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Tóm tắt:
Hiện nay, công tác chống giữ tăng cường ngã ba lò chợ tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 

chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, vẫn đề áp lực mỏ tác dụng lên các vì chống ngã ba chưa được nghiên 
cứu kỹ, nên mật độ vì chống tăng cường thường lớn hoặc nhỏ hơn so với yêu cầu, dẫn đến mất nhiều 
thời gian cho công tác củng cố ngã ba, mức độ an toàn thấp khi mật độ vì chống không đảm bảo. Bài 
báo đề xuất và hoàn thiện phương pháp tính toán, xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi ngã ba lò 
chợ phù hợp với điều kiện các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN, XÂY DỰNG HỘ CHIẾU 
CHỐNG GIỮ NGÃ BA LÒ CHỢ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN 

CÁC MỎ THAN HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH

TS. Lê Đức Nguyên, TS. Lê Văn Hậu
TS. Vũ Văn Hội, TS. Cao Quốc Việt
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Đào Hồng Quảng

1. Đặt vấn đề
Ngã ba lò chợ là điểm giao nhau giữa lò chợ 

với lò dọc vỉa thông gió và vận tải, đây là một 
trong những vị trí xung yếu nhất của lò chợ, do 
không gian chống giữ lớn, các vì chống trong 
phạm vi ngã ba ngoài việc chịu tác dụng của áp 
lực mỏ do vòm phá hủy đất đá sinh ra (vòm phá 
hủy hình thành trong quá trình đào lò), còn phải 
chịu thêm phần áp lực tựa từ lò chợ. Phần áp 
lực tựa sinh ra trong quá trình điều khiển đá vách 
phía sau lò chợ, nhằm giảm áp lực mỏ tác dụng 
lên các vì chống trong lò chợ, đã hình thành bản 
dầm Công xôn theo 2 phương (hướng dốc và 
phương vỉa), với điểm ngàm và gối tựa của bản 
dầm Công xôn trên các vì chống ngã ba lò chợ, 
dẫn đến gia tăng áp lực mỏ tác dụng lên các vì 
chống ngã ba (Sơ đồ phân bố áp lực mỏ trong 
phạm vi ngã ba lò chợ xem hình 1). Hơn nữa, 
theo tiến độ khai thác, những vì chống tại vị trí 
tiếp giáp với không gian lò chợ, để tạo lối đi lại 
và vận chuyển vật tư, thiết bị phải tháo một bên 
cột của vì chống (lò chống sắt hoặc gỗ), hoặc bỏ 
một bên vì neo hông phía lò chợ (lò chống neo), 
làm giảm khả năng chống giữ của các vì chống 
ngã ba. Do đó, công tác chống giữ ngã ba lò chợ 
là công tác kỹ thuật luôn cần được chú trọng.  

Hiên nay, công tác xây dựng hộ chiếu chống 
giữ tăng cường cho các ngã ba lò chợ tại các 
mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh chủ yếu dựa 
trên kinh nghiệm từ thực tế sản xuất, việc tính 
toán, kiểm tra hộ chiếu chống giữ ngã ba chưa 

được quan tâm nhiều. Theo đó, ngoài phạm vi 
ngã ba lò chợ cần phải chống tăng cường, các 
mỏ còn thực hiện chống tăng cường vượt trước 
gương khấu của lò chợ từ 15 ¸ 20m; sử dụng vì 
chống cột thủy lực đơn (TLĐ) kết hợp với xà hộp 
hoặc xà khớp, các vì chống được bố trí thành hai 
hàng gánh tăng cường, mỗi bên hông lò chống 
01 gánh, khoảng cách giữa hai cột TLĐ liền kề 
trong một hàng gánh từ 1,0 ¸ 1,2m. Với hộ chiếu 
chống giữ ngã ba lò chợ như trên, về cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu chống giữ các ngã ba, đảm 
bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, 
vấn đề áp lực mỏ tác dụng lên vì chống ngã ba 

Lß däc vØa th«ng giã

Lß däc vØa vËn t¶i

G
¬ng lß chî

BiÓu ®å ¸p lùc má t¸c dông lªn ng· ba
theo híng tiÕn g¬ng lß chî

BiÓu ®å ¸p lùc má t¸c dông lªn ng· ba
theo híng tiÕn g¬ng lß chî

BiÓu ®å ¸p lùc m
á t¸c dông lªn

ng· ba theo híng dèc lß chî

Hình 1. Sơ đồ áp lực mỏ tác dụng lên vì chống 
ngã ba lò chợ
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chưa được nghiên cứu kỹ, nên mật độ vì chống 
và cách thức bố trí vì chống tăng cường ngã ba 
đôi khi chưa phù hợp với điều kiện của các lò 
chợ, dẫn đến chi phí thời gian cho công tác củng 
cố ngã ba chiếm tỷ trọng tương đối lớn (chiếm 
khoảng 1/3 thời gian sản xuất trong ca), năng 
suất của lò chợ giảm, mức độ an toàn trong sản 
xuất không cao khi mật độ vì chống tăng cường 
nhỏ hơn so với yêu cầu. Do vậy, cần thiết phải 
hoàn thiện phương pháp tính toán, xây dựng hộ 
chiếu chống giữ ngã ba lò chợ phù hợp với các 
mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.  

2. Nghiên cứu, đề xuất phương pháp tính 
toán, xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi 
ngã ba lò chợ  

Việc tính toán, xác định cường độ chống giữ 
ngã ba lò chợ có thể áp dụng theo nhiều phương 
pháp luận khác nhau. Bài báo lựa chọn và giới 
thiệu phương pháp tính toán của Viện Nghiên 
cứu Mỏ Liên Bang Nga (IGD). Phương pháp 
này được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở kinh 
nghiệm khai thác và thực hiện trong phòng thí 
nghiệm bằng các mô hình vật liệu tương đương 
hoặc mô hình số để mô phỏng quá trình biến 
dạng của các vì chống ngã ba lò chợ dưới sự 
ảnh hưởng của áp lực mỏ… Từ đó, đưa ra 
phương pháp luận để tính toán, xây dựng hộ 
chiếu chống giữ tăng cường phạm vi ngã ba phù 
hợp với từng điều kiện lò chợ khác nhau. Do vậy, 
phương pháp trên sẽ cho kết quả tính toán có 
mức độ tin cậy và tính ứng dụng cao vào thực 
tế sản xuất.

Hình 2 thể hiện sơ đồ tińh toán xác định các 
thông số chống giữ ngã ba lò chợ. Theo đó, