thợ 
vận hành thiết bị có trình độ kỹ thuật của cấp bậc 
qui định được tuyển dụng, có biện pháp thi công 
và dây chuyền sản xuất tương đối hợp lý, Công 
ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) xây 
dựng Định mức 54 để phục vụ cho công tác quản 
lý kinh tế - kỹ thuật của khâu khai thác và phục trợ 
trong dây chuyền sản xuất của mỏ.

Định mức 54 được xây dựng đảm bảo cơ sở 
khoa học, đầy đủ nội dung, kết cấu so với yêu cầu 
của bộ định mức tương tự, đang sử dụng hiện 
hành của TKV (Định mức 2798). Tuy nhiên, Định 
mức 54 do LDA xây dựng để sử dụng nội bộ trong 
Công ty, công tác xây dựng chủ yếu theo phương 
pháp thống kê, bấm giờ, chụp ảnh, phụ thuộc vào 
yếu tố chủ quan, chưa mang tính khách quan và 
Định mức 54 chưa mang tính phổ quát để áp dụng 

cho hoạt động khai thác mỏ bauxit chung trong 
TKV.

3.2. Định mức lao động và năng suất một số 
thiết bị chủ yếu khai thác lộ thiên

Tại mỏ bauxit Nhân Cơ, công tác quản lý kinh 
tế - kỹ thuật trong công đoạn khai thác đang vận 
dụng Định mức 2411. Định mức đã xây dựng năng 
suất thiết bị khai thác, phụ trợ hoạt động trong dây 
chuyền sản xuất các mỏ lộ thiên than, gồm các 
khâu: Khoan nổ, xúc bốc, vận tải, thải đá. Đất đá 
có độ cứng f = 1÷20, từ đất đá mềm xúc trực tiếp 
đến đất đá cứng phải làm tơi bằng nổ mìn trước 
khi xúc. 

Do sự khác biệt cơ bản giữa quá trình khai thác 
quặng bauxit và khai thác than, việc vận dụng Định 
mức 2411 cho công tác khai thác quặng bauxit là 
chưa phù hợp, dẫn đến việc lập và xét duyệt kế 
hoạch kinh tế kỹ thuật cũng như nghiệm thu thanh 
quyết toán chi phí hàng năm trong công đoạn khai 
thác các mỏ bauxit sẽ bất hợp lý.

4. Xây dựng định mức năng suất thiết bị 
khai thác phù hợp với điều kiện sản xuất tại 
các mỏ bauxit thuộc TKV 

4.1. Cơ sở xây dựng định mức
- Định mức lao động và năng suất một số thiết bị 

chủ yếu khai thác than lộ thiên ban hành kèm theo 
Quyết định số 2411/QĐ-TKV ngày 31/12/2019 của 
TKV;

- Tài liệu thăm dò, khảo sát; Hồ sơ Dự án đầu 
tư XDCT khai thác mỏ bauxit Tân Rai, Nhân Cơ;

- Các Định mức nội bộ tại LDA, DNA;
- Báo cáo kết quả thành lập bản đồ cơ lý đất đá 

mỏ Tây Tân Rai được TKV thông qua tại văn bản 
số 6499/TKV-TN ngày 27/12/2019.

- Điều kiện tự nhiên: Địa hình, địa chất thủy 
văn – công trình, điều kiện thời tiết, khí hậu và kết 
quả quan trắc lượng mưa hàng năm tại khu mỏ....

4.2. Phương pháp tính định mức
- Phương pháp khảo sát thực tế: xác định 

thành phần công việc, quan sát hiện trường, chụp 
ảnh bấm giờ, hao phí lao động, cho các công tác 
không thể sử dụng công thức tính toán.

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả 
nghiên cứu đề tài, định mức cùng loại đã được bổ 
sung, chỉnh sửa và ban hành áp dụng trong TKV.

- Phương pháp tính toán: Trên cơ sở điều kiện 
tự nhiên, các thông số kỹ thuật, công nghệ và thiết 
bị sử dụng các mỏ quặng bauxit, sử dụng công 
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thức tính toán để xác định mức năng suất cho các 
thiết bị chủ yếu trong khâu khai thác.

4.3. Xây dựng tổ hợp đồng bộ thiết bị máy 
xúc - ô tô phù hợp cho các mỏ bauxit

Trên cơ sở tổ hợp ĐBTB xúc bốc, vận tải hiện 
có các mỏ bauxit Tây Tân Rai, Nhân Cơ và tổ hợp 
ĐBTB xúc bốc, vận tải được lựa chọn theo các dự 
án khai thác mỏ đã được cấp thẩm quyền thông 
qua (Mục 2.2.2). Theo kết quả nghiên cứu và kinh 
nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của ĐBTB 
xúc bốc, vận tải trên các mỏ lộ thiên trong và ngoài 
nước, đề xuất theo các tổ hợp ĐBTB xúc bốc, vận 
tải hợp lý, để xây dựng định mức năng suất máy 
xúc, ô tô trong hoạt động khai thác mỏ bauxit như 
sau: Máy xúc dung tích gầu E = 1,4÷1,9 m3 + ô 
tô tải trọng q = 10,8÷17,82 tấn; E = 2,7 m3+ q = 
13÷21 tấn; E = 3,3÷4,0 m3 + q = 17÷40 tấn; E = 5,2 
m3 + q = 39÷55 tấn.

4.4. Các thông số tính toán định mức
4.4.1. Các thông số phụ thuộc điều kiện tự 

nhiên
Gồm: Hệ số đầy gầu (Kđg), hệ số sử dụng gầu 

xúc(Ksd), khả năng chứa tối đa đất đá trong thùng 
xe (Va). Được xác định trên cơ sở các báo cáo 
thăm dò địa chất, báo cáo cơ lý đất đá của khu 
vực mỏ Tây Tân Rai, mỏ Nhân Cơ năm 2019, hiện 
trạng chủng loại thiết bị khai thác đang sử dụng 
trong mỏ và phương pháp xác định các thông số 
trên trong định mức năng suất thiết bị hiện hành 
của TKV.

4.4.2. Các thông số theo điều kiện kỹ thuật, tổ 
chức sản xuất:

1. Thời gian chu kỳ xúc (Tck):
Gồm thời gian thực hiện các thao tác chính, 

phụ. Trong đó: 
- Thời gian thực hiện các thao tác chính: là chi 

phí thời gian cho xúc, quay đổ, và quay lại gương 
xúc, được xác định trên cơ sở số liệu khảo sát 
bấm giờ, chụp ảnh theo sơ đồ công nghệ xúc bốc 
đất quặng điển hình (Hình 4). 

Khi xúc quặng nguyên khai bở rời, đất trụ, đất Khi xúc quặng nguyên khai bở rời, đất trụ, đất 
phủ có chiều dầy >0,5m theo gương xúc dọc tầng, phủ có chiều dầy >0,5m theo gương xúc dọc tầng, 
chiều rộng luồng xúc hạn chế, vào mùa khô áp chiều rộng luồng xúc hạn chế, vào mùa khô áp 
dụng sơ đồ xúc Hình 4a, vào mùa mưa áp dụng dụng sơ đồ xúc Hình 4a, vào mùa mưa áp dụng 
sơ đồ Hình 4b. Khi xúc quặng kết tảng áp dụng sơ sơ đồ Hình 4b. Khi xúc quặng kết tảng áp dụng sơ 
đồ xúc Hình 4c (Mùa khô ô tô đứng dưới mức máy đồ xúc Hình 4c (Mùa khô ô tô đứng dưới mức máy 
đứng, mùa mưa ô tô đứng cùng mức). Sơ đồ xúc đứng, mùa mưa ô tô đứng cùng mức). Sơ đồ xúc 
quặng kho tương tự sơ đồ xúc mùa khô hình 4a.quặng kho tương tự sơ đồ xúc mùa khô hình 4a.

Từ số liệu khảo sát thực tế của máy xúc cho 
từng ca để lựa chọn chu kỳ xúc theo tiêu chí có 
thời gian xúc ngắn nhất và đúng quy trình, quy 
phạm, có tính đến yếu tố liên tục.

- Thời gian thực hiện các thao tác phụ là: Thời 
gian để di chuyển máy theo gương xúc, làm vệ 
sinh gầu xúc, chuẩn bị gương xúc.

2. Vận tốc trung bình của xe ô tô (km/h):
* Vận tốc trung bình ô tô vào mùa khô (Vk):
Vận tốc trung bình ô tô vào mùa khô được xác 

định theo công thức sau [7]:
Vk = (Vct+Vkt)/2, km/h (1)
Trong đó:
- Vct: Vận tốc trung bình có tải ô tô, km/h;
- Vkt:: Vận tốc trung bình không tải ô tô, km/h
* Vận tốc trung bình ô tô vào mùa mưa (Vm):
Vận tốc trung bình ô tô vào mùa mưa được xác 

Hình 4. Sơ đồ phối hợp máy xúc ô tô trong công tác khai thác mỏ bauxit
a) b) c)
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định theo công thức [14]:                                                      

                                                             ,km/h(2)

Trong đó:
- SD: Khoảng cách dừng an toàn khi ô tô lưu 

thông trên tuyến đường gặp vật cản, m; 
- t: Thời gian tính từ khi lái xe phát hiện vật cản 

đến khi lực ma sát thực tế xuất hiện tại bánh xe, 
giây;

3. Thời gian thực hiện một chu kỳ gạt (Tckg)
Thời gian chu kỳ gạt được xác định theo công 

thức sau [8]:

      , phút  (3) 

Trong đó: Lct: Cự ly gạt có tải, m; Lkt: Cự ly gạt 
không tải, m; Vct: Vận tốc gạt có tải, m/phút; Vkt: 
Vận tốc gạt không tải, m/phút; to: Thời gian nâng 

hạ lưỡi gạt, to = 0,03 phút; tq: Thời gian quay, dừng 
máy gạt, tq = 0,06-0,07, phút.

Vận tốc gạt có tải, không tải được xác định trực 
tiếp bằng phương pháp khảo sát bấm giờ, chụp 
ảnh cho từng loại hình công việc và từng cự ly gạt 
điển hình (Hình 5, 6).

Các thông số khác, bao gồm: Thời gian thực 
hiện các thao tác phụ, thời gian làm việc ra sản 
phẩm trong ca, trong năm của các thiết bị trong 
các khâu công nghệ, được xác định trên căn cứ 
khảo sát thời gian làm việc của các ca, có bổ sung 
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất thực 
tế của các mỏ bauxit vùng Tây Nguyên.

4.5. Tính toán năng suất thiết bị
4.5.1. Năng suất ca của máy xúc
- Năng suất ca xúc đất phủ, đất trụ được xác 

định theo công thức 4a, xúc quặng nguyên khai bở 
rời, kết tảng, quặng kho được xác định theo công 
thức 4b [8]:

( )23,6 12,81 6,51 3,94mV t SD t= × × + × − ×

a)

b)
a) Gạt ở phần đỉnh; b) Gạt ở phần sườn; Hp- Chiều dầy lớp phủ; Hq- Chiều dầy lớp quặng; h1=0,3m-

chiều dầy lớp phủ giáp quặng; α- Góc dốc vỉa quặng
Hình 5. Sơ đồ hoạt động máy gạt khi gạt gom đất phủ, gạt phẩm cấp mặt vách, gạt máng xúc phủ

Hình 6. Sơ đồ hoạt động máy gạt khi gạt hoàn thổ

2 2ct kt
ck q o

ct kt

L LT t t
V V

= + + +
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     , m3/ca  (4a);
   

 
     , tấn/ca  (4b)

Trong đó: Va - Khả năng chứa tối đa đất, quặng 
nguyên khối trong thùng xe, m3; Tck - Thời gian một 
chu kỳ xúc, phút; E- Dung tích gầu xúc, m3; qo- 
Trọng tải của xe theo thiết kế, tấn; Tcđ- Thời gian 
máy xúc chờ ô tô, phút; Ksd - Hệ số sử dụng gầu 
xúc;

4.5.2. Năng suất ca của ô tô
- Năng suất ca vận chuyển đất phủ, đất trụ xác 

định theo công thức 5a, vận chuyển quặng nguyên 
khai, kết tảng, quặng kho theo công thức 5b [8]:

  , m3/ca (5a); 

   , tấn/ca (5b)

Trong đó: L- Cung độ vận chuyển, km; V- Vận 
tốc trung bình của ô tô; km/h; Tx - Thời gian xúc 
đầy một xe ô tô, phút; Tcđ - Thời gian chờ máy 
xúc, phút; Tm - Thời gian thực hiện các thao tác 
phụ, Tm; Va - Khả năng chứa tối đa đất đá (dạng 
nguyên khối) trong thùng xe tính theo trọng tải; m3; 
qo- trọng tải của xe theo thiết kế (tấn); 

4.5.3. Năng suất ca của máy gạt
Năng suất ca gạt gom đất phủ, gạt chọn lọc 

mặt vách vỉa, gạt dọn nền tầng vách vỉa và gạt 
hoàn thổ được xác định theo công thức 6a, gạt 
gom quặng, gạt chọn lọc mặt trụ vỉa, gạt dọn nền 
tầng trụ vỉa và gạt quặng đổ kho nguyên khai được 
xác định theo công thức 6b [8]:

 
     , m3/ca (6a);   

       , tấn/ca  (6b)

Trong đó: G - Khối lượng đất đá trước bàn gạt 

gom đất phủ, gạt chọn lọc mặt vách vỉa, gạt dọn 
nền tầng vách vỉa, gạt hoàn thổ hoặc gạt gom 
quặng, gạt chọn lọc mặt trụ vỉa, gạt dọn nền tầng 
trụ vỉa và gạt quặng đổ kho nguyên khai, tấn (m3); 
Tsp- Thời gian làm ra sản phẩm trong ca; Tsp = 345 
phút; k- Hệ số tính đến điều kiện làm việc (k =1 với 
điều kiện làm việc bình thường, đất, quặng tơi); 
Tck- Thời gian thực hiên 1 chu kỳ, phút.

4.6. Kết quả tính toán
Kết quả tính toán năng suất thiết bị xúc bốc tại 

một số tổ hợp đồng bộ thiết bị hợp lý thể hiện ở 
bảng 2. Năng suất ca máy gạt theo cự ly gạt từ 
10 đến 50 m thể hiện bảng 3. Năng suất ô tô hoạt 
động trên cung độ điển hình từ 0,5-3km thể hiện 
ở bảng 4. 

5. Kết luận
Phương pháp xây dựng định mức được xây 

dựng dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên, các thông 
số kỹ thuật, công nghệ và thiết bị sử dụng các mỏ 
quặng bauxit, sử dụng công thức tính toán để xác 
định mức năng suất cho các thiết bị hoạt động 
trong các khâu công nghệ khai thác quặng bauxit.

Kết quả xây dựng định mức năng suất thiết bị 
khai thác thể hiện đầy đủ, chi tiết các công đoạn 
khai thác quặng bauxit và khi áp dụng kết quả 
vào thực tế sản xuất sẽ đáp ứng yêu cầu trong 
công tác lập, thẩm định, phê duyệt/thông qua Kế 
hoạch Kỹ thuật công nghệ; Kế hoạch Phối hợp 
kinh doanh; nghiệm thu khối lượng trong các công 
đoạn sản xuất tại các Đơn vị liên quan đến các 
hoạt động về khai thác, tuyển quặng bauxit, sản 
xuất alumin của TKV.

Tài liệu kham khảo:
[1]. Định mức lao động, năng suất một số thiết 

bị chủ yếu (Hội đồng quản trị Tổng công ty than 
Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2034/QĐ-
HĐQT ngày 09/11/2004), Tổng công ty than Việt 
Nam, 2004.

[2]. Báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp 
tài nguyên khu Tây mỏ Bauxit Tân Rai - Bảo Lâm 
– Lâm Đồng (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng 
sản công nhận theo quyết định số 15/CĐ-HĐTL 
ngày 12/01/2007), Công ty cổ phần Tin học, Công 
nghệ, Môi trường Than – Khoáng sản Việt Nam, 
2006.

[3]. Điều chỉnh thiết kế cơ sở Mỏ - Tuyển, dự 
án Tổ hợp Bauxit – Nhôm Lâm Đồng công suất 
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Bảng 2. Năng suất ca của máy xúc

Dung 
tích 
gầu, 
m3

Trọng 
tải 

ôtô, 
tấn

Quặng NK bở 
rời, tấn/ca

Quặng kết 
tảng, tấn/ca

Quặng kho 
NK, tấn/ca Đất phủ, m3/ca Đất trụ, m3/ca

Mùa 
khô

Mùa 
mưa

Mùa 
khô

Mùa 
mưa

Mùa 
khô

Mùa 
mưa Mùa khô Mùa 

mưa
Mùa 
khô

Mùa 
mưa

1,4 10,8 1.298 962   1.298 991 940 717 822 610
1,6 13 1.440 1.047   1.497 1.142 1.084 779 912 664
1,7 13 1.459 1.073   1.574 1.201 1.096 798 924 680

1,9
17 1.670 1.192   1.805 1.334 1.255 885 1.060 757

17,82 1.681 1.199   1.818 1.342 1.264 890 1.067 762
2,7 21 2.028 1.471 1.135 937 2.324 1.708 1.515 1.115 1.287 935
3,3 21 2.264 1.640 1.318 1.080 2.480 1.791 1.740 1.266 1.435 1.041

4,0
39 2.733 1.998 1.772 1.432 2.815 2.041 2.096 1.577 1.739 1.272
40 2.740 2.002 1.775 1.435 2.822 2.046 2.102 1.580 1.744 1.275

5,2 55 3.480 2.458 2.454 1.900 3.480 2.458 2.587 1.811 2.216 1.567

Bảng 3. Năng suất ca máy gạt

Stt Nội dung Đvt
Máy gạt ≤ 180 CV  Máy gạt > 180 CV 

 Mùa khô  Mùa mưa  Mùa khô  Mùa mưa 
I Gạt gom đất phủ; gạt chọn lọc mặt vách vỉa; gạt dọn nền tầng vách vỉa
1 Cự ly 10m m3/ca    1.281       1.114      1.545       1.270   
2 Cự ly 20m m3/ca       819          708         936          748   
3 Cự ly 30m m3/ca       649          560         707          552   
4 Cự ly 40m m3/ca       567          489         589          450   
5 Cự ly 50m m3/ca       524          452         519          394   
II Gạt hoàn thổ
1 Cự ly 10m m3/ca    1.266       1.100      1.526       1.254   
2 Cự ly 20m m3/ca       808          699         923          738   
3 Cự ly 30m m3/ca       640          552         697          544   
4 Cự ly 40m m3/ca       559          482         581          443   
5 Cự ly 50m m3/ca       516          445         511          388   
III Gạt quặng đổ kho nguyên khai
1 Cự ly 10m tấn/ca    2.133       1.854      2.572       2.111   
2 Cự ly 20m tấn/ca    1.360       1.176      1.555       1.241   
3 Cự ly 30m tấn/ca    1.076          930      1.173          916   
4 Cự ly 40m tấn/ca       940          811         978          746   
5 Cự ly 50m tấn/ca       869          750         860          653   
IV  Gạt gom quặng; gạt chọn lọc mặt trụ vỉa; gạt dọn nền tầng trụ vỉa.
1 Cự ly 10m tấn/ca    2.037       1.769      2.483       2.044   
2 Cự ly 20m tấn/ca    1.296       1.124      1.508       1.200   
3 Cự ly 30m tấn/ca    1.025          889      1.136          891   
4 Cự ly 40m tấn/ca       896          775         944          724   
5 Cự ly 50m tấn/ca       828          716         836          632   
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Establishment of the efficiency norm of the mining equipment suitable to the 
production condition at bauxite mines of Vinacomin

MSc. Le Ba Phuc, Eng. Do Van Trieu - Vinacomin – Instiute of Mining Science and Technology
Abstract:
The bauxite mines of Vinacomin have been operating and reached the design capacity for many 

years. However, the economic and technical management of Vinacomin to the bauxite mines is based 
on the set of the productivity norm on temporary equipment constructed by the mine and the current 
equipment capacity norms of Vinacomin for the opencast coal mining companies are applied. The self 
constructed mine norms are only applied locally but not universally for bauxite mines under Vinacomin. 
The current equipment productivity norms that Vinacomin establishes to the opencast coal mines are 
not suitable for the mining conditions of bauxite mines, which cause a lot of difficulties in the technical 
management and the cost management. The paper prososes to develop the equipment efficiency norms 
which are suitable to the natural and technical conditions, the technology level of bauxite mines under 
Vinacomin, the advanced efficient and suitable level of the establishment ensuring the production costs 
of the optimal technology stages. 
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ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TRỮ LƯỢNG, TÀI NGUYÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN CHÌ KẼM THUỘC TKV ĐẾN 

NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

ThS. Nguyễn Văn Minh, KS. Nguyễn Văn Hậu
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: ThS. Hoàng Minh Hùng

Tóm tắt: 
Bài báo đánh giá tổng thể trữ lượng tài nguyên, định hướng chiến lược phát triển thị trường 

và công tác thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chì kẽm của Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

1. Tính cấp thiết
Khoáng sản chì kẽm là tài nguyên không tái 

tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải 
được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, 
tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội trước mắt, lâu dài và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. 
Ngày 22/12/2011 Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2427/QĐ-Ttg về chiến lược và quy hoạch 
các khoáng sản trên cả nước giai đoạn đến 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở để các doanh 
nghiệp đầu tư công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng 
phục vụ công tác thăm dò, khai thác, chế biến 
khoáng sản, trong đó đã định hướng cơ bản phát 
triển khai thác chế biến khoáng sản chì kẽm của 
Việt Nam. 

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng Sản Việt 
Nam (TKV) được chính phủ giao quản lý khai thác 
chế biến khoáng sản chì kẽm. Theo thống kê, sản 
lượng chì kẽm sản xuất hiện nay không đáp ứng 
được nhu cầu tiêu thụ trong nước nên hàng năm 
nước ta vẫn phải nhập khẩu chì kẽm, nhu cầu 
nhập khẩu hàng năm tăng %8 so với năm trước. 
Do đó, để đáp ứng thị trường tiêu thụ, công tác 
phát triển bền vững thăm dò, khai thác và chế biến 
khoáng sản chì kẽm phải phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, phù 
hợp với thị trường và xu thế công nghệ hiện đại 
trong dài hạn, cần thiết phải rà soát, đánh giá lại 
tổng thể trữ lượng tài nguyên và cơ sở hạ tầng mỏ, 
nhà máy, thiết bị và nhân lực đang có sẵn trong 
chế biến khoáng sản chì kẽm, dự báo thị trường 
tiêu thụ kim loại chì kẽm từ đó định hướng chiến 
lược phát triển công tác thăm dò, khai thác, chế 

biến khoáng sản chì kẽm đến năm 2030, tầm nhìn 
2050 cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng 
sản Việt Nam. 

2. Hiện trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ và 
dự báo nhu cầu khoáng sản chì kẽm

2.1. Trên thế giới
* Tình hình sản xuất, tiêu thụ:
Trữ lượng trên thế giới khoảng hơn 2 tỷ tấn 

quặng chì; 1,9 tỷ  tấn  quặng kẽm, trong đó Úc có 
trữ lượng kẽm lớn nhất khoảng 68 triệu tấn, tiếp 
theo là Trung Quốc, Pêru, Nga, Mỹ.... [1]. Trong 
năm 2019 toàn thế giới sản xuất 13,5 triệu tấn 
kẽm kim loại, trong đó Trung quốc 4,3 triệu tấn 
kẽm thỏi chiếm 33%, tiếp đến là Peru 1,4 triệu tấn 
chiếm 10,7%, Australia 1,3 triệu tấn chiếm 10%...
[1]. Các số liệu thống kê đã cho thấy từ năm 2015 
đến 2019 trên toàn cầu, sản xuất và nhu cầu sử 
dụng chì kẽm tương đối ổn định, mức tăng của 
chì khoảng 1,27%/năm và kẽm 0.15%/năm không 
đáng kể (xem bảng 1). 

* Dự báo cung cầu, giá chì kẽm:
Theo các số liệu dự báo sản xuất và tiêu thụ 

kim loại chì toàn cầu dự kiến năm 2020 đạt 12,8 
triệu tấn và năm 2027 sẽ đạt khoảng 19 triệu tấn, 
tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 5,8 
%/năm, giá kim loại chì sẽ tăng bình quân 2,3%/
năm và đứng giá ở mức 2.100 USD/tấn vào năm 
2030 [4]. Đối với kim loại kẽm, cung cầu sẽ dư cho 
đến năm 2023, sau đó thiếu hụt từ năm 2024, thị 
trường kim loại kẽm sẽ tăng trung bình hàng năm 
là 2,4% và đạt khoảng 17 triệu tấn vào năm 2027. 
Giá kim loại kẽm sẽ tăng bình quân 3,15%/năm 
và đứng giá vào khoảng 2500USD/tấn vào năm 
2030.

Theo ngân hàng thế giới, giá kẽm ở mức 2.500 
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Bảng 2. Dự báo cung cầu kẽm từ năm 2020 đến năm 2027 (Nghìn tấn) [5], [6]

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Cung 15.482 15.891 16.381 16.616 15.928 16.198 16.494 16.814
Cầu 15.268 15.561 15.950 16.338 15.984 16.364 16.741 17.130

Cân bằng cung cầu 214 330 431 278 -0.06 -0.17 -0.25 -0.32

Bảng 3. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ chì kẽm trong nước [8]

TT Nội dung ĐVT
Năm

2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Cả nước

I.1 Sản xuất
1 Chì kim loại 1000 tấn 2,8 1,9 0,8 4,5 4,5 4,5
2 Kẽm thỏi 1000 tấn 17 15 12 12 12 12
I.2 Tiêu thụ
1 Tinh quặng chì 1000 tấn 69,7 101,2 134,1 149,4 180,1 159,3
2 Kẽm thỏi 1000 tấn 95,4 99,7 148,1 187,7 139,5 147,2
II TKV
1 SX TQ 50%Pb tấn 2.492 3.649 2.900 2.379
2 SX TQ oxit 20 %Pb tấn 2.205 3.305
3 Sản xuất kẽm thỏi 1000 tấn 10,73 10,84 11,2 11,62

Bảng 1. Cung cầu chì, kẽm giai đoạn 2014-2019 (nghìn tấn) [2]

TT Năm 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sản xuất chì 11.059 11.308 11.569 11.796 11.752
2 Nhu cầu sử dụng chì 11.049 11.268 11.724 11.869 11.744
3 Sản xuất kẽm 13.801 13.566 13.493 13.171 13.537
4 Nhu cầu sử dụng kẽm 13.627 13.665 13.973 13.693 13.726

Hình 1. Dự báo giá chì từ năm 2020 đến 
năm 2030

Hình 2. Dự báo giá kẽm từ năm 2020 đến 
năm 2030
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USD/tấn vào năm 2030 được thể hiện trong bảng 
2 và 3. Dự báo giá chì, kẽm trong khoảng từ năm 
2020 đến năm 2030 được mô tả trên các hình 1, 2.

2.2. Trong nước
* Tình hình sản xuất tiêu thụ trong nước:
Các số liệu thống kê trong những năm qua từ 

2014 đến 2019 đã cho thấy sản lượng sản xuất 
chì kim loại của Việt Nam những năm gần đây đạt 
chỉ đạt khoảng 4.500 tấn/năm chủ yếu để bán cho 
các hộ tiêu thụ trong nước. Sản lượng chì, kẽm 
sản xuất trong nước chỉ đáp ứng lượng rất nhỏ chỉ 
chiếm từ 5÷10% lượng tiêu thụ trong nước. Như 
vậy Việt Nam đã phải nhập khẩu với số lượng lớn 
kim loại chì, kẽm hàng năm (xem bảng 4).

* Dự báo nhu cầu thị trường trong nước:
Số liệu thống kê sản lượng nhập khẩu kim loại 

chì, kim loại kẽm từ năm 2015-2019 cho thấy, nhu 
cầu kim loại kẽm năm 2019 tăng khoảng 6%/năm 
so với năm 2018. Nhu cầu kim loại chì trung bình 
tăng 13%. Sản lượng kim loại chì, kẽm đang sản 
xuất không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong 
nước. Trong đó, kim loại kẽm sản xuất chỉ chiếm 
khoảng 8% và kim loại chì chiếm 3% so với nhu 
cầu tiêu thụ. Vì vậy trước đây cũng như hiện nay 
và trong tương lai dài hạn nhu cầu nhập khẩu kim 
loại chì kẽm phục vụ cho các ngành công nghiệp 
của Việt Nam là rất lớn. 

3. Hiện trạng trữ lượng, tài nguyên khoáng 

sản chì kẽm
Công tác điều tra khoáng sản chì kẽm của cả 

nước đã ghi nhận 131 mỏ, điểm mỏ, và các điểm 
khoáng hóa. Tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc 
Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, 
Yên Bái, Thái Nguyên (tổng tài nguyên trữ lượng 
quặng chì kẽm được điều tra đánh giá và thăm 
dò của nước ta là 7.461 nghìn tấn) trong đó hiện 
nay TKV đang quản lý các mỏ Chợ Điền thuộc 
Tỉnh Bắc Kạn và mỏ Cúc Đường, Lang Hít thuộc 
tỉnh Thái Nguyên, với tổng trữ lượng tài nguyên 
là: 3.338 nghìn tấn chiếm tỷ trọng 44,74% của cả 
nước. Trong đó:

- Mỏ Chợ Điền – Bắc Kạn: Trữ lượng tính đến 
tháng 12/ 2013 tổng trữ lượng là 113.344 tấn 
Pb+Zn. 

- Mỏ Lang Hít – Thái Nguyên: Trữ lượng tính 

Hình 1. Trữ lượng tài nguyên khoáng sản chì kẽm 
của cả nước

Bảng 4. Kết quả vận hành sản xuất của các xưởng tuyển chì kẽm [8]

TT Tên sản phẩm Đơn 
vị

Kết quả thực hiện các năm
2014 2015 2016 2017 2018 2019

I Xưởng tuyển Chì Kẽm Lang Hít        
1 Quặng NK Tấn 21.721 26.171 29.073 36.880 16.155 22.242
2 Sản phẩm tuyển        
- Tinh quặng kẽm Tấn 2.501 2.912 2.990 3.103 1.350 2.225
- Tinh quặng chì Tấn 795 1.172 1.369 2.082 751 178
II Xưởng tuyển Chì Kẽm Chợ Điền        
1 Quặng NK Tấn 79.864 84.772 86.715 88.595 107.476 113.190
2 Sản phẩm tuyển        
- Tinh quặng kẽm Tấn 11.836 12.723 13.284 12.733 14.582 14.672
- Tinh quặng chì Tấn 545 769 1.047 1.498 2.132 2.251
III Xưởng tuyển chì kẽm Cúc Đường        

1 Quặng NK vào tuyển Tấn     21.683 28.163

2 Tinh quặng chì sau tuyển Tấn     2.220   3.257
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đến tháng 12 năm 2013 tổng trữ lượng tài nguyên 
là 141.790 tấn Pb+Zn.

- Mỏ Cúc Đường – Thái Nguyên: Trữ lượng 
tính đến tháng 9/2009 với tổng tài nguyên trữ 
lượng toàn mỏ là: 73.020,8 tấn Pb+Zn.

4. Hiện trạng công tác khai thác, chế biến
4.1. Hiện trạng công tác khai thác
* Khai thác hầm lò:
Hiện nay, Tổng Công ty Khoáng sản - TKV 

đang tiến hành khai thác 03 mỏ kẽm chì Chợ Điền, 
Lang Hít và Cúc Đường. Mỏ Chợ Điền đang được 
khai thác theo giấy phép số 340-QĐ/KTM ngày 19 
tháng 8 năm 1985 với sản lượng QNK 100.000 
tấn/ năm (hầm lò 85.000 tấn/năm; lộ thiên 15.000 
tấn/năm). Mỏ Lang Hít hoạt động theo Giấy phép 
số số 72/GP-BTNMT ngày 6/4/2020 với công suất 
30.000 tấn/năm; Cúc Đường theo giấy phép số 
2305/GP-BTNMT ngày 15/11/2013 với công suất 
mỏ lộ thiên 20.000 tấn/năm và hầm lò 15.000 tấn/
năm. Tổng trữ lượng địa chất huy động là 3,98 
triệu tấn. Tổng công suất cả 3 mỏ: 1,65 triệu tấn 
quặng NK/năm và thời hạn khai thác đến 2045. 
Theo dự án được duyệt, đáy mỏ Chợ Điền kết 
thúc đến +230, mỏ Lang Hít đến -70, mỏ Cúc 
Đường đến +70 . Tuy nhiên, theo các tài liệu địa 
chất và hồ sơ thăm dò cũ khoáng sản kẽm chì còn 
khu Đầm Vạn sẽ huy động về mỏ Chợ Điền, duy 
trì khai thác mỏ đến 2050.

* Khai thác lộ thiên:
Khu Suối Teo, mỏ Chợ Điền đang tiến hành 

khai thác thân quặng 24, khối lượng quặng còn 
lại từ 31/12/2019 là 147.992 tấn. Khu Lân Chì, 
mỏ Cúc Đường đang tiến hành khai thác quặng 

oxit tại thân quặng IX, khối lượng quặng còn lại từ 
31/12/2019 là 248.851 tấn. Khu Suối Teo áp dụng 
hệ thống khai thác xuống sâu, vận tải đất đá bằng 
ô tô, đổ bãi thải ngoài. Trình tự khai thác từ trên 
xuống. Khu Lân Chì áp dụng hệ thống khai thác 
ngang, kết hợp hoàn thổ, đất đá đổ bãi thải trong.

4.2. Hiện trạng công tác chế biến khoáng 
sản

* Công  tác tuyển quặng chì kẽm:
Công tác tuyển quặng chì kẽm trong TKV đang 

vận hành 3 xưởng tuyển chì kẽm: xưởng tuyển chì 
kẽm Lang Hít công suất 50.000 tấn/năm, xưởng 
tuyển chì kẽm Chợ Điền công suất 100.000 tấn/
năm, xưởng tuyển chì Cúc Đường công suất 
40.000 tấn/năm. Kết quả vận hành sản xuất của 
các xưởng tuyển chì kẽm được thể hiện ở bảng 5.

* Công tác luyện chì kẽm:
Hiện TKV đang quản lí các nhà máy luyện kẽm: 

Phân xưởng luyện kim màu II công suất 5.000 tấn 
bột kẽm ôxit/năm. Nhà máy kẽm điện phân Thái 
Nguyên công suất 10.000 tấn kẽm/năm. Kết quả 
vận hành sản xuất của các nhà máy luyện kẽm 
được thể hiện ở bảng 6.

5. Định hướng chiến lược thăm dò, khai 
thác, chế biến khoáng sản chì kẽm của TKV 
đến năm 2030 tầm nìn đến năm 2050 

5.1. Thị trường
Căn cứ nguồn tài nguyên khoáng sản chì kẽm, 

chiến lược phát triển thị trường chì kẽm của TKV 
đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 là sản xuất 
tiêu thụ phục vụ tối đa thị trường trong nước.

5.2. Công tác thăm dò, bổ sung nâng cấp 
trữ lượng

Bảng 5. Kết quả vận hành sản xuất của các nhà máy luyện kẽm [8]

TT Tên chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện các năm

2016 2017 2018 2019
I Phân xưởng luyện kim màu II      
1 Quặng nguyên khai oxit kẽm tấn 9.176 17.733 19.303 17.184
2 Sản phẩm bột kẽm oxit tấn 2.099 3.970 4.254 3.784

II Nhà máy điện phân kẽm Thái 
Nguyên      

1 Nguyên liệu đầu vào      
- Tinh quặng kẽm sunfua Tấn 18.926 18.332 18.049 18.774
- Bột kẽm oxit Tấn 2.511 3.600 4.111 3.984
- Bột kẽm kim loại Tấn 496 501 518 518
2 Sản phẩm kẽm thỏi tấn/năm 10.727 10.835 11.200 11.616
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Để đáp ứng nhu cầu về quặng, đảm bảo cho 
các Nhà máy tuyển, luyện hoạt động ổn định lâu 
dài, yêu cầu cần thiết phải tiến hành đầu tư thăm 
dò, điều tra - đánh giá các mỏ, điểm mỏ theo định 
hướng như sau:

* Giai đoạn đến năm 2025: Hoàn thành 02 đề 
án: (i) Đề án thăm dò BSNCTL trong ranh giới 
GPKT số 340/QĐ/KTM ngày 19/8/1985 mỏ Chợ 
Điền, mục tiêu trữ lượng là 80.000 tấn (Zn + Pb); 
(ii) Đề án thăm dò chì kẽm khu Đầm Vạn, Bản Thi, 
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, mục tiêu trữ lượng 
là  40.000 tấn (Zn +Pb).

* Giai đoạn 2026-2030: Hoàn thành 03 đề án: 
(i)  Đề án thăm dò BSNCTL phần sâu trong ranh 
giới cấp phép mỏ chì kẽm Chợ Điền, mục tiêu 
trữ lượng 52.000 tấn (Zn+Pb); (ii) Đề án thăm dò 
BSNCTL phần sâu trong ranh giới GPKT số 2305/
GP-BTNMT ngày 15/11/2013 mỏ chì kẽm Cúc 
Đường, mục tiêu trữ lượng 25.000 tấn (Zn+Pb); 
(iii) Đề án thăm dò BSNCTL phần sâu trong ranh 
giới GPKT số 72/GP-BTNMT ngày 06/4/2020 mỏ 
chì kẽm Lang Hít, mục tiêu trữ lượng 27.000 tấn 
(Zn+Pb).

* Giai đoạn 2031-2050: Hoàn thành đề án thăm 

dò BSNCTL phần sâu chì kẽm khu Đầm Vạn, mục 
tiêu là trữ lượng là 15.000 tấn (Zn +Pb).

Tổng trữ lượng dự kiến thực hiện các đề án 
thăm dò được thể hiện ở bảng 7.

5.3. Công tác khai thác
Với mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở 

nguồn tài nguyên trữ lượng và cơ sở hạ tầng có 
sẵn, công tác khai thác quặng chì kẽm của TKV 
chỉ thực hiện mục tiêu cung cấp đủ sản lượng 
quặng nguyên khai cho các nhà máy tuyển, luyện 
kim hiện nay nhằm phục vụ tiêu thụ trong nước, 
định hướng công suất khai thác khoáng sản chì 
kẽm như sau (xem bảng 8):

* Giai đoạn đến 2025: Công suất 170.000 tấn 
QNK/năm, trong đó: (i) Công suất mỏ chì kẽm lộ 
thiên Chợ Điền (khu Suối Teo) 15.000 tấn QNK/
năm và Cúc Đường (khu Lân Trì) 20.000 tấn QNK/
năm; (ii) Khai thác hầm lò: mỏ Chợ Điền công suất 
85.000 tấn QNK/năm, mỏ Cúc Đường 20.000 tấn 
QNK/năm, mỏ Lang Hít 30.000 tấn QNK/năm.

* Giai đoạn 2026-2030: Duy trì công suất khai 
thác của 3 mỏ nêu trên 170.000 tấn QNK/năm: 
02 mỏ khai thác hỗn hợp hầm lò + lộ thiên Chợ 
Điền, Cúc Đường và 01 mỏ đồng khai thác hầm 

Bảng 6. Tổng hợp trữ lượng tài nguyên khoáng sản chì kẽm sau khi thực hiện các đề án thăm dò

Tên mỏ Đơn vị

Tài nguyên, trữ lượng 
hiện đã thăm dò

Thăm dò bổ sung, 
nâng cấp trữ lượng

Tổng tài nguyên, trữ 
lượng sau khi thăm dò

Trong 
ranh 
giới 
thiết 
kế

Ngoài 
ranh 
giới 
thiết 
kế

Tổng

Trong 
ranh 
giới 

thiết kế

Ngoài 
ranh 
giới 
thiết 
kế

Tổng

Trong 
ranh 
giới 

thiết kê

Ngoài 
ranh 
giới 
thiết 
kế

Tổng

Trữ 
lượng 
(TL)

1000 tấn 
Pb+Zn 251,03 0 251,03 183,5 55 238,5 434,53 55 489,53

Tài 
nguyên 

(TN)

1000 tấn 
Pb+Zn 255,22 0 255,22 70 0 70 70 0 70

TL + TN 1000 tấn 
Pb+Zn 506,25 0 506,25 253,5 55 308,5 522,77 55 559,53

Bảng 7. Kế hoạch sản lượng khai thác quặng chì kẽm thuộc TKV

TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

2021-
2025

2026-
2030

2031-
2035

2036-
2040

2041-
2045

2046-
2050

1 Sản lượng QNK tấn 1.006.631 947.922 917.220 825.000 695.000 367.674
2 Hàm lượng Zn % 7,81 8,28 8,70 8,83 7,75 5,13
3 Hàm lượng Pb % 2,18 2,18 2,10 1,94 2,00 3,04
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lò Lang Hít. Xây dựng mỏ Đầm Vạn bắt đầu khai 
thác từ năm 2028 công suất 40.000 tấn QNK/năm. 
Tổng sản lượng khai thác đạt 190.000÷210.000 
tấn QNK/năm.

* Giai đoạn 2031-2050: 
- Từ năm 2031-2035: Kết thúc khai thác lộ 

thiên của mỏ Chợ Điền (khu Suối Teo) và mỏ Cúc 
Đường. Tiếp tục duy trì công suất các mỏ hầm 
lò Chợ Điền (85.000 tấn/năm); Đầm Vạn (40.000 
tấn/năm); Lang Hít (30.000 tấn/năm); Cúc Đường 
(20.000 tấn/năm. Tổng công suất 175.000 tấn/
năm.

- Từ năm 2036 – 2050: Công suất khai thác đạt 
135.000 đến 175.000 tấn quặng nguyên khai/năm, 
trong đó: Duy trì công suất mỏ Chợ Điền 85.000 
tấn/năm đến hết năm 2046; Duy trì công suất mỏ 
Lang Hít 30.000 tấn/năm đến hết năm 2050; Duy 
trì công suất mỏ Cúc Đường 20.000 tấn/năm đến 
hết năm 2049; Duy trì công suất của mỏ Đầm Vạn 
40.000 tấn/năm đến hết năm 2039.

5.4. Công tác chế biến khoáng sản
* Giai đoạn đến năm 2025:
- Hoạt động ổn định xưởng tuyển Cúc Đường 

đạt công suất 40.000 tấn quặng nguyên khai/năm; 
Duy trì sản xuất vận hành 2 xưởng tuyển chì kẽm 
Chợ Điền, Lang Hít. Tổng sản lượng tuyển đạt 
170.000 tấn QNK/năm. 

- Duy trì hoạt động nhà máy điện phân kẽm 
Thái Nguyên công suất 12.000 tấn kẽm thỏi/năm, 
đầu tư nâng công suất lên 15.000 tấn kẽm thỏi/
năm.

* Giai đoạn 2026 - 2030:
- Tiếp tục duy trì công suất của 3 xưởng tuyển 

Chợ Điền, Lang Hít, Cúc Đường. Đến năm 2028, 
xem xét cải tạo nâng công suất xưởng tuyển chì 
kẽm Chợ Điền để đáp ứng sản lượng khai thác 
mỏ Đầm Vạn. Tổng sản lượng tuyển đạt 190.000-
210.00 tấn QNK/năm. 

- Nâng công suất nhà máy điện phân kẽm công 
suất kẽm thỏi 15.000 tấn/năm (năm 2026-2027, 
cần bổ sung khoảng 2.500  tấn quặng tinh 50%Zn/
năm).

* Giai đoạn 2031 - 2050:

- Từ năm 2031-2035: (i) Tiếp tục duy trì sản 
xuất 3 xưởng tuyển Chợ Điền, Lang Hít, Cúc 
Đường; Tổng sản lượng tuyển đạt 175.000 tấn 
QNK/năm; (ii) Tiếp tục duy trì nhà máy điện phân 
kẽm Thái Nguyên công suất 15.000 tấn kẽm thỏi/
năm, cần bổ sung bột kẽm 60%Zn 4.950 tấn/năm 

- Sau năm 2036 – 2050: (i) Duy trì xưởng tuyển 
Chợ Điền (kết thúc năm 2046), Lang Hít (kết thúc 
năm 2050), Cúc Đường (kết thúc năm 2049). Sản 
lượng tuyển đạt 135.000 đến 175.000 tấn QNK/
năm; (ii) Tiếp tục duy trì nhà máy điện phân kẽm 
Thái Nguyên công suất 15.000 tấn kẽm thỏi/năm 
(bảng 9), cần bổ sung bột kẽm 60%Zn và tinh 
quặng kẽm 52%Zn theo lộ trình các mỏ kết thúc.

5.5. Công tác phát triển cơ sở hạ tầng và 
bảo vệ môi trường

* Công tác phát triển cơ sở hạ tầng:
- Cung cấp điện: Duy trì hệ thống cung cấp 

điện hiện có của các mỏ, xưởng tuyển Chợ Điền, 
Lang Hít, Cúc Đường và nhà máy điện phân kẽm. 
Khi đầu tư mỏ Đầm Vạn, cần đầu tư mới hệ thống 
cung cấp điện cho các phụ tải mỏ Đầm Vạn.

- Cung cấp nước: Duy trì hệ thống cung cấp 
nước hiện có của các mỏ, xưởng tuyển Chợ Điền, 
Lang Hít, Cúc Đường và nhà máy điện phân kẽm. 
Khi đầu tư mỏ Đầm Vạn, cần đầu tư mới hệ thống 
cung cấp nước phục vụ khai thác mỏ Đầm Vạn.

- Thông tin liên lạc, tự động hóa:
+ Giai đoạn đến năm 2025: (i) Xây dựng hạ 

tầng thông tin tốc độ cao đồng bộ đáp ứng các 
nhu cầu truyền số liệu âm thanh, hình ảnh, dữ liệu 
của toàn bộ nhà máy; (ii) Đầu tư đồng bộ thiết bị 
HTĐK, thiết bị công nghệ trong các khâu khai thác 
khoáng sản chì kẽm; (iii) Đầu tư thiết bị công nghệ 
và xây dựng các HTĐK cho các NMT có mức độ 
TĐH cao; thay thế, cải tạo và nâng cấp thiết bị 
phần cứng, phần mềm HTĐK của các nhà máy 
luyện nhằm đáp ứng được TĐH hoạt động của 
các khâu công nghệ; (iv) Có thể giám sát, vận 
hành tập trung từ xa toàn bộ quá trình sản xuất tại 
phòng điều khiển trung tâm; giám sát quá trình vận 
hành mọi lúc mọi nơi qua Internet.    

+ Giai đoạn 2026÷2030: (i) Xây dựng một số 

Bảng 8. Công suất của các nhà máy luyện kẽm đến năm 2050

TT Tên nhà máy
Công suất, tấn kẽm thỏi/năm

Đến năm 2025 2026-2030 2031-2050

1 Nhà máy điện phân kẽm Thái 
Nguyên (kẽm thỏi 99,95%) 12.000 15.000 15.000
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trạm vận hành giảm tối đa người trực hoặc không 
người trực nhằm tăng năng xuất lao động, giảm 
giá thành sản phẩm; (ii) Xây dựng được một số 
công đoạn sản xuất tại các nhà máy theo mô hình 
áp dụng tự động hóa gắn với sản xuất thông minh 
nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất.

+ Tầm nhìn đến năm 2050: (i) Xây dựng được 
hệ thống tự động hóa kết nối đồng bộ các hệ 
thống, các khâu công nghệ với nhau theo mô hình 
kết nối vạn vật IOT; (ii) Xây dựng và quản lý vận 
hành các nhà máy tuyển, luyện thông minh và số 
hóa.

-  Xây dựng và giao thông vận tải: Duy trì cơ 
sở hạ tầng, giao thông vận tải hiện có của các mỏ, 
xưởng tuyển Chợ Điền, Lang Hít, Cúc Đường, 
nhà máy điện phân kẽm và thường xuyên cải tạo, 
sửa chữa khi hạ tầng xuống cấp. Khi đầu tư mỏ 
Đầm Vạn, cần đầu tư mới hạ tầng phục vụ khai 
thác mỏ Đầm Vạn.

* Công tác bảo vệ môi trường:
- Giai đoạn 2021-2025: Duy trì và giám sát 

công tác bảo vệ môi trường hiện có tại các mỏ. 
Kiện toàn bộ máy quản lý môi trường chuyên trách 
và tăng cường nghiên cứu, áp dụng công nghệ 
mới trong công tác bảo vệ môi trường.

- Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy trì và giám 
sát công tác bảo vệ môi trường đối với các mỏ 
hiện có (mỏ chì - kẽm Chợ Điền, Lang Hít, Cúc 
Đường). Định hướng lập báo cáo ĐTM chi tiết và 
tuân thủ nghiêm túc ngay từ giai đoạn đầu đối với 
mỏ chì kẽm mới (mỏ Đầm Vạn).

- Giai đoạn 2031-2050: Duy trì giám sát công 
tác bảo vệ môi trường đối với các mỏ hiện có cho 
đến khi kết thúc khai thác, thực hiện nghiêm túc 
theo phương án CPM đã được phê duyệt trong 
báo cáo ĐTM đối với các dự án kết thúc khai thác.

5.6. Vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế xã hội
- Vốn đầu tư:
+ Nhu cầu vốn phục vụ thăm dò, nâng cấp trữ 

lượng các khu vực dự kiến khoảng 80 tỷ đồng.
+ Dự kiến tổng nhu cầu vốn để triển khai các 

dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo nâng công suất 
và đầu tư duy trì dự kiến 104 tỷ đồng: (i) vốn đầu 
tư mới, đầu tư cải tạo nâng công suất là 74 tỷ 
đồng; (ii) đầu tư duy trì là 30 tỷ đồng.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Khi thực hiện các dự 
án đã đầu tư và các dự án đầu tư mới, hiệu quả 
kinh tế đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu: 23.135 tỷ đồng;
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.107 tỷ đồng;

+ Nộp ngân sách (bao gồm các khoản thuế, 
phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...): 610 
tỷ đồng.

+ Tạo việc làm cho trên 1.100 lao động tại địa 
phương; nâng cao đời sống, phát triển dân trí; 
phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông, cơ sở 
hạ tầng trong khu vực, thúc đẩy sự phát triển của 
các ngành dịch vụ khác.

6. Kết luận
Tài nguyên khoáng sản chì kẽm của Việt Nam 

là không nhiều 7.461 nghìn tấn (khoảng 0,19% 
so thế giới) trong đó TKV đang quản lý 3.338 
nghìn tấn chiếm tỷ trọng 44,74% của cả nước. Tài 
nguyên trữ lượng quặng chì kẽm của TKV đã được 
cấp phép khai thác là 506.250 tấn kim loại Pb+Zn, 
trong đó trữ lượng 251.030 tấn và tài nguyên là 
255.220 tấn. Để phát triển bền vững khai thác chế 
biến khoáng sản chì kẽm của TKV nhằm cung cấp 
tối đa cho nhu cầu sử dụng trong nước đến năm 
2030 tầm nhìn đến 2050, công tác điều tra thăm 
dò bổ sung nâng cấp trữ lượng quăng chì kẽm 
của TKV cần phải được tiếp tục được đầu tư hàng 
năm. Dự kiến sau khi thực hiện các đề án thăm 
dò bổ sung nâng cấp, tổng tài nguyên trữ lượng 
quặng chì kẽm do TKV quản lí sẽ đạt  559.530 
tấn kim loại Pb+Zn trong đó trữ lượng 489.530 tấn 
và tài nguyên 70.000 tấn đủ cung cấp nguyên liệu 
cho các nhà máy tuyển luyện kẽm hoạt động đến 
năm 2050.
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XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ Ổ TRƯỢT DƯỚI CỦA MÁY RỬA QUẶNG 
HAI TRỤC VÍT CÁNH VUÔNG 

ThS. Trần Ngô Huấn, ThS. Vũ Đình Mạnh
ThS. Đào Văn Oai
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin

Biên tập: TS. Tạ Ngọc Hải

Tóm tắt: 
Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông sử dụng rộng rãi trong dây truyền tuyển quặng. Bài báo giới 

thiệu kết quả nghiên cứu xác định một số thông số ổ trượt bôi trơn bằng nước của máy rửa quặng hai 
trục vít cánh vuông MR 2284, sử dụng để rửa quặng boxit.

1. Đặt vấn đề
Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông được 

sử dụng rộng rãi trong dây chuyền công nghệ 
tuyển quặng. Máy có nhiệm vụ đánh tơi, rửa sạch 
quặng và tách các tạp chất ra khỏi quặng. Các sản 
phẩm sau khi qua máy sẽ tiếp tục được chuyển tới 
các thiết bị công nghệ tiếp theo trong dây chuyền 
tuyển, chế biến quặng. Máy rửa cánh vuông hai 
trục vít MR2284 được sử dụng các Nhà máy tuyển 
quặng boxit ở Tây Nguyên. Một trong những bộ 
phận quan trọng của máy là ổ trượt gối đỡ dưới 
của trục vít xoắn. Bài báo trình bày kết quả nghiên 
cứu tính toán một số thông số ổ trượt này phục vụ 
công tác chế tạo trong nước toàn bộ máy.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông 

MR2284
Sơ đồ cấu tạo máng rửa, trục vít cánh vuông và 

gối đỡ của máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông 

(R2VV) MR2284 thể hiện trên hình 1 và hình 2. 
Hai trục vít xoắn lắp cánh vuông 1 được lắp song 
song với nhau, nghiêng một góc b so với phương 
ngang, nằm trọn vẹn trong máng rửa 4. Đáy máng 
rửa 4 cũng song song với hai trục vít xoắn. Máng 
được cấp nước liên tục để rửa quặng. Hai trục vít 
xoắn được dẫn động quay cùng vận tốc và quay 
ngược chiều nhau. Khi quặng cùng nước cấp vào 
máng, các cánh vít xoắn quay, đập vỡ, đánh tơi, 
làm sạch quặng. Quặng đã được rửa được các 
trục vít xoắn vận chuyển lên trên. Các thành phần 
còn lại, nước bùn được chuyển đến các thiết bị 
công nghệ xử lý tiếp theo. Trục vít xoắn được đặt 
trên hai gối đỡ, gối đỡ dưới 3 và gối đỡ trên 2. Gối 
đỡ trên 2 lắp ổ trượt đỡ chặn, gối đỡ dưới lắp ổ đỡ 
trượt. Khi làm việc, gối đỡ dưới 3 ngâm trong hỗn 
hợp nước, bùn quặng. Chiều cao cột nước trên ổ 
trượt là H [9]. 

Cấu tạo của gối đỡ dưới thể hiện trên hình 2. 

1 - Trục vít xoắn cánh vuông; 2 - Gối đỡ trên; 3 - Gối đỡ dưới; 4 - Máng rửa
Hình1. Sơ đồ cấu tạo máng rửa, trục vít cánh vuông và gối đỡ của máy rửa quặng hai trục vít cánh 

vuông MR2284
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Gối đỡ có ổ trượt nằm trong gối đỡ. Ổ trượt gồm 
hai nửa bạc trên 1 và nửa bạc dưới 2, chế tạo từ 
nhựa Teflon. Nửa bạc trên có lỗ cấp nước sạch để 
bôi trơn ổ, đồng thời tạo áp lực cho nước thoát ra 
từ ổ lớn hơn áp lực nước bên ngoài, để ngăn chặn 
nước bùn và các hạt bùn, quặng mịn lọt vào ổ gây 
tăng ma sát và mòn, nhằm nâng cao thời gian làm 
việc và giảm ma sát ổ trượt .

Thông số kỹ thuật chính máy rửa quặng hai 
trục vít cánh vuông MR2284 trình bày trong bảng 
1.

2.2. Ổ trượt
Hiện nay, trong máy và thiết bị sử dụng ổ trượt 

hoặc ổ lăn. Hai loại ổ đều có những ưu và nhược 
điểm và phạm vi sử dụng hiệu quả. Đối với ổ trượt, 
một nhược điểm thường được nhắc đến là tổn 
thất do ma sát, yêu cầu mô men khởi động cao, 
cần bôi trơn liên tục.

Tuy nhiên, ổ trượt cũng có một số ưu điểm. 
Các ưu điểm này xác định phạm vi áp dụng hợp 
lý của ổ. Đó là, nhờ vào khả năng giảm chấn của 
màng dầu bôi trơn, ổ trượt làm việc tốt hơn trong 
điều kiện tải va đập và rung; ổ đỡ trượt có kích 
thước đường kính nhỏ hơn nhiều so với ổ lăn, có 
chể chế tạo từ hai nửa, cho nên có thể sử dụng 
cho trục có kết cấu bất kỳ và đơn giản trong tháo 
lắp; ổ trượt đặc biệt có thể làm việc trong môi 
trường nước, môi trường ăn mòn và các điều kiện 
khác mà ổ lăn không áp dụng được hoặc áp dụng 
không hợp lý. Để giảm tổn thất do ma sát, đối với ổ 
trượt có thể khắc phục bằng chọn chế độ làm việc 
để đảm bảo ma sát nửa ướt và tốt hơn là ma sát 
ướt cho ổ thông qua chọn các thông số gia công, 
động học hợp lý [2], [3], [4], [7].

2.3. Tính toán ổ trượt
Tính toán ổ trượt có các nội dung chính sau: 

tính toán theo các chỉ số giới hạn (quy ước) [4],[5]; 
tính ma sát ướt theo chiều dày màng dầu [4], [6].

Tính theo các chỉ số tới hạn:
Ø Theo điều kiện phá hủy bề mặt làm việc và 

ép đẩy dầu
p=R/dl<[p].  (1)
Trong đó: p, [p] – Áp lực làm việc và áp lực cho 

phép của ổ trượt, N/m2; R - Lực tác động lên ổ, N; 
d, l - Đường kính và chiều dài ổ, m.
Ø Theo điều kiện mòn và bền nhiệt
pv<[pv].  (2)
Trong đó: v - Vận tốc dài bề mặt đường kính 

trục, m/s; v=(p.d.n/30); n - Vận tốc quay của trục, 
vòng/min.
Ø Theo điều kiện giới hạn vận tốc:
v<[v].  (3)
Các giá trị của [p], [v], [pv] xác định theo các 

công thức kinh nghiệm và đưa ra trong [3], [6].
Ø Tính điều kiện ổ làm việc ở chế độ ma sát 

ướt theo chiều dày màng dầu. Một trong những 
vấn đề quan trọng của tính toán ổ trượt là tính toán 
chọn các thông số sao cho ổ làm việc trong điều 
kiện ma sát ướt, đảm bảo điều kiện bôi trơn thủy 
động, hoặc với các thông số cho trước, xác định 
chế độ ma sát trong ổ trượt để có các giải pháp 
công nghệ, kết cấu phù hợp.

1 - Nửa bạc trên; 2 - Nửa bạc dưới; 
3 - Trục vít xoắn

Hình 2. Cấu tạo gối đỡ dưới

Bảng 1. Thông số kỹ thuật chính máy rửa quặng 
hai trục vít cánh vuông MR2284

TT Tên gọi Đơn vị Thông số 
kỹ thuật

1 Năng suất T/h 120
2 Trọng lượng khối của 

quặng
T/m3 1,4

3 Chiều rộng máng rửa mm 2.200
4 Chiều dài máng rửa mm 8.400
5 Góc nghiêng độ 14
6 Tiêu hao nước rửa 

quặng
m3/T 1,48

7 Số lượng trục vít xoắn trục 2
8 Vận tốc quay của trục 

vít xoắn
vg/min 28

9 Công suất động cơ kW 75
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Trên hình 3 thể hiện sơ đồ làm việc của ổ trượt. 
Quá trình biến đổi chế độ làm việc, lý thuyết bôi 
trơn của ổ được nêu chi tiết trong [5],[6],[8]. Khi 
vận tốc góc đạt tới một giá trị nhất định, áp lực dầu 
p sẽ nâng trục lên. Giữa bề mặt trục và bạc sẽ có 
khe hở. Khe hở nhỏ nhất là hmin. Điều kiện để bề 
mặt trục và bạc không tiếp xúc nhau là:

hmin>SRz.  (4)
Trong đó: SRz=(Rzt-Rzb) – Tổng chiều cao nhấp 

nhô trung bình của bạc ổ trượt và trục, mm; Rzt, Rzb 
- Chiều cao nhấp nhô trung bình do gia công của 
bề mặt tiếp xúc trục và bạc ổ trượt, mm.

Chiều cao Rz phụ thuộc vào cấp chính xác gia 
công cơ nêu trong bảng 2.

Khe hở hmin xác định theo công thức [4]:
hmin=0,5y.d.(1-c).  (5) 
Trong đó: d - Đường kính trục, m; y - Khe hở 

tương đối giữa bề mặt trục và bạc; y=D/d; c - Độ 
lệch tâm tương đối; c=2.e/D; e - Độ lệch tâm, m; 
D- Khe hở giữa bề mặt trục và bạc, m; D=db-dtr; 
db – Đường kính trong của bạc ổ trượt, m; dtr - 
Đường kính trục, m.

Độ lệch tâm tương đối c phụ thuộc vào hệ số 
mang tải z và hệ số l=l/d. Hệ số c xác định theo 
công thức [4]:

c=(2py2)/(wm).     (6)
Trong đó: m - Độ nhớt động lực (tuyệt đối) dầu 

bôi trơn, Ns/m2; w - Vận tốc góc của trục, rad/s; 
w=(2pn/60).

Quan hệ c=f(z,l) thể hiện trên hình 4 [5].

Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét tác động lên phần 
trục vít xoắn ngâm trong nước bùn, lực tác động 
lên ổ trượt gối đỡ dưới xác định theo công thức

R=0,5.P.cosb.    (7)
Sử dụng các công thức (5),(6) và đồ thị trên 

hình H.4 có thể xác định được hmin
. So sánh với giá 

trị SRz tương ứng với cấp chính xác gia công bề 
mặt có thể đánh giá ổ trượt có khả năng làm việc 
ở chế độ ma sát ướt hay không.
Ø Theo điều kiện làm mát. Tính toán điều kiện 

làm mát theo điều kiện cân bằng nhiệt: Nhiệt lượng 
phát ra do tổn thất ma sát phải cân bằng với nhiệt 
lượng làm mát và nhiệt độ giới hạn của gối đỡ.

2.4. Tính toán ổ trượt bôi trơn bằng nước 
của máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MR 
2284

Phân tích các nội dung tính toán ổ trượt trong 
2.2 có thể thấy, đối với R2VV MR2284 tính toán 
theo điều kiện làm mát không cần quan tâm. Lý 
do là toàn gối đỡ được ngâm trong nước. Lượng 
nước được bổ xung liên tục để rửa quặng với lưu 
lượng lớn, đến 177 m3/h. Nước được cấp với nhiệt 
độ 30 °C. Các tính toán quy ước là các tính toán 
đơn giản. Thực tế sử dụng ổ trượt chế tạo từ nhựa 
Teflon đã chứng tỏ điều này. Để nghiên cứu nâng 
cao chất lượng, điều kiện làm việc cần tính toán: 
xác định cấp chính xác gia công bề mặt trục và 
bạc cần thiết để ổ làm việc ở chế độ ma sát ướt; 
xác định áp lực cần thiết của nước bôi trơn.

Các thông số dùng để tính toán ổ trượt của 

Hình 3. Sơ đồ làm việc ổ trượt Hình 4. Đồ thị biến đổi hệ số tải z
Bảng 2. Chiều cao nhấp nhô phụ thuộc vào cấp chính xác gia công

Cấp chính xác gia công 7 8 9 10 11 12

Rz, mm (10-6m) 6,3 3,2 1,6 1,8 0,4 0,2
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máy R2VV MR 2284 như sau: trọng lượng 01 trục 
vít xoắn: P=22100 N; góc nghiêng trục vít xoắn: 
b=140; kích thước ổ: d=0,22 m, l=0,285 m; chất 
bôi trơn là nước có các thông sô: nhiệt độ trung 
bình t=300C, độ nhớt động lực tương đương với 
nhiệt độ 30 °C m=0,798 10-3Ns/m2. Theo công 
thức (1), (7) xác định được p=0,1709.10-6 N/m2. 
Từ các thông số hình học ổ trượt có l=l/d=1,29; 
w=(2pn/60)=0,104.n.

Về lắp ghép ổ trượt: Lắp ghép các loại ổ trượt 
được đúc kết bằng lý thuyết và trên thực tế. Các 
lắp ghép sau là thích hợp đối với ổ trượt: H7/f7; 
H8/f7; H8/f8 [4], [5], [7]. Căn cứ TCVN 2245:1999 
(ISO 286-2:1988) có thể tính toán ra khe hở giữa 
bề mặt trục và bạc D.

Vận tốc quay của trục: Theo lý thuyết và phân 
tích các công thức (5), (6) và đồ thị trên hình 4, hmin 
tăng khi vận tốc quay tăng, nghĩa là khả năng làm 
việc ở chế độ ma sát ướt hoặc nửa ướt tăng. Tuy 
nhiên, đối với máy R2VV, tốc độ quay của vít xoắn 
với lực va đập của cánh khuấy tỷ lệ thuận, mà độ 
lớn của lực va đập ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả 
đập vỡ quặng chứa trong bùn. Nâng cao tốc độ có 
thể gây tác động khuấy mạnh. Tuy nhiên, nếu tốc 
độ cao, thì do vận tốc tiếp tuyến của chu vi vít xoắn 
vượt quá lực ma sát giữa quặng với vít xoắn, làm 
quặng bay khỏi trục. Thậm chí sẽ khiến cho bùn 

và hạt quặng tương đối nhỏ bay ra khỏi máng, dẫn 
đến tiêu hao năng lượng vô ích, làm bẩn sân công 
nghiệp và mất an toàn. Số vòng quay vít xoắn n 
với vận tốc vòng tỷ lệ thuận, tức vận tốc vòng nhất 
thiết phải trong phạm vi nhất định, vượt quá thì sẽ 
sẽ sinh ra kết quả không mong muốn [9]. Đối với 
máy rửa hai trục vít xoắn cánh vuông, tiến hành 
khảo sát với vận tốc quay trục trong khoảng 28¸45 
vg/min.

Kết quả tính toán hmin ổ trượt gối đỡ dưới phụ 
thuộc vận tốc quay trục và lắp ghép trình bày trong 
bảng 3.

Kết quả tính toán thể hiện trên hình 5 và hình 6.
Nước bôi trơn cần điều kiện về áp lực và lưu 

lượng. Lưu lượng nước bôi trơn xác định theo 
công thức [8]:

Q=0,005.d.l, l/min.  (8)
Áp lực nước bôi trơn phải thỏa mãn điều kiện 

để nước bùn không lọt vào ổ trượt
pn³9,8.10-3.k.g.H, MPa. (9)
Trong đó: k - Hệ số dự trữ áp lực; k=5; H - 

Chiều cao cột áp nước bùn, m; H=0,725 m; g - Tỷ 
trọng nước bùn quặng, g=1,45. 

Theo các công thức (8), (9) xác định được 
Q=3,135 l/min (0,188 m3/h), pn ³ 0,052 MPa. 

3. Kết quả
Qua kết quả nghiên cứu và tính toán có thể 

Bảng 3. Kết quả tính toán hmin phụ thuộc vận tốc quay trục và lắp ghép

Lắp ghép n, vg/min
Sai lệch kích thước, mm

z c hmin, mm
Bạc Trục

H7/f7 28 +46
+0

-50
-96 27,7 0,92 38

H7/f7 35 “ “ 22,22 0,915 41
H7/f7 40 “ “ 19,45 0,905 52
H7/f7 45 “ “ 17,26 0,87 62

H8/f7 28 +72
+0

-50
-96 35,8 0,95 27

H8/f7 35 “ “ 28,6 0,94 32
H8/f7 40 “ “ 25 0,925 41
H8/f7 45 “ “ 22,26 0,89 59

H8/f8 28 +72
+0

-50
-122 44,9 0,958 25

H8/f8 35 “ “ 36 0,95 30
H8/f8 40 “ “ 31,53 0,945 33
H8/f8 45 “ “ 28 0,925 46
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thấy:
Ø Đối với lắp ghép ổ H8/f8, H8/f7, H7/f7, khi 

vận tốc quay trục tăng từ 28 vg/min đến 45 vg/
min, khe hở nhỏ nhất giữa bạc và trục tăng từ 
(25¸38) mm lên (46¸62) mm. Trong khoảng vận tốc 
quay khảo sát: đối với cấp chính xác 8, cả ba lắp 
ghép đều không đảm bảo điều kiện (4) (hmin>SRz); 
đối với cấp chính xác 9, lắp ghép H7/f7 thỏa mãn 
trong toàn khoảng khảo sát, lắp ghép H8/f7 khi 
n³35 vg/min và lắp ghép H8/f8 khi n³38 vg/min 
mới thỏa mãn;
Ø Với cùng một vận tốc quay của trục, khe hở 

nhỏ nhất giữa bạc và trục của lắp ghép H7/f7 lớn 

hơn lắp ghép H8/f7, của lắp ghép H8/f7 lớn hơn 
lắp ghép H8/f8;
Ø Để đảm bảo khả năng cao để ổ trượt có điều 

kiện khe hở đảm bảo làm việc ở chế độ ma sát 
ướt, nghĩa là khe hở nhỏ nhất giữa bạc và trục 
càng lớn càng tốt, thì lắp ghép H7/f7 phù hợp nhất 
đối với ổ trượt gối đỡ dưới máy R2VV MR2284;
Ø Từ điều kiện để bề mặt trục và bạc không 

tiếp xúc nhau (công thức (4)), trên đồ thị trên hình 
H.6 cho thấy, đối với vận tốc quay n=28 vg/min 
của máy, độ chính xác gia công bề mặt cần bằng 
cấp chính xác từ 9 trở lên đối với lắp ghép H7/h7 
để đảm bảo hmin>SRz, đồng nghĩa với thỏa mãn 
điều kiện khe hở có khả năng đảm bảo ổ làm việc 
ở chế độ bôi trơn ma sát ướt;
Ø Lưu lượng nước bôi trơn Q=0,188 m3/h, áp 

lực pn³ 0,052 MPa. Áp lực này cũng phù hợp với 
số liệu trong tài liệu [8];
Ø Kết quả nghiên cứu tính toán trên mới tính 

đến chiều cao nhấp nhô bề mặt tiếp xúc ma sát 
của bạc ổ trượt và trục. Để có số liệu chính xác 
hơn cần nghiên cứu ảnh hưởng của lắp ráp, biến 
dạng trục, gối đỡ,… đến khe hở hmin khi làm việc.

4. Kết luận 
Ø Ổ trượt gối đỡ dưới máy rửa quặng hai trục 

vít cánh vuông làm việc trong điều kiện ngâm trong 
nước bùn quặng và bôi trơn bằng nước. Trong khi 
làm việc phải tính toán cấp nước với áp lực đảm 
bảo ngăn nước bùn quặng thâm nhập vào ổ làm 
tăng ma sát, mòn, tổn thất ma sát và giảm tuổi thọ 
của ổ;
Ø Lắp ghép làm việc hợp lý của ổ trượt gối 

đỡ dưới máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông 
MR2284 là lắp ghép H7/f7, cần cấp chính xác gia 
công đạt từ cấp 9 trở lên để ổ có điều kiện khe hở 
có khả năng làm việc ở chế độ ma sát ướt nhằm 
giảm tổn thất ma sát và tăng tuổi thọ;
Ø Để có số liệu đánh giá chính xác hơn cần 

nghiên cứu ảnh hưởng của lắp ráp, biến dạng 
trục, gối đỡ,… đến khe hở làm việc. 
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Research to determine some parameters of the water-lubricated plain bearing of 
square-wing double-screw ore washing machine

MSc. Tran Ngo Huan, MSc. Vu Dinh Manh, MSc. Dao Van Oai 
Vinacomin – Instiute of Mining Science and Technology

Abstract:
Square wing double screw ore washing machine is widely used in the ore sorting technology line. 

The paper presents results of the research to determine some parameters of the water-lubricated plain 
bearing of MR 2284 square-wing double-screw ore washing machine, used for washing bauxite ore.
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Tóm tắt: 
Bài báo giới thiệu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phân loại khí theo hàm lượng mê tan tự nhiên, 

ưu điểm của phương pháp này là so sánh với phương pháp phân loại theo độ thoát khí và so sánh với 
phương pháp phân loại theo cả 2 thông số và lựa chọn thông số với mức độ nguy hiểm nhất. Phần tiếp 
theo, bài báo giới thiệu kết quả đạt được của công tác phân loại khí mê tan ở mỏ than hầm lò trong 5 
năm qua, công trình này đã góp phần nâng cao mức độ an toàn ở góc độ phòng chống cháy nổ khí mê 
tan trong quá trình sản xuất than hầm lò. Phần cuối bài báo đề xuất định hướng phân loại khí mêtan 
cho các mỏ than hầm lò trong tương lai.

1. Đặt vấn đề
Khi sản lượng khai thác than ngày càng cao, 

khai thác càng xuống sâu với quy mô sản xuất 
tập trung hơn thì hiểm họa về cháy nổ khí mê tan 
cũng như phụt khí và than cũng sẽ lớn hơn. Điều 
đó càng chứng tỏ sự cần thiết và cấp bách trong 
việc nghiên cứu đánh giá sâu sắc hơn nữa mức 
độ nguy hiểm về khí mê tan nhằm tăng thêm mức 
độ an toàn cho người lao động và tài sản trong 
quá trình khai thác than hầm lò.

Trong thực tế, theo phân loại mức độ nguy 
hiểm về khí mê tan hạng mỏ càng cao thì chế độ 
sử dụng các trang thiết bị mỏ càng nghiêm ngặt 
và giá trị đầu tư cho công tác an toàn càng lớn. 
Việc đánh giá, phân loại mức độ nguy hiểm về khí 
mê tan đối với mỗi vùng khoáng sàng hay từng 
mỏ than hầm lò có ý nghĩa rất to lớn, nó giúp cho 
những người làm công tác mỏ đưa ra các biện 
pháp, giải pháp hợp lý nhằm ngăn ngừa hiểm hoạ 
cháy nổ khí, lựa chọn công nghệ khai thác phù 
hợp, sử dụng các trang thiết bị mỏ tương thích với 
cấp hạng mỏ nhằm nâng cao mức độ an toàn và 
hiệu quả kinh tế.

2. Hiện trạng phân loại mỏ theo mức độ 
nguy hiểm về khí mê tan tại Việt Nam và trên 
thế giới

Tại Việt Nam thời điểm trước năm 2011, việc 
phân loại mỏ dựa hoàn toàn vào độ thoát khí mê 
tan tương đối (Quy phạm kỹ thuật an toàn trong 
các hầm lò than và diệp thạch TCN-14.06.2000, 
TCN-14.06.2006). Năm 2011, BCT đã ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai 
thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT. Trong đó, 
tại Điều 51 Quy định đối với mỏ nguy hiểm về khí 
mê tan đã bổ sung đưa thêm giá trị độ chứa khí 
mê tan tự nhiên trong vỉa than. Theo đó,công tác 
phân loại mỏ hàng năm dựa trên cơ sở giá trị cao 
nhất của hai đại lượng là độ chứa khí tự nhiên và 
độ thoát khí tương đối. Từ thời điểm đó tới nay, 
với việc phân loại dựa trên cả hai yếu tố đã góp 
phần kiểm soát tốt hơn khí mê tan trong quá trình 
sản xuất, đánh giá chính xác hơn mức độ nguy 
hiểm về khí mê tan trong các vỉa than, giúp những 
người quản lý có cái nhìn tổng thể về sự nguy 
hiểm của khí mê tan trong mỏ, qua đó đưa ra các 
biện pháp phòng ngừa hợp lý, nâng cao mức độ 
an toàn cho người lao động. 

Đến nay, ngoài những mỏ đã được đánh giá 
là nguy hiểm về khí mê tan như Mạo Khê, Khe 
Chàm,... trong những năm gần đây đã phát hiện 
thêm nhiều vỉa than có độ chứa khí cao, điển hình 
như: Quang Hanh năm 2013 - Vỉa 7 KN (4,58 m3/
TKC) và vỉa 14 TT (3,86 m3/TKC); Công ty 35 
Đông Bắc năm 2016 - Vỉa 6 Tây Nam Khe Tam 
(3,33 m3/TKC); Hạ Long khu Khe Chàm I năm 
2017 - Vỉa 11 (4,48 m3/TKC); Mông Dương năm 
2018 - Vỉa L7TT (2,55 m3/TKC); Dương Huy năm 
2019 - Vỉa 6 khu Nam (3,77 m3/TKC).Tuy nhiên, 
việc phân loại mỏ tại Việt Nam vẫn còn bất cập 
và một số tồn tại như: chưa phản ánh hết mức độ 
nguy hiểm của khí mê tan, dùng kết quả năm nay 
để phân loại mỏ cho năm sau, chưa phân loại chi 
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Bảng 1. Kết quả xác định độ chứa khí và phân loại mỏ theo độ chứa khí giai đoạn 2017-2020

TT Tên 
đơn vị Tên vỉa

Mức 
khai 
thác

Độ chứa khí tự nhiên, m3/
TKC

Xếp hạng mỏ theo độ chứa khí 
tự nhiên

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 Mạo 
Khê

Vỉa 9 Đông 
Nam III -150/-80  1,13    Loại 

1   

Vỉa 9 TB II -150/-80 0,19 2,93 2,11 3,45 Loại 1 Loại 
2 Loại 1 Loại 2

Vỉa 9B Tây -150/-80 0,20 0,65 0,06 1,11 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

2 Vàng 
Danh

Vỉa 4 khu 
Cánh Gà -50/250 0,17 0,08   Loại 1 Loại 

1   

Vỉa 5 GVD -175/105 0,13 0,07 0,20 0,11 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

3
Khe 

Chàm 
III

Vỉa 14.5 -300/-
100 0,39 1,12 1,15 0,93 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 1

Vỉa 14.2 -300/-
100  2,09  1,21  Loại 

1  Loại 1

4 Nam 
Mẫu   

Vỉa 7 (T.IV -:-
T.V) 50/80 0,11    Loại 1    

Vỉa 6a (T.IV 
-:- T.V) 0  0,23    Loại 

1   

5 Hà 
Lầm

Vỉa 7 -300/-
130 1,24 0,75 0,55 0,57 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 1

Vỉa 11 khu 
II&III

-300/-
130 0,42 1,02 0,11 0,12 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 1

6 Thống 
Nhất

Phân vỉa 5C -35/Lộ 
vỉa 0,87 0,47  1,20 Loại 1 Loại 

1  Loại 1

Phân vỉa 6B -140/-35 0,97 0,73 1,08 1,45 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

Phân vỉa 6D -140/-35 0,46 0,47 1,40 1,40 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

7 Quang 
Hanh

Vỉa 7 khu nam -175/-50 2,55 1,54 0,55  Loại 2 Loại 
1 Loại 1  

Vỉa 7 trung 
tâm -175/-50 2,08 2,45 2,05 2,63 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 2

Vỉa 7 khu ĐN -175/-50 1,85 2,58 1,03  Loại 1 Loại 
2 Loại 1  

8 Dương 
Huy

Vỉa 8 khu 
Trung tâm -100/38 1,50 0,36 0,38 0,48 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 1

Vỉa 6 khu Nam -100/39 2,15 2,40 1,91 3,77 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 2

9 Uông 
Bí

Vỉa 8 (43) 
Tràng Bạch

-150/Lộ 
vỉa 0,32 0,45 0,34  Loại 1 Loại 

1 Loại 1  

Vỉa 7 khu Hạ 
My 131/260 0,09 0,09 0,17  Loại 1 Loại 

1 Loại 1  
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tiết cho từng khu vực vỉa, lấy giá trị cao nhất để 
phân loại cho cả mỏ.

Chi tiết kết quả xác định độ chứa khí và phân 
loại mỏ theo độ chứa khí của các đơn vị trong TKV 
giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 xem trong 
bảng 1.

Tại một số nước có nền công nghiệp khai thác 
than phát triển như Nhật Bản, Ba Lan, Nga, Trung 
Quốc, Mỹ... sau khi trải qua những vụ cháy nổ khí 
lớn vào những năm 60, 70 của thế kỷ XX đã không 
ngừng tăng cường đầu tư cho công tác nghiên 
cứu khí mỏ và hiện nay các nước nêu trên đều đã 
có hệ thống quản lý khí mỏ khá hoàn thiện và có 
những đạo luật về quản lý cũng như giám sát khí 
mỏ hợp lý hơn. Việc phân loại mỏ được thực hiện 
chi tiết hơn, cơ sở để phân loại là các yếu tố về khí 
như độ chứa khí mê tan của vỉa, độ thoát khí tuyệt 
đối, hàm lượng khí trong các đường lò... Trong đó, 
độ thoát khí mê tan chỉ là một trong những yếu tố 
để đánh giá. Việc phân loại dựa theo độ chứa khí 
của vỉa kết hợp với độ thoát khí tuyệt đối ở trong 
đường lò cho phép phân biệt được các khu vực 
có khí ở các mức độ khác nhau, trên cơ sở đó cho 

phép sử dụng những thiết bị mỏ với các mức độ 
an toàn khác nhau, điều đó mang lại hiệu quả kinh 
tế cao hơn.

Phương pháp phân loại mỏ theo mức độ nguy 
hiểm về khí mê tan tại Việt Nam và một số nước 
trên thế giới cũng như ưu nhược điểm của từng 
phương pháp được phân tích, liệt kê trong bảng 2.

Cụ thể, việc áp dụng các quy định về công tác 
xếp hạng mỏ theo yếu tố khí mê tan tại Việt Nam 
còn một số tồn tại như sau:

- Việc lấy độ thoát khí của một khu vực cao 
nhất để làm cơ sở phân hạng cho toàn mỏ nói 
chung chưa thể hiện được chi tiết cho từng khu 
vực vỉa;

- Dùng kết quả đo đạc, phân tích của năm nay 
làm cơ sở để phân hạng cho năm sau nên chưa 
đánh giá được mức độ nguy hiểm của khí mê tan, 
đặc biệt tại các khu vực vỉa có biến động địa chất 
lớn;

- Trong khu vực mỏ độ thoát khí của các vỉa là 
khác nhau, tuy nhiên, vẫn áp dụng chung chế độ 
về các loại thiết bị điện trong lò dẫn đến tổn thất 
lớn về kinh tế, đặc biệt đối với các mỏ xếp hạng 

TT Tên 
đơn vị Tên vỉa

Mức 
khai 
thác

Độ chứa khí tự nhiên, m3/
TKC

Xếp hạng mỏ theo độ chứa khí 
tự nhiên

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

10 Hạ 
Long

Vỉa 14 khu VI -100/-25 1,02 1,60 1,73 1,77 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

Vỉa 11 Khe 
Chàm I

-325/-
225  4,48 3,96 2,04  Loại 

2 Loại 2 Loại 1

Vỉa 9 khu IIB -60/-30  1,34 0,99 0,71  Loại 
1 Loại 1 Loại 1

11 Mông 
Dương

Vỉa H10 khu 
Trung tâm

-250/-
97,5 1,23 0,74 0,47 0,29 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 1

Vỉa L7 khu TT -250 1,70 2,03 2,55 1,64 Loại 1 Loại 
1 Loại 2 Loại 1

12 Hòn 
Gai

Vỉa 11 khu GK -160/130 0,37 0,10 0,11 0,44 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

Vỉa 6 Bình 
Minh -160/-85 0,19 0,23 0,83 0,41 Loại 1 Loại 

1 Loại 1 Loại 1

13 Núi 
Béo

Vỉa 11 khu IV -50/-20 0,25 0,45 0,27 0,40 Loại 1 Loại 
1 Loại 1 Loại 1

Khu I vỉa 11 -210/-
170   0,27 0,34   Loại 1 Loại 1

Khu II vỉa 11 -200/-
100    0,51    Loại 1

Khu III vỉa 11 -140/0    0,3    Loại 1
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Bảng 2. Các phương pháp phân loại mỏ theo mức độ nguy hiểm về khí mê tan tại Việt Nam và trên 
thế giới

TT Tên nước Nội dung phương pháp Ưu điểm Nhược điểm

1 Nhật Bản

Phân loại theo hàm lượng khí trong đường 
lò:
1. Mỏ loại A

- Hàm lượng khí cháy trong luồng gió thải 
của toàn mỏ vượt quá 0,25%;

- Hàm lượng khí cháy tại một khu khai 
thác của mỏ vượt quá 0,5%;

- Phát hiện hàm lượng khí cháy bằng 3% 
hoặc hơn tại một số nơi trong lò khi ngừng 
thông gió trong một giờ.
2. Mỏ loại B
- Là những mỏ không thuộc loại A.
Ngoài ra: Đưa thêm tiêu chuẩn: “Khu vực 
miễn trừ”

- Phương pháp phân 
loại đơn giản
- Khu vực miễn trừ 
được quy định cụ 
thể, rõ ràng
- Sử dụng đèn lò an 
toàn kể cả trong mỏ 
không có khí
- Tiết kiệm tối đa chi 
phí đầu tư, mang lại 
hiệu quả kinh tế cao

- Việc cấp phép khu 
vực miễn trừ mất 
nhiều thời gian, phức 
tạp
- Hệ thống giám sát 
khí tại các khu vực 
miễn trừ phải có độ 
tin cậy cao.
- Các khu vực miễn 
trừ cần phải đầu tư 
thêm hệ thống máy 
móc thiết bị lên cũng 
gây lãng phí

2 Nga

Phân loại theo độ chứa khí và độ thoát khí.
- Độ chứa khí: Được xác định trong quá 

trình thăm dò địa chất và sơ bộ xếp loại mỏ 
ban đầu phục vụ cho quá trình thiết kế mỏ.

- Độ thoát khí (m3/t.ng-đ): 
Được chia thành 5 loại như sau:

- Loại I: <5;
- Loại II: Từ 5 đến <10;
- Loại III: Từ 10 đến <15;
- Siêu hạng: ≥15, những mỏ nguy hiểm 

xì khí;
- Mỏ nguy hiểm phụt khí bất ngờ.

- Phân loại theo độ 
chứa khí trong quá 
trình thăm dò địa 
chất và độ thoát khí 
trong quá trình khai 
thác 
- Khu vực miễn trừ 
được quy định cụ 
thể, rõ ràng giúp tiết 
kiệm chi phí đầu tư

- Lấy độ thoát khí khu 
vực cao nhất để phân 
loại cho toàn mỏ, gây 
lãng phí lớn
- Dùng kết quả năm 
nay để xếp loại cho 
năm sau nên không 
đánh giá hết mức độ 
nguy hiểm của khí mê 
tan
- Khi sản lượng tăng, 
lượng khí mê tan 
thoát ra nhiều nhưng 
độ thoát khí lại giảm

3
Ba Lan

Phân loại theo 2 yếu tố: Độ chứa khí; độ 
chứa khí và độ thoát khí tuyệt đối.
1. Độ chứa khí (m3/TKC):
Được chia thành 5 loại như sau:

- Vỉa không có khí mê tan <0,1;
- Hạng I: Từ 0,1÷2,5;
- Hạng II: Từ 2,5÷4,5;
- Hạng III: Từ 4,5÷8;
- Hạng IV: Lớn hơn 8.

2. Độ chứa khí (m3/TKC)và độ thoát khí tuyệt 
đối (m3/phút):

- Vỉa không có khí mê tan: Độ chứa khí 
mê tan <0,1; Đường lò chuẩn bị, độ thoát khí 
tuyệt đối không vượt quá 0,1; Độ thoát khí 
tuyệt đối trong các lò chợ không vượt quá 
0,2.

- Vỉa hạng I: Độ chứa khí mê tan tự nhiên 
từ 0,1÷2,5; Đường lò chuẩn bị, độ thoát khí 
tuyệt đối không vượt quá 0,2; Độ thoát khí 
tuyệt đối trong các lò chợ không vượt quá 1.

- Vỉa hạng II: Độ chứa khí mê tan từ 2,5 
đến < 4,5; Đường lò chuẩn bị có phát hiện độ 
thoát khí tuyệt đối >0,2; Độ thoát khí tuyệt đối 

- Phân loại theo 
độ chứa khí và độ 
thoát khí tuyệt đối, 
hàm lượng khí trong 
các đường lò (trình 
tự phân loại theo 
3 bước từ cao đến 
thấp)
- Phương pháp phân 
loại rất chi tiết, cụ thể 
đối với cả mỏ, từng 
vỉa, từng khu vực và 
từng đường lò
- Xếp loại đường lò 
theo mức độ nguy 
hiểm (khu vực miễn 
trừ) cho phép sử 
dụng thiết bị điện 
hợp lý, giảm chi phí 
đầu tư và tránh lãng 
phí

- Phải xác định độ 
chứa khí mê tan tự 
nhiên thật chi tiết nên 
chi phí lớn, tốn kém
- Phải lấy mẫu thường 
xuyên tại những 
đường lò chuẩn bị 
đào trong than để 
có cơ sở dữ liệu dự 
báo độ thoát khí vào 
đường lò
- Công tác phân loại 
phức tạp, mất nhiều 
thời gian
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TT Tên nước Nội dung phương pháp Ưu điểm Nhược điểm

3 Ba Lan

trong các lò khai thác vượt quá 1.
- Vỉa hạng III: Độ chứa khí mê tan tự 

nhiên từ 4,5 đến < 8; Độ thoát khí tuyệt đối 
tại các đường lò chuẩn bị  0,5 đến < 1;Độ 
thoát khí tuyệt đối tại các lò chợ 0,75 đến < 1.

- Vỉa siêu hạng: Độ chứa khí mê tan 
tự nhiên ≥ 1; Độ thoát khí tuyệt đối tại các 
đường lò chuẩn bị >1; Độ thoát khí tuyệt đối 
tại các lò chợ>1.

- Nguy hiểm phụt than, khí bất ngờ: Độ 
cứng của than f <0,3 hoặc cường độ toả khí 
mê tan của than lớn hơn 1,2kPa; Khu vực vỉa 
đã từng xảy ra phụt khí, than bất ngờ.
Ngoài ra: Các đường lò trong khu vực có khí 
mê tan được phân làm 3 mức nguy hiểm nổ 
“a”, “b” và “c” tuỳ theo hàm lượng khí ở trong 
đường lò.

4 Trung 
Quốc

Phân loại mỏ căn cứ vào độ thoát khí tương 
đối của mỏ, độ thoát khí tuyệt đối của mỏ, độ 
thoát khí tuyệt đối lò chợ và hình thức thoát 
khí, khí mỏ được phân loại khí mỏ như sau:

a) Mỏ khí thấp
Đồng thời thỏa mãn các điều kiện dưới 

đây:
- Độ thoát khí tương đối của mỏ không 

lớn hơn 10 m3/t;
- Độ thoát khí tuyệt đối không lớn hơn 

40 m3/phút;
- Độ thoát khí tuyệt đối vào lò chợ không 

lớn hơn 3 m3/phút;
- Độ thoát khí tuyệt đối khi thác trong lò 

chợ không lớn hơn 5 m3/phút.
b) Mỏ khí cao
Mỏ có khí cao thỏa mãn điều kiện dưới 

đây:
- Độ thoát khí tương đối của mỏ lớn hơn 

10 m3/t;
- Độ thoát khí tuyệt đối lớn hơn 40 m3/

phút;
- Độ thoát khí tuyệt đối vào lò chợ lớn 

hơn 3 m3/phút;
- Độ thoát khí tuyệt đối khu khai thác 

trong lò chợ lớn hơn 5 m3/phút.
c) Mỏ siêu hạng, có phụt khí bất ngờ

- Phương pháp phân 
loại đơn giản
- Chi phí phân loại 
mỏ thấp

-  Lấy độ thoát khí khu 
vực cao nhất để phân 
loại cho toàn mỏ, gây 
lãng phí lớn
- Dùng kết quả năm 
nay để xếp loại cho 
năm sau nên không 
đánh giá hết mức độ 
nguy hiểm của khí mê 
tan
- Khi sản lượng tăng, 
lượng khí mê tan 
thoát ra nhiều nhưng 
độ thoát khí lại giảm
- Không đánh giá, dự 
báo được những vỉa, 
khu vực vỉa có nguy 
hiểm về khí mê tan

5 Việt Nam

Phân loại theo 02 yếu tố: Độ chứa khí và độ 
thoát khí mê tan.
1. Độ chứa khí (m3/TKC):
Được chia thành 4 loại như sau:

- Loại I: < 2,5;
- Loại II: Từ 2,5 đến < 4,5;
- Loại III: Từ 4,5 đến <8;
- Siêu hạng:>8.

2. Độ thoát khí (m3/Tng.đ):

- Phương pháp phân 
loại đơn giản
- Chi phí phân loại 
mỏ thấp

-  Lấy độ thoát khí và 
độ chứa khí khu vực 
cao nhất để phân loại 
cho toàn mỏ, gây lãng 
phí lớn
- Dùng kết quả năm 
nay để xếp loại cho 
năm sau nên không 
đánh giá hết mức độ 
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Bảng 3. Bảng xếp hạng mỏ theo độ chứa khí mê tan tự nhiên của vỉa than

TT Hạng mỏ theo khí mê tan Độ chứa khí mê tan của vỉa 
than(m3/TKC)

1 Mỏ có khí mê tan thấp < 0,1
2 Mỏ hạng I Từ 0,1 đến < 2,5
3 Mỏ hạng II Từ 2,5 đến < 4,5
4 Mỏ hạng III Từ 4,5 đến < 8
5 Mỏ siêu hạng ≥ 8

III trở lên;
- Chưa đánh giá được hết mức độ nguy hiểm 

của khí mê tan trong trường hợp khu vực khai thác 
than lò chợ với sản lượng lớn;

Ở các nước tiên tiến như Nhật Bản, Ba Lan, 
việc phân loại mỏ được thực hiện chi tiết hơn. Cơ 
sở để phân loại là các yếu tố về khí như cấu trúc 
vỉa, độ chứa khí mê tan của vỉa, vị trí các đường 
lò trong tập vỉa, hàm lượng khí trong các đường 
lò... trong đó độ thoát khí mê tan chỉ là một trong 
những yếu tố để đánh giá. Theo đó, việc phân loại 
dựa theo độ chứa khí của vỉa kết hợp với độ thoát 
khí tuyệt đối ở trong đường lò, phương pháp này 
cho phép phân biệt được vỉa có khí cao hoặc vỉa 
có khí thấp, trên cơ sở đó cho phép ta sử dụng 
những thiết bị mỏ với các mức độ an toàn khác 
nhau, điều đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

3. Đề xuất định hướng trong việc xếp loại 
mỏ hầm lò theo mức độ nguy hiểm về khí mê 
tan

Với các ưu, nhược điểm của từng phương 
pháp phân loại mỏ theo mức độ nguy hiểm về khí 
mê tan đã nêu trên, nhóm tác giả đề xuất phương 
pháp phân loại mỏ như sau: Phân loại mỏ theo độ 
chứa khí mê tan tự nhiên và độ thoát khí tuyệt đối 
kết hợp với hàm lượng khí mê tan trong đường lò. 

3.1. Xếp hạng vỉa hoặc khu vực vỉa theo độ 
chứa khí mê tan tự nhiên

Việc xếp hạng được tiến hành trong thời gian 
xây dựng cơ bản, khi các đường lò giếng hoặc 

xuyên vỉa đào qua vỉa, hoặc trong quá trình khai 
thác, chuẩn bị sản xuất, tiến hành khoan lấy mẫu 
than tại các gương lò chuẩn bị đào trong than, lò 
chợ, lò thượng, để phân tích xác định độ chứa khí 
mê tan của vỉa. Các vỉa hoặc phần vỉa được xếp 
hạng theo yếu tố độ chứa khí mê tan tự nhiên như 
bảng 3. 

3.2. Xếp hạng vỉa hoặc khu vực vỉa theo độ 
chứa khí mê tan tự nhiên và độ thoát khí tuyệt 
đối

Việc xếp hạng vỉa hoặc khu vực vỉa dựa theo 
độ chứa khí mê tan tự nhiên của vỉa rất phù hợp 
khi đang đào những đường lò chuẩn bị trong than 
tại các vỉa chưa khai thác. Tuy nhiên, trường hợp 
vỉa có sự thay đổi về áp lực do ảnh hưởng của 
khai thác thì khí mê tan có thể tràn vào đường lò 
từ các khu vực khác, do đó trong quá trình xếp 
hạng vỉa ngoài độ chứa khí mê tan tự nhiên cần 
dựa trên cả độ thoát khí tuyệt đối. Độ thoát khí mê 
tan tuyệt đối được xác định từ kết quả đo đạc khảo 
sát, lấy mẫu khí tại các đường lò về phân tích. Đối 
với những đường lò dự kiến đào cần sử dụng kết 
quả dự báo độ thoát khí mê tan vào các đường lò 
đó. Dựa vào độ chứa khí của vỉa và độ thoát khí 
tuyệt đối kết hợp với hàm lượng khí mê tan trong 
các đường lò, các vỉa hoặc phần vỉa được phân 
làm 6 hạng như bảng 4.

3.3. Xếp hạng các đường lò (khu vực đường 
lò) theo mức độ nguy hiểm nổ

Cách thức phân loại các đường lò theo mức 

TT Tên nước Nội dung phương pháp Ưu điểm Nhược điểm

5 Việt Nam

Được chia thành 5 loại như sau:
- Loại I: < 5;
- Loại II: Từ 5 đến < 10;
- Loại III: Từ 10 đến <15;
- Siêu hạng ≥15;
- Mỏ nguy hiểm phụt khí bất ngờ.

nguy hiểm của khí mê 
tan
- Khi sản lượng tăng, 
lượng khí mê tan 
thoát ra nhiều nhưng 
độ thoát khí lại giảm.
- Không có khu vực 
miễn trừ 
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nguy hiểm nổ dựa theo hàm lượng khí mê tan 
trong lò, hạng vỉa và khu vực có khí mê tan của 
mỏ. Các đường lò trong khu vực có khí mê tan 
được phân làm 3 mức nguy hiểm tuỳ theo hàm 
lượng khí ở trong đường lò cụ thể như sau:

- Mức nguy hiểm loại “a” gồm các đường lò 
trong đó hàm lượng khí mê tan không vượt quá 
0,5% kể cả khi ngừng thông gió.

- Mức nguy hiểm loại “b” gồm các đường lò 
trong đó khi điều kiện thông gió bình thường, hàm 
lượng khí mê tan không vượt quá 1%.

- Mức nguy hiểm loại “c” gồm các đường lò 
trong đó kể cả khi thông gió bình thường, hàm 
lượng khí mê tan có thể vượt quá 1%.

Mức nguy hiểm trong khu vực có khí mê tan 
của mỏ có thể bị thay đổi, có nghĩa là việc xếp loại 
các đường lò theo mức nguy hiểm cần được coi 
là biến số theo thời gian.Trường hợp hiểm họa gia 

tăng theo kết quả phân tích thì cần phải xếp loại 
đường lò vào mức nguy hiểm cao hơn. Khi mức 
nguy hiểm về khí mê tan giảm đi do có sự thay 
đổi chức năng thông gió của đường lò, phương 
thức thông gió hay những yếu tố khác thì đường 
lò có thể được xếp vào mức tương ứng thấp hơn 
về nguy hiểm. Đường lò nào chưa được xếp loại 
theo mức nguy hiểm thì cần phải coi như có mức 
nguy hiểm loại “c”.

Với các ưu, nhược điểm của từng phương 
pháp phân loại mỏ theo mức độ nguy hiểm về khí 
mê tan đã nêu,việc nghiên cứu và đề xuất phương 
pháp phân loại mỏ phù hợp nhằm đánh giá chính 
xác hơn mức độ nguy hiểm về khí mê tan trong 
các mỏ than hầm lò là cần thiết. Việc phân loại mỏ 
theo mức độ nguy hiểm về khí mê tan được nhóm 
tác giả định hướng theo các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 (đã và đang triển khai): Phân loại 

Bảng 4. Xếp hạng vỉa theo độ chứa khí mê tan tự nhiên và độ thoát khí tuyệt đối, hàm lượng khí mê 
tan trong các đường lò

TT Hạng vỉa theo 
khí mê tan Tiêu chí

1 Vỉa có khí mê tan 
thấp

- Độ chứa khí mê tan tự nhiên < 0,1 m3/TKC;
- Hàm lượng khí mê tan trong không khí mỏ tại các đường lò ≤ 0,1%;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các đường lò chuẩn bị ≤ 0,1 m3/ph;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các lò chợ ≤0,2 m3/ph.

2 Vỉa hạng I

- Độ chứa khí mê tan tự nhiên từ 0,1 đến <2,5 m3/TKC;
- Hàm lượng khí mê tan trong không khí mỏ tại các đường lò ≤ 0,5%;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các đường lò chuẩn bị 0,1 đến ≤ 0,2 m3/ph;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các lò chợ 0,2 đến ≤ 0,5 m3/ph;

3 Vỉa hạng II

- Độ chứa khí mê tan tự nhiên từ 2,5 đến < 4,5 m3/TKC;
- Hàm lượng khí mê tan trong không khí mỏ tại các đường lò 0,5 đến < 
0,75%;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các đường lò chuẩn bị 0,2 đến < 0,5 m3/ph;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các lò chợ 0,5 đến < 0,75 m3/ph;

4 Vỉa hạng III

-    Độ chứa khí mê tan tự nhiên từ 4,5 đến < 8 m3/TKC;
- Hàm lượng khí mê tan trong không khí mỏ tại các đường lò 0,75 đến < 
1%;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các đường lò chuẩn bị  0,5 đến < 1 m3/ph;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các lò chợ 0,75 đến < 1 m3/ph;

5 Siêu hạng

- Độ chứa khí mê tan tự nhiên ≥ 8 m3/TKC;
- Hàm lượng khí mê tan trong không khí mỏ tại các đường lò > 1%;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các đường lò chuẩn bị >1 m3/ph;
- Độ thoát khí tuyệt đối tại các lò chợ >1 m3/ph;

6 Nguy hiểm phụt 
than, khí bất ngờ

- Độ cứng của than f <0,3 hoặc cường độ toả khí mê tan của than lớn hơn 
1,2kPa;
- Khu vực vỉa đã từng xảy ra phụt khí, than bất ngờ.
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mỏ theo độ thoát khí tương đối và độ chứa khí mê 
tan tự nhiên trong vỉa than (như quy định trong 
điều 51 QCVN 01:2011/BCT).Trong giai đoạn 1: 
Việc triển khai công tác phân loại mỏ theo độ thoát 
khí tương đối và độ chứa khí đã được triển khai ở 
tất cả các đơn vị trong TKV và Tổng Công ty Đông 
Bắc, các trang thiết bị phục vụ công tác khoan, lấy 
mẫu, gia công, phân tích mẫu… đã được đầu tư 
đầy đủ, nhân lực phục vụ công tác lấy mẫu tại các 
đơn vị đã được đào tạo và bổ sung hàng năm theo 
kế hoạch lấy mẫu được TKV phê duyệt.

Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến 2025): Phân 
loại mỏ theo độ chứa khí mê tan tự nhiên trong vỉa 
than, độ thoát khí tuyệt đối và hàm lượng khí mê 
tan (như Bảng 3). Theo lộ trình giai đoạn 2, ngoài 
việc xác định độ chứa khí mê tan trong vỉa than, 
các đơn vị thực hiện khảo sát đo đạc xác định độ 
thoát khí mê tan tuyệt đối, kết hợp với số liệu độ 
chứa khí tiến hành phân loại mỏ.

Giai đoạn 3 (sau năm 2025): Phân loại mỏ 
theo độ chứa khí mê tan tự nhiên trong vỉa than, 
độ thoát khí tuyệt đối và xếp hạng các đường lò 
theo mức độ nguy hiểm về khí mê tan(như Bảng 
3 và mục 3.3). Để xếp hạng mỏ theo lộ trình giai 
đoạn 3, phải tiến hành đo hàm lượng khí mê tan 
tại tất cả các vị trí đường lò, xác định hạng vỉa theo 
độ chứa khí mê tan và khu vực có khí mê tan của 
mỏ, tính toán độ thoát khí mê tan tuyệt đối trong 
các vị trí đường lò, xếp hạng các đường lò theo 
mức độ nguy hiểm về khí mê tan.

Việc thực hiện theo lộ trình giai đoạn 3 trước 
khi triển khai cần được xem xét, đánh giá chi tiết 
do xếp hạng các đường lò theo mức độ nguy hiểm 
nổ về khí mê tan rất phức tạp, nếu không quản lý 
tốt có thể dẫn đến lãng phí do phải đầu tư các thiết 
bị sử dụng trong các khu vực đường lò có hàm 
lượng khí mê tan thấp theo các kết quả phân loại 
trước đó.

Tuy có thể đưa lại hiệu quả kinh tế nhưng hiện 
tại chưa thể áp dụng ngay việc phân chia các 
khu vực mỏ theo mức độ nguy hiểm nổ mê tan 
và việc xếp hạng cả mỏ vào loại không có khí vì 
việc này đòi hỏi sự nhận thức  đồng bộ của đội 
ngũ kỹ thuật và cán bộ công nhân mỏ về mức độ 
nguy hiểm nổ của khu vực mỏ do mình làm việc. 
Khi chưa có nhận thức đủ mức độ mà đã triển 
khai ngay rất dễ gây ra sự lẫn lộn về hành vi ứng 
xử của cán bộ công nhân đối với từng khu vực có 
mức độ nguy hiểm nổ khác nhau. Nếu áp dụng 
ngay chưa có chương trình bài bản có thể dẫn đến 

hậu quả cực kỳ nguy hiểm.   
Do vậy để thực hiện lộ trình nêu trên đặc biệt 

giai đoạn 3 cần phải triển khai công tác huấn luyện 
đào tạo đầu tiên cho đội ngũ kỹ thuật các cấp của 
mỏ và các cơ quan liên quan sau đó cho cán bộ 
công nhân trong mỏ. Tùy theo từng đối tượng mà 
nội dung đào tạo sẽ khác nhau. Mức độ cao nhất 
về nguyên lý dành cho các đơn vị đứng ra khảo 
sát các khu vực mỏ lấy số liệu đo đạc và đánh giá 
đề xuất cấp hạng mỏ để các cấp Bộ, Ngành xem 
xét phê duyệt cáp hạng mỏ. Tiếp theo là cán bộ kỹ 
thuật của và đội ngũ công nhân viên của các mỏ.           

4. Kết luận
Trong giai đoạn 5 năm gần đây công tác phân 

loại mỏ theo độ nguy hiểm về khí mê tan đã đạt 
được khá nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận. Thứ 
nhất đó là công tác khảo sát lấy mẫu xác định độ 
chứa khí mê tan trên cơ sở đó đã xây dựng được 
cơ sở dữ liệu độ chứa khí mê tan tự nhiên trong 
vỉa than của các khu vực thuộc các mỏ than hầm lò 
Việt Nam. Để thực hiện công tác này trong ngành 
than đã triển khai xây dựng các quy trình khảo sát 
lấy mẫu than và khí, quy trình xử lý gia công phân 
tích mẫu và tính toán xác định độ chứa khí mê tan 
tự nhiên trong vỉa. Các quy trình nêu trên được xét 
duyệt phê chuẩn của các cấp có thẩm quyền và 
một số quy trình được ban hành trong quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác hầm 
lò để áp dụng bắt buộc.  

Thứ hai là kết quả xác định độ chứa khí mê tan 
tự nhiên trong vỉa đã được lấy làm 1 trong những 
tiêu chí để xếp loại mỏ theo độ nguy hiểm về khí 
mê tan bắt đầu từ năm 2011 và sắp tới sẽ là tiêu 
chí quan trọng quyết định việc phân loại mỏ theo 
độ nguy hiểm về khí mê tan.

Các thành tựu trên góp phần kiểm soát chặt 
chẽ hơn về khí mê tan, góp phần nâng cao mức 
độ an toàn phòng ngừa nguy hiểm cháy nổ khí 
trong quá trình khai thác than hầm lò.

Ngoài ra nhóm tác giả cũng đã đề xuất lộ trình 
của công tác phân loại mỏ theo độ nguy hiểm về 
khí mê tan. Phù hợp với tiến trình nâng cao kỹ 
năng và nhận thức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và 
công nhân sẽ từng bước xếp loại mỏ căn cứ vào 
độ chứa khí tự nhiên và độ thoát khí tuyệt đối tiến 
đến xếp loại từng khu vực mỏ theo mức độ nguy 
hiểm cháy nổ khí và có thể có những mỏ có thể 
xếp vào loại không nguy hiểm cháy nổ khí mê tan. 
Thực hiện được tiến trình này chúng ta có thể vừa 
chú ý đầu tư tập trung vào các khu vực có mức độ 
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nguy hiểm cao đảm bảo an toàn vừa tránh đầu tư 
lãng phí vào các khu vực không cần thiết. 

Thực hiện công tác này theo nhóm tác giả cần 
triển khai 1 chương trình theo các bước sau:

- Bước 1: Đề xuất xây dựng các quy trình khảo 
sát lấy mẫu xác định độ chứa khí mê tan cụ thể 
trên bản đồ vỉa của từng khu vực mỏ, các phân 
tích về thông gió, các mẫu đo xác định độ thoát 
khí tuyệt đối.v.v. Trong các quy trình trên cần nêu 
thêm trình tự tính toán kết quả và đệ trình phê 
duyệt các cấp và cao nhất tại Bộ Công Thương.

- Bước 2: Lựa chọn một số mỏ than hầm lò tiêu 
biểu và triển khai làm thử (thử nghiệm) trong thời 
gian 1-2 năm. Song song với triển khai thử là công 
tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên các mỏ lựa 
chọn và các bộ kỹ thuật các cấp có liên quan.

- Bước 3: Tổng kết chương trình. nếu đạt kết 
quả tốt cho triển khai rộng rãi.

Chương trình nêu trên có thể Viện KHCN Mỏ 
là đơn vị đề xuất. Khi triển khai thực hiện có thể 

có sự phối hợp của các đơn vị Nghiên cứu khoa 
học khác.

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng 
sản Việt Nam, Bộ Công Thương ủng hộ khi 
chương trình được đề xuất./.
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Research of classification mines according to the danger level on methane gas  of 
the underground coal mine in Quang Ninh

Dr. Le Trung Tuyen, Dr. Nguyen Minh Phien, MSc. Do Manh Hai, MSc. Hoang Quang Hop
 Vinacomin – Instiute of Mining Science and Technology

Abstract:
The article introduces the scientific and practical basis of the gas classification according to natural 

methane content, the advantage of this method is the comparision with the method of classification 
according to the gas drainage and to compare with the classification method according to both 
parameters and the parameter selection with the most dangerous level. In the next section, the article 
introduces the achieved results of the methane classification in underground coal mines in the past 
5 years. This work has contributed to improve the safety level in terms of the methane gas fire and 
explosion prevention in the underground coal production process. The last part of the paper proposes 
the orientation of methane classification for underground coal mines in the future.
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THIẾT BỊ ĐO ĐA NĂNG CẦM TAY DO VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ 
- VINACOMIN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA 
AN TOÀN ĐIỆN, THÔNG GIÓ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC THAN HẦM LÒ

ThS. Lê Văn Hải, ThS. Vũ Tuấn Anh
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Đào Đắc Tạo

Tóm tắt: 
Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đầu tư, trang bị cho tất cả các mỏ 

than hầm lò hệ thống quan trắc khí mỏ. Với tổng số gần 40 hệ thống và trên 1500 đầu đo các loại gắn 
cố định đang được sử dụng, có thể khẳng định các hệ thống này có tính năng toàn diện, chất lượng, đảm 
bảo độ tin cậy, phù hợp với điều kiện khai thác của các mỏ than hầm lò Việt Nam và không thể thiếu để 
giám sát bầu không khí trong mỏ hầm lò, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ khí và nâng cao công tác an toàn 
trong sản xuất. Ngoài hệ thống và đầu đo được gắn cố định, các đơn vị khai thác than hầm lò trang bị 
thêm hàng trăm thiết bị đo cầm tay nhập ngoại nhằm kiểm soát khí, gió mỏ dọc theo các tuyến đường lò, 
các khu vực sát gương…Bài báo trình bày nội dung và kết quả thiết kế chế tạo thiết bị đo đa năng cầm 
tay phục vụ công tác kiểm tra an toàn điện, thông gió mỏ cho các mỏ khai thác than hầm lò.

1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, dù đối mặt với 

nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là cả nước 
cũng như trên thế giới đã bị ảnh hưởng rất lớn của 
dịch Covid-19 nhưng Tập đoàn Than Khoáng sản 
Việt Nam (TKV) vẫn phấn đấu đảm bảo sản xuất 
và kinh doanh, cung ứng đủ than cho nền kinh tế. 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Tập đoàn TKV đã 
và đang đầu tư để mở rộng sản xuất cho các mỏ 
than và khoáng sản; trong đó, các mỏ than hầm 
lò ngày càng khai thác xuống sâu và đầu tư, ứng 
dụng công nghệ mới cho các khâu trong quá trình 
sản xuất. 

Khi khai thác xuống sâu, ngoài khí mêtan tích 
tụ trong vỉa than thoát ra,  trong hầm lò còn tích tụ 
rât nhiều khí gây nguy hiểm cho người lao động 
như CO, H2S, CO2… Để đảm bảo an toàn trong 
khai thác hầm lò, cần kiểm soát tốt điều kiện không 
khí mỏ (nhiệt độ, độ ẩm), lưu lượng gió và nồng độ 
các khí trong khu vực khai thác. 

Từ những năm 2000 cho đến nay, Tập đoàn 
TKV đã cho đầu tư triển khai lắp đặt hệ thống quan 
trắc khí mê tan tập trung tự động tại các mỏ than 
hầm lò. Các hệ thống đều đang hoạt động ổn định, 
góp phần không nhỏ trong việc kiểm soát khí, gió 
tại các mỏ, đảm bảo an toàn hơn trong sản xuất. 
Song song với việc kiểm soát trên hệ thống tại các 
điểm cố định trên hệ thống, việc kiểm soát khí, gió 
mỏ dọc theo các tuyến đường lò, các khu vực sát 

gương khai thác vẫn rất cần thiết và cấp bách. 
Chính vì thế, Tổng giám đốc đã ra các Quyết định 
số 1643/QĐ-TKV, công văn số 429/TTĐHSX-KCM 
và công văn số 600/TTĐHSX-KCM để ban hành 
quy định trang bị thiết bị đo khí, đo gió cho các đối 
tượng trong mỏ hầm lò. 

Các thiết bị đo khí, gió cầm tay hiện nay được 
trang bị cho các mỏ hầu hết là thiết bị nhập ngoại. 
Do chưa làm chủ được công nghệ chế tạo và sản 
xuất dẫn đến việc duy trì hoạt động, sửa chữa sự 
cố hỏng hóc của các thiết bị cho các đơn vị khai 
thác than trong Tập đoàn còn chưa được xử lý 
kịp thời, gây ảnh hưởng đến việc giám sát nồng 
độ khí, gió trong mỏ. Ngoài ra, với việc phát triển 
các hệ thống tự động hóa, thông tin liên lạc trong 
hầm lò ngày càng tăng, việc đầu tư, trang bị thiết 
bị đồng hồ vạn năng để kiểm tra các thông số điện 
thuộc dạng an toàn tia lửa trong hầm lò là rất cần 
thiết.

Nhằm phát triển ngành than bền vững, hiệu 
quả theo hướng đồng bộ, phù hợp với sự phát 
triển chung của các ngành kinh tế khác, chủ động 
trong cung cấp thiết bị phục vụ sản xuất, giảm 
nhập khẩu và tăng cường nội lực của khoa học 
công nghệ trong nước, Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ - Vinacomin đã đề xuất và được Tập đoàn TKV 
giao nhiệm vụ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết 
kế chế tạo thiết bị đo cầm tay đa năng phục vụ 
công tác kiểm tra an toàn điện, thông gió mỏ cho 



 KHCNM SỐ 3/2021 * ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

                                        THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

53

các mỏ khai thác than hầm lò”. Bài báo nêu kết 
quả bước đầu trong công tác nghiên cứu, thiết kế 
và chế tạo các thiết bị đo. 

2. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá các chức 

năng hoạt động của các thiết bị đo nhập khẩu 
đang được sử dụng phổ biến tại các đơn vị, nhóm 
thực hiện đề tài lựa chọn thiết kế thiết bị đo với các 
khối chức năng như trên hình 1, 2, 3.

2.1. Thiết bị đo khí đa năng cầm tay
- Khối nguồn: Nguồn điện áp từ ắc quy 3.7V 

cung cấp nuôi toàn mạch.
- Khối ổn áp: Chuyển đổi điện áp từ 3.7V xuống 

3V cấp cho mạch. 
- Khối Sensor, xử lý tín hiệu: Cảm nhận và đo 

nồng độ khí sau đó chuyển thành tín hiệu điện áp.
- Khối vi xử lý: Xử lý tính toán dữ liệu và đưa ra 

cảnh báo, đây là khối quan trọng nhất của thiết bị.  
- Khối hiển thị: Hiển thị số liệu đo được. 

- Khối cảnh báo: thực hiện cảnh báo bằng âm 
thanh và ánh sáng  

- Sensor CH4: 
+ Nguyên lý: Đốt xúc tác
+ Dải đo: 0 ÷ 5% vol (0-100% LEL).
- Sensor CO: 
+ Nguyên lý : Điện hoá 3 cực
+ Dải đo:  0 ÷ 1000ppm.
- Sensor O2: 
+ Nguyên lý: Điện hoá
+ Dải đo: 0 ÷ 30%.
- Sensor CO2: 
+ Nguyên lý: Quang học
+ Dải đo: 0 ÷ 5%.
+ Sai số đo: ± 0.1% trong toàn dải
2.2. Thiết bị đo thông số gió cầm tay
- Khối nguồn: nguồn điện áp từ 2 pin tiểu AA 3V 

cung cấp nuôi toàn mạch.
- Khối cảm biến: tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm. 

Hình 1. Sơ đồ khối thiết bị đo khí đa năng cầm tay

Hình 2. Sơ đồ khối thiết bị đo thông số gió cầm tay Hình 3. Sơ đồ khối đồng hồ vạn năng số ATTL
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- Khối vi xử lý: Xử lý tính toán dữ liệu và đưa 
ra hiển thị

- Khối hiển thị: Hiển thị số liệu đo được.
- Khối phím: Thao tác hiển thị, hiệu chuẩn…
- Sensor tốc độ gió: 
+ Nguyên lý: Cánh quạt tạo xung
+ Dải đo tốc độ gió: (0,3 ÷ 20) m/s
- Sensor nhiệt độ, độ ẩm. hạ áp:  
+ Dạng IC tích hợp cảm biến.
+ Dải đo nhiệt độ: 0 - 50oC.
+ Dải đo độ ẩm: (20 ÷ 95) %.
+ Dải đo áp suất: (0 ÷ 1250) hPA.
2.3. Với đồng hồ vạn năng số an toàn tia lửa
- Khối nguồn: Nguồn điện áp từ 2 pin tiểu AA 

3V cung cấp nuôi toàn mạch.
- Khối que đo: Đo điện áp, dòng điện, điện trở 

hoặc đi ốt
- Khối vi xử lý: Xử lý tính toán dữ liệu và đưa 

ra hiển thị
- Khối hiển thị: Hiển thị số liệu đo được.
- Khối phím: Thao tác hiển thị…
3. Kết quả chế tạo thiết bị
Sau khi nghiên cứu, xây dựng được sơ đồ 

khối đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Viện Khoa 
học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã xây dựng sơ 
đồ nguyên lý cho từng khối chức năng, thiết kế 
các modul mạch điện tử cho từng thiết bị đo. Qua 
quá trình thử nghiệm về tính năng, hiệu chỉnh 
các thông số kỹ thuật theo yêu cầu cần đáp ứng 
tại phòng thí nghiệm, hình ảnh sản phẩm và các 
thông số của các thiết bị được chế tạo như sau:

3.1. Hình ảnh thiết bị

3.2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị
3.2.1. Thiết bị đo các thông số gió
- Ký mã hiệu: IMSAT-TVP/1
- Cấp bảo vệ nổ: ExiaI [Ma]
- Cấp bảo vệ vỏ: IP54
- Điện áp nguồn nuôi: U  = 3VDC 
- Dòng điện tiêu thụ lúc cực đại: Imax = 450 mA
- Nguồn điện:  Pin AA 1.5Vx2 có thể đo liên tục 

trong 60h với pin mới
- Sensor tốc độ gió: Cánh quạt tạo xung
- Sensor nhiệt độ, độ ẩm, hạ áp: Dạng IC tích 

hợp cảm biến.
- Dải đo tốc độ gió: (0,3 ÷ 20) m/s.
+ Sai số đo: ±10% giá trị đọc trong dải (0,3÷20)Hình 4. Hình ảnh thiết bị đo các thông số gió

Hình 5. Hình ảnh thiết bị đo khí đa năng

Hình 6. Hình ảnh đồng hồ vạn năng số ATTL
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m/s 
+ Độ  phân dải: 0,1m/s
- Dải đo nhiệt độ: 0 - 50oC.
+ Sai số đo: ± 1oC  trong dải (0 ÷ 50)oC 
+ Độ  phân dải: 0,1oC
- Dải đo độ ẩm: (20 ÷ 95) %.
+ Sai số đo: ± 3%  trong dải (20 ÷ 95)% 
+ Độ  phân dải: 1%
- Dải đo áp suất: (0 ÷ 1250) hPA.
+ Sai số đo: ± 3%  trong toàn dải
+ Độ  phân dải: 1hPa
- Điều kiện sử dụng:
+ Nhiệt độ:  0 0C  ÷  400C.
+ Độ ẩm tương đối:  < 95% RH không có đọng 

hơi nước.
+ Hàm lượng bụi trong không khí 1000mg/m3

+ Tránh va đập, rung, nước chảy hoặc nhỏ vào.
- Kích thước:
+ Kích thước: Cao x Rộng x Sâu (150 x 50 x 

18mm) mm.
- Trọng lượng: ~ 100g.
3.2.2. Thiết bị đo khí đa năng
- Ký mã hiệu: IMSAT-GASMINE/1
- Cấp bảo vệ nổ: ExiaI [Ma]
- Cấp bảo vệ vỏ: IP54
- Điện áp nguồn nuôi: U  = 3.7VDC 
- Dòng điện tiêu thụ lúc cực đại: Imax = 170 mA
- Nguồn điện:  Pin Lithium 3.7V/1100mAh
+ Thời gian sạc đầy khoảng 5-6h (Trạng thái 

máy tắt) 
+ Thời gian sử dụng khi pin đầy >8h (1 ca làm 

việc) 
- Thông số đo CH4: 
+ Dải đo: 0 ÷ 5% vol (0-100% LEL).
+ Sai số đo:
±0.1% trong dải đo (0÷2.5)%
±0.3% trong dải đo (2.5÷5)%
+ Độ  phân dải: 0.01%
- Thông số đo CO: 
+ Dải đo:  0 ÷ 1000ppm.
+ Sai số đo:
± 5ppm trong dải đo (0  200)ppm
± 25ppm trong dải đo (200  1000)ppm
+ Độ  phân dải: 1ppm
- Thông số đo O2: 
+ Dải đo: 0 ÷ 30%.
+ Sai số đo: ± 0.5% trong toàn dải
+ Độ  phân dải: 0.1%
- Thông số đo CO2: 
+ Dải đo: 0 ÷ 5%.

+ Sai số đo: ± 0.1% trong toàn dải
+ Độ  phân dải: 0.01%
- Điều kiện sử dụng:
+ Nhiệt độ:  0 0C  ÷  400C.
+ Độ ẩm tương đối:  < 95% RH không có đọng 

hơi nước.
+ Hàm lượng bụi trong không khí 1000mg/m3

+ Tránh va đập, rung, nước chảy hoặc nhỏ vào.
- Kích thước và khối lượng:
+ Kích thước: Cao x Rộng x Sâu (130 x 60 x 

32) mm.
+ Khối lượng: ~ 0.3kg.
3.2.3. Đồng hồ vạn năng số an toàn tia lửa
- Ký mã hiệu: IMSAT-IME/1
- Cấp bảo vệ nổ: ExiaI [Ma]
- Cấp bảo vệ vỏ: IP54
- Điện áp nguồn nuôi: U  = 3VDC 
- Dòng điện tiêu thụ lúc cực đại: Imax = 100 mA
- Nguồn điện:  Pin AA 1.5Vx2 có thể đo liên tục 

trong 100h với pin mới
- Đo dòng điện: 
+ Dải đo: (0 – 500)mA an toàn tia lửa
+ Độ phân giải: 0.1mA
+ Sai số: ± 2%
- Đo điện áp:
+ Dải đo: (0 – 400)V khi đo ngoài mặt bằng
   (0 – 110)Vdc khi đo các thiết bị trong lò
+ Độ phân giải: 0.1V
+ Sai số: ± 1%
- Đo trở, đi ốt
+ Sử dụng cầu điện trở so sánh
+ Dải đo : 0 - 40MΩ
+ Độ phân giải: tự động từ 0.001kΩ - 1kΩ tùy 

theo độ lớn điện trở
+ Sai số: ± 1% với dải đo từ 0 - 1MΩ 
± 3% với dải đo từ 1 - 4MΩ
- Kích thước: Cao x Rộng x Sâu (116x55x23) 

mm.
- Trọng lượng: ~ 100g. 
4. Kết luận
Qua kết quả chế tạo các sản phẩm tại Viện 

Khoa học Công nghệ Mỏ như trình bày ở trên, 
bước đầu cho thấy việc thiết kế, chế tạo các thiết 
bị đo đa năng cầm tay phục vụ công tác kiểm tra 
an toàn điện, thông gió mỏ cho các mỏ khai thác 
than hầm lò với các chức năng tương đương với 
đầu đo nhập ngoại đã được thực hiện thành công. 

Để hoàn thiện sản phẩm, các thiết bị sẽ được 
kiểm định an toàn phòng nổ cũng như kiểm tra các 
thông số kỹ thuật theo chế tạo; đồng thời, các thiết 
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bị sẽ được theo dõi và đánh giá  thực tế tại môi 
trường mỏ để khẳng định sản phẩm hoàn toàn có 
thể sử dụng, thay thế thiết bị nhập ngoại.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 

trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT 
[2]. Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-7079 

về các tiêu chuẩn an toàn cho các thiết bị dùng 
cho mỏ hầm lò

The portable multi-function measuring device researched and manufactured by 
Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology to serve the electrical 

safety test and ventilation for underground coal mines.

MSc. Le Van Hai, MSc. Vu Tuan Anh - Vinacomin – Instiute of Mining Science and Technology
Abstract:
Currently, Vietnam National Coal Mineral Industries Holding Corporation Limited has invested and 

equipped the mine gas monitoring systems to all underground coal mines. With a total of nearly 40 
systems and over 1,500 fixed detectors of all types in use, it can be affirmed that these systems have the 
comprehensive features, the quality, the reliability, and are suitable for the exploitation condition of all 
underground coal mines in Vietnam and the systems are indispensable for monitoring the atmosphere in 
underground mines to prevent the risk of gas fire, explosion and improve the safe production. In addition 
to the system and fixed detectors, the underground coal mining units are equipped with hundreds of the 
imported portable measuring devices to monitor gas and mine air along the roadway routes, the areas 
nearby the face, etc... The article presents the content and results of the design and the manufacture of 
the portable multi-function measuring devices for the electrical safety test and mine ventilation for the 
underground coal mines.
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Công nghệ giàn chống siêu nhẹ trong 
khai thác vỉa than dày
Để từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng 
mô hình mỏ hầm lò hiện đại, thông minh, ít 
người, trả lương cao, những năm gần đây, TKV 
chú trọng đầu tư công nghệ khai thác hiện đại, 
trong đó chủ trương nghiên cứu nhân rộng loại 
hình giàn chống siêu nhẹ tại các vỉa than dày. 
Đây là mô hình công nghệ có nhiều ưu điểm nổi 
trội, trọng lượng thiết bị nhẹ, năng suất lao động 
cao, độ an toàn lớn. Đặc biệt, mô hình có thể tích 
hợp cơ cấu hạ trần thu hồi than nóc, giúp khai 
thác triệt để tài nguyên

Cơ giới hóa hạng nhẹ trong khai thác than là hệ 
thống thiết bị có trọng lực dưới 3.900 kilonewton/
m². Tổng khối lượng thiết bị của toàn bộ dây 
chuyền lò chợ 100m chỉ từ 750-1200 tấn, thấp 
hơn rất nhiều so với tổ hợp thiết bị nặng và trung 
bình. Trọng lượng nhẹ hơn, vì thế giúp công tác 
vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ lò chợ được cải thiện 
đáng kể. 

Để có thể áp dụng, các khu vực lò chợ của mỏ 
hầm lò phải đảm bảo có độ dày vỉa than trên 3,5m; 
góc dốc đến 35 độ; đường phương và hướng dốc 
ổn định; chiều dài lò chợ từ 80m trở lên. Theo kết 
quả nghiên cứu và thực tế khai thác tại TKV cho 
thấy, hiện nay, trữ lượng than các lò chợ phù hợp 
với những tiêu chí này còn khá lớn, khoảng 34,8 
triệu tấn.

Năm 2019, Công ty CP Than Mông Dương là 
một trong 2 đơn vị thuộc TKV thực hiện lắp đặt và 
vận hành thí điểm 2 lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ, 
quy mô gồm 96 giàn chống thủy lực, hệ thống máy 
khấu, máng cào, băng tải vận chuyển than, công 
suất khai thác 300.000 tấn than/năm, thời gian 
khai thác từ 7-10 năm.

Với cấu tạo địa chất hết sức phức tạp, đơn vị 

có thể áp dụng đồng bộ những thiết bị, máy móc 
cơ giới hóa hạng nặng để tăng năng suất, sản 
lượng than. Trong khi đó, những lò chợ khai thác 
bằng công nghệ cũ của mỏ này chỉ cho năng suất 
từ 130.000-140.000 tấn than/năm, không đáp ứng 
yêu cầu sản xuất. Vì thế, dự án đầu tư lò chợ cơ 
giới hóa hạng nhẹ có cơ cấu hạ trần thu hồi than 
nóc triển khai trong bối cảnh này được kỳ vọng sẽ 
giúp Công ty CP Than Mông Dương nâng cao sản 
lượng, đáp ứng yêu cầu của TKV.

Theo ông Vũ Thành Trung, Quản đốc Phân 
xưởng Khai thác 5, Công ty CP Than Mông 
Dương, giai đoạn đầu triển khai dự án gặp không 
ít khó khăn về địa chất, thiết bị. Tuy nhiên, giữa 
tháng 3/2020, Phân xưởng triển khai lắp đặt bộ 
giàn chống đầu tiên của dự án. Sau thời gian ngắn 
thi công với tiến độ lắp đặt bình quân từ 5-6 bộ 
giàn chống/ca, đầu tháng 6/2020, đơn vị hoàn 
thành công trình và đưa lò chợ vào hoạt động.

Để đồng bộ hóa toàn bộ dây chuyền, Công ty 
CP Than Mông Dương đã đào lò ngầm vận tải từ 
mức +20 xuống mức -115 và vận tải than bằng 
băng tải lên mặt bằng kho than. Tuyến băng tải 
này thay thế cho vận tải bằng lò trục giếng chính, 
đồng thời nâng cao được năng suất vận tải của 
Công ty.

Ông Nguyễn Quế Thanh, Giám đốc Công ty 
CP Than Mông Dương, cho biết: Việc đầu tư đồng 
bộ thiết bị cơ giới hóa hạng nhẹ, số lò chợ hoạt 
động đồng thời được giảm, nhưng sản lượng than 
khai thác vẫn đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt, với thiết 
kế tích hợp cơ cấu hạ trần thu hồi than nóc, tỷ lệ 
tổn thất tài nguyên của Công ty đã giảm đáng kể 
so với thời gian trước.

Dây chuyền lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ có 
tính chỉnh thể, đồng bộ và ổn định cao trong quá 
trình làm việc. 

Ưu điểm nổi bật nhất của giàn tự hành loại nhẹ 
là phạm vi chống đỡ, che chắn lò chợ đạt 100% 
nên hệ số an toàn gần như tuyệt đối.

Đặc biệt, nhờ tính ổn định cao, có khả năng 
thích ứng với điều kiện địa chất biến động, phức 
tạp, nên lò chợ cơ giới hóa siêu nhẹ khá phù hợp 
với những diện sản xuất của các mỏ hầm lò trong 
TKV.

Không những thế, công nghệ này cũng đem lại 
sản lượng khai thác tương đối cao, năng suất lao 
động 18,8 tấn/công-ca.

So với lò chợ giá khung, giá xích, sản lượng 
này cao gấp 1,75-2 lần, năng suất lao động cao 

Cơ cấu hạ trần thu hồi than nóc ở lò chợ cơ giới 
hoá hạng nhẹ tại Công ty CP Than Mông Dương
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gấp 2-3 lần.
Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào vận hành 

2 lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ, bên cạnh những 
hiệu quả thu được, TKV cũng đúc rút được nhiều 
kinh nghiệm trong việc triển khai áp dụng loại hình 
công nghệ này.

Ông Trần Quang Vinh, Ban Kỹ thuật Công 
nghệ mỏ, cho biết: Giàn chống cơ giới hóa siêu 
nhẹ có cấu tạo phức tạp, số lượng chi tiết, phụ 
tùng cần thay thế tương đối nhiều. Mặc dù hiện 
nay năng lực các đơn vị cơ khí trong TKV đã được 
cải thiện đáng kể, nhưng thực tế cho thấy, khi thiết 
bị xảy ra hỏng hóc, vẫn gặp khó khăn cho việc sửa 
chữa, thay thế. Hơn nữa, ở điều kiện vỉa dốc từ 
25-30 độ và lớn hơn, hệ thống thiết bị có khả năng 
trôi, trượt khi địa chất biến động. Vì vậy, lò chợ 
cần phải được bố trí thêm cơ cấu chống trôi, trượt, 
đổ giữa các giàn và máng cào để ngăn ngừa tình 
trạng này.

Có thể nói, sau thời gian áp dụng, cán bộ kỹ 
thuật và công nhân tại các mỏ của TKV đã có 
những kinh nghiệm nhất định trong áp dụng công 
nghệ, bước đầu làm chủ dây chuyền thiết bị. Tuy 
nhiên, TKV cần thận trọng khi tiếp tục nhân rộng 
loại hình công nghệ này, đặc biệt là khả năng xử lý 
trong trường hợp điều kiện vỉa than biến động về 
chiều dày và góc dốc.

     Theo Hoàng Yến (baoquangninh.com.vn)

Ứng dụng CNTT trong điều hành sản 
xuất tại Than Đèo Nai
Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về 
tăng cường áp dụng cơ giới hóa - tự động hóa - 
tin học hóa vào sản xuất, thời gian qua, Công ty 
CP Than Đèo Nai đã đẩy mạnh phong trào sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn đơn vị. Đến nay, 
nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao, khi áp 
dụng vào thực tế đã giúp đơn vị đổi mới mọi mặt, 
nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm, giảm chi 
phí sản xuất và bảo vệ môi trường

Là đơn vị khai thác than lộ thiên, hàng 
ngày lượng máy xúc, ô tô làm việc trên các khai 
trường của Công ty CP Than Đèo Nai rất lớn. 
Bởi vậy việc thống kê các chuyến xe vận tải mỏ 
của công ty nhiều năm nay được thực hiện ghi 
trên giấy có rất nhiều nhược điểm, đó là ghi thiếu 
chuyến, lái xe phải xuống xe xác nhận chốt biểu 
máy xúc, cuối ca cũng phải chốt biểu lần nữa. Có 

những ngày trời mưa, nhiều biểu giấy gửi về để 
thống kê bị dập xóa, nhòe mực không rõ ràng, còn 
hiện tượng ghi nhầm số xe này sang xe khác nên 
bị lệch chuyến, việc dò tìm, đối chiếu lại thường 
mất rất nhiều thời gian.

Từ thực tế này, Phòng Điều khiển sản xuất của 
công ty đã thiết kế ra biểu ghi chuyến online dựa 
trên phần mềm Google Sheet và cho thực hiện thử 
nghiệm tại máy xúc PC10 kết hợp với lái xe của 
Phân xưởng vận tải 9. Đây là một chương trình 
ứng dụng miễn phí của Google, có giao diện cũng 
như cách sử dụng tương tự Excel. Đặc biệt, phần 
mềm này cho phép sử dụng và chia sẻ trực tuyến, 
có khả năng phân quyền quản lý và tính năng bảo 
mật. Ngay cả khi không có mạng Internet, Google 
Sheets vẫn hoạt động và cập nhật thông tin đầy 
đủ. Đặc biệt, phần mềm còn thể hiện chi tiết nhiều 
thông tin như: Có những xe nào đang hoạt động, 
tổng bao nhiêu xe hoạt động, từng chuyến xúc loại 
gì, giờ hoạt động, giờ ngừng, xúc được bao nhiêu 
chuyến đất, bao nhiêu chuyến than đổ về các vị trí 
nào, tổng hợp sản lượng các loại theo từng máy 
và toàn bộ công ty...

Sau một thời gian thử nghiệm, tháng 3/2021, 
phần mềm đã chính thức được công ty đưa vào 
triển khai. Anh Phạm Văn Luân (Phòng Điều khiển 
sản xuất), cho biết: Phần mềm đã đổi mới phương 
thức làm việc hằng ngày, sổ sách được thay thế 
bằng các bảng biểu, trong các bảng biểu sử dụng 
những hàm tính toán được liên kết với nhau, từ đó 
loại bỏ việc ghi chép và tính toán thủ công, chuyển 
đổi việc báo cáo sản lượng cuối ca từ gọi điện 
thoại sang gửi Email. Quan trọng hơn cả là người 
điều khiển phương tiện như máy xúc, xe ô tô giảm 
được thời gian phải lên/xuống xe để ghi chuyến, 
giảm nguy cơ mất an toàn lao động, giảm mức tiêu 

Cán bộ, công nhân Công ty CP Than Đèo Nai 
thực hiện thống kê các chuyến xe vận tải mỏ 

bằng phần mềm trực tuyến ngay tại khai trường 
sản xuất
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hao nhiên liệu và tăng thời gian lao động hữu ích, 
tăng năng suất máy móc, thiết bị. 

Theo tính toán của công ty, việc đưa phần 
mềm Google Sheets vào hoạt động sẽ giúp Than 
Đèo Nai tiết kiệm được hàng tỷ đồng mỗi năm. 
Do đó, sau phần mềm ghi chuyến trực tuyến này, 
công ty đang tiếp tục nghiên cứu phần mềm ghi 
phiếu than điện tử...

Ngoài sáng kiến này, việc áp dụng phần mềm 
chữ ký số để quản lý vật tư tại các phòng, ban và 
công trường, phân xưởng cũng đang được đánh 
giá là giải pháp ưu việt. Thống kê hằng năm, Công 
ty CP Than Đèo Nai phải lập, trình và ký duyệt trên 
450 văn bản kế hoạch sử dụng vật tư, hơn 6.000 
văn bản đề nghị sử dụng vật tư đột xuất, trên 7.000 
văn bản đề nghị cấp phát vật tư, 60.000 văn bản 
nhập và gần 100.000 văn bản xuất kho vật tư. Việc 
phải nhập một số lượng lớn văn bản khiến cho quy 
trình xem xét, ký duyệt mất khá nhiều thời gian, 
chưa kể có những sai sót do nhập thủ công. Khắc 
phục tình trạng này, đầu năm 2020, công ty đã áp 
dụng phần mềm chữ ký số trong công tác quản lý 
vật tư. Hệ thống quản lý vật tư mới được thiết kế 
để hoạt động trên nền tảng Internet, độc lập với 
các phần mềm khác. Vì vậy, mặc dù quy định về 
các bước triển khai được giữ nguyên, nhưng thời 
gian giải quyết một văn bản đề nghị cung cấp vật 
tư của các công trường, phân xưởng đã rút ngắn 
từ 2-3 ngày xuống còn 5-10 phút.

Nhận thấy những ưu điểm vượt trội của những 
ứng dụng trên, hiện Công ty CP Than Đèo Nai 
cũng đang áp dụng công nghệ thông tin vào nhiều 
khâu của dây chuyền sản xuất, hạn chế việc tập 
trung đông người, đảm bảo yêu cầu công việc, 
như: Sáng kiến về quản lý kiểm soát số xe đơn vị 
thuê ngoài; sáng kiến sử dụng bảng tính toán vào 
việc bố trí xe hoạt động; sáng kiến cải tiến khâu 
thiết kế hộ chiếu khai thác; chữ ký số để quản lý 
vật tư...

Việc áp dụng các sáng kiến mới đã giúp Công 
ty CP Than Đèo Nai giảm được thời gian hao phí 
ở các khâu trung gian, đồng nghĩa với tăng năng 
suất thiết bị, xe máy phục vụ sản xuất của các 
công trường, phân xưởng. Đây chính là điều kiện 
để Than Đèo Nai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu 
về kinh tế kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

    Theo Hoàng Nga (baoquangninh.com.vn)

“Máy xúc lò chợ” - Hướng đi mới cho 
công nghệ khai thác than

Cuối tháng 2/2021, Công ty Than Nam Mẫu 
- TKV đã đưa vào vận hành 2 loại máy xúc: 
ML-01-0,09 và ML-01-0,12 trong 2 lò chợ Phân 
xưởng Khai thác 2 và Phân xưởng Khai thác 3. 
Đây là đơn vị đầu tiên của TKV đưa 2 thiết bị này 
vào diện sản xuất, giúp tăng năng suất lao động, 
tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm 
việc cho công nhân

Công nghệ khai thác hiện nay của TKV, ngoài 
các lò chợ được áp dụng giàn chống cơ giới hóa 
tích hợp máy khấu, các lò chợ còn lại sử dụng chủ 
yếu công nghệ giá khung và giá xích. Công tác 
xúc tải than phần lớn là thủ công, người lao động 
phải trực tiếp xúc tải than lên các thiết bị vận tải, 
như máng cào, máng trượt để đưa được từng tấn 
than ra lò. Riêng các lò chợ có độ dốc nhỏ thì công 
tác bốc xúc than tương đối vất vả và tốn rất nhiều 
nhân lực.

Để khắc phục tình trạng này, giữa năm 2020 
Công ty Than Nam Mẫu đã nghiên cứu và đưa 2 
loại máy xúc ML-01-0,09 và ML-01-0,12 vào vận 
hành thử nghiệm. Công nghệ này do đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và Đoàn Thanh niên Công ty Than 
Nam Mẫu thiết kế, Công ty CP Cơ khí ô tô Uông 
Bí sản xuất. Tính năng của 2 loại máy xúc trên 
được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, máy có 
thể di chuyển linh động trong các đường lò có tiết 
diện nhỏ với độ dốc đến 15 độ. Hai loại máy xúc 
được sử dụng gầu xúc lật hông dung tích 0,09m3 
và 0,12m3. Nguyên lý cấu tạo đơn giản, dễ vận 
hành, quản lý sửa chữa.

Trước khi đưa vào hoạt động chính thức tại 
diện sản xuất, máy xúc ML-01-0,09 và ML-01-0,12 
đã trải qua các khâu chế tạo, kiểm nghiệm nghiêm 
ngặt về các thông số kỹ thuật và công tác an toàn, 
phòng chống cháy nổ. Cụ thể cuối năm 2020, 2 
loại máy xúc này được chạy thử nghiệm; thợ vận 

Công nhân Công ty Than Nam Mẫu tham gia 
huấn luyện vận hành máy xúc tại đường lò mô 

hình Trung tâm điều hành sản xuất +125
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hành được thực hành nhuần nhuyễn tại mô hình lò 
chợ tại Trung tâm điều hành sản xuất +125. Quá 
trình vận hành thử nghiệm đều đáp ứng thông số 
kỹ thuật và an toàn. Tập đoàn đánh giá khi đưa 
vào sản xuất sẽ giúp các đơn vị ngành Than tăng 
năng suất và cải thiện điều kiện cho người lao 
động, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Máy xúc lò chợ đang được vận hành sản xuất 
tại Phân xưởng Khai thác 2 và Phân xưởng Khai 
thác 3 của Công ty. Theo đánh giá của Công ty, 
2 loại máy xúc đang phát huy tốt công năng bốc 
xúc, khối lượng bốc xúc. Theo thiết kế ban đầu, 
máy xúc ML-01-0.09 có công suất bốc xúc 8,16 

tấn/giờ, máy xúc ML-01-0,12 có công suất bốc xúc 
9,6 tấn/giờ.

Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, 2 loại máy xúc 
này đã bốc xúc được trên 20 tấn/giờ, không chỉ 
tăng so với giai đoạn thử nghiệm, mà còn gấp đôi 
năng suất lao động so với xúc thủ công trước đây; 
đồng thời giảm tổn thất tài nguyên trong quá trình 
khai thác, do máy có thể xúc hạ tối đa chiều cao 
đường lò, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
sang máng, khoan nổ mìn khấu chống và đi lại 
của thợ mỏ.

Theo kế hoạch của TKV năm 2021, Công ty 
Than Nam Mẫu sản xuất 2,1 triệu tấn than nguyên 
khai; tiêu thụ trên 2 triệu tấn; đào hơn 24.800m lò. 
Việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa 
trong sản xuất, nhất là đưa vào vận hành thành 
công 2 loại máy xúc ML-01-0,09 và ML-01-0,12 
sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực bốc xúc, giải 
phóng nhanh sản lượng than, đất đá, tránh ùn tắc 
diện sản xuất cho các lò chợ. TKV đang có chủ 
trương đưa 2 loại máy xúc: ML-01-0,09 và ML-
01-0,12 nhân rộng ra nhiều diện sản xuất phù hợp 
trong các đơn vị ngành Than.

Theo Phạm Tăng - Quốc Khương (CTV)                          
                           (baoquangninh.com.vn)

Máy xúc ML-01-0.09 đang hoạt động hiệu quả 
tại lò chợ Phân xưởng Khai thác 2, Công ty Than 

Nam Mẫu
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Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Hồng Diên đánh giá cao kết quả thực 
hiện nhiệm vụ “kép” của TKV
Sáng ngày 28/5/2021, Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, 
vướng mắc cần tháo gỡ trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cùng tham gia làm việc có các đồng chí Thứ 
trưởng Bộ Công Thương và đại diện lãnh đạo, cán 
bộ các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương... Về phía 
Tập đoàn có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải - 
Tổng Giám đốc; các đồng chí Thành viên HĐTV, 
Ban lãnh đạo điều hành; Phó bí thư thường trực 
Đảng ủy TKV, Chủ tịch Công đoàn TKV; Trưởng 
các ban TKV.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Đặng Thanh Hải đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn 
Hồng Diên và Đoàn công tác của Bộ Công Thương 
về tình hình sản xuất kinh doanh của TKV 4 tháng 
đầu năm 2021 và dự kiến cả năm, kế hoạch 5 năm 
2021-2025; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất 
kiến nghị.

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của TKV gặp nhiều khó khăn liên quan đến 
tiêu thụ than cho sản xuất điện, Tập đoàn đề nghị 
Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo các NMNĐ 
thực hiện tiếp nhận than sát với hợp đồng đã ký và 
khối lượng đã được Bộ Công Thương phê duyệt 
tại QĐ số 343/QĐ-BCT. Cùng với đó là những 
vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án 
như: mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; dự án Crommit 
Cổ Định Thanh Hóa; dự án khai thác và chế biến 
đất hiếm Lai Châu…; vấn đề cấp phép khai thác, 
sử dụng đất sau khai thác, tiền cấp quyền khai 
thác...

Tham gia góp ý nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
TKV, đại diện Bộ Công Thương cho biết, các dự 

án của TKV đều là những dự án lớn, quan trọng, 
sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của 
đất nước. Bộ Công Thương đã có những hướng 
dẫn xử lý cụ thể cho từng dự án, đồng thời đề nghị 
TKV chủ động làm việc với chính quyền các địa 
phương và các bộ, ngành liên quan. 

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian 
qua, đặc biệt là 4 tháng đầu năm 2021, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu, suy thoái kinh tế, dịch Covid-19..., nhưng 
TKV đã nỗ lực cố gắng thực hiện thành công mục 
tiêu kép: vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 
vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. TKV 
luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, 
kinh doanh được giao, góp phần bảo đảm an ninh 
năng lượng Quốc gia, tiếp tục đóng góp quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của TKV, Bộ 
trưởng Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ cho các 
đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chủ động bám 
sát công việc, phối hợp chặt chẽ với TKV để kịp 
thời xử lý giải quyết theo thẩm quyền với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất. Những vướng mắc khó 
khăn khác liên quan đến các Bộ ngành, các Vụ 
chức năng sẽ tổng hợp để chuẩn bị cho các cuộc 
họp giữa Bộ Công Thương và các bộ, ngành trong 
thời gian tới. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, Bộ 
sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các 
cấp cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo TKV, Bí thư Đảng ủy - Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tiếp thu 
những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo 
Bộ Công Thương; đồng thời mong muốn lãnh đạo 
Bộ tiếp tục giành sự quan tâm, chỉ đạo đối với hoạt 
động SXKD của TKV trong thời gian tới. TKV sẽ 
nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khẳng định vai 
trò, vị trí của TKV là một trong ba trụ cột  đảm 
bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển chung của ngành Công 
Thương và nền kinh tế đất nước.

                              Theo Truyền thông TKV



Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức 
Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học 
tập, quán triệt, triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, Đảng 
ủy Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực 
tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội 
nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm 
cầu chính tại Hội trường Viện Khoa học Công 
nghệ Mỏ, kết nối với điểm cầu tại Trung Tâm 
An toàn Mỏ, Uông Bí - Quảng Ninh và đường 
truyền mở rộng đến 50 điểm cầu cơ sở thông qua 
phần mềm Microsoft teams.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng 
ủy Viện, BCH Đảng bộ bộ phận, các đồng chí cán 
bộ chủ chốt của Viện và toàn thể các đồng chí 
đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện, đồng chí Bí 
thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ 
trì Hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào 
Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc 
nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là 
đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan 
trọng về mặt nhận thức, giúp các cán bộ, đảng 
viên trong toàn Đảng bộ Viện nắm vững nội dung, 
những điểm mới trong các văn kiện, từ đó, thống 
nhất về ý chí, hành động trong quá trình triển khai 
thực hiện, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào thực 
tiễn cuộc sống.

Cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, trong 
toàn Viện cần xác định rõ việc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công 
việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách     
nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm 
kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương,      

nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; gắn 
với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học, SXKD và xây dựng lực lượng cán bộ 
Đảng trong sạch, vững mạnh; liên hệ và vận dụng 
phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của Viện và 
các đơn vị trong Viện để xác định và thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được 
học tập, quán triệt nội dung 05 chuyên đề của Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng do đồng chí  Đào Hồng 
Quảng, Bí thư Đảng ủy truyền đạt bao gồm: 1)
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng; 2)Báo cáo 
tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều 
lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
trình tại Đại hội XIII của Đảng; 3)Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 
2025; 4)Những nhận thức mới và tư duy mới về 
quốc phòng Việt Nam; 5)Những nhận thức mới và 
tư duy mới về an ninh quốc gia.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy 
Đào Hồng Quảng nhấn mạnh thêm, Quý III và 
những tháng còn lại trong năm 2021 với những dự 
báo về tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn nhiều 
diễn biến phức tạp, tình hình SXKD của Tập đoàn 
và Viện trong bối cảnh chung đó sẽ gặp nhiều khó 
khăn. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp uỷ 
Đảng, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng 
viên trong Viện tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ 
luật và Đồng tâm”; Ra sức thi đua lao động sản 
xuất, công tác; Không ngừng học tập để trau dồi, 
nâng cao tình độ kiến thức, phát huy trí tuệ và bản 
lĩnh; Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 và các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng bộ 
Viện đề ra, góp phần xây dựng Tập đoàn và Viện 
phát triển bền vững.

                                                          Đ.L
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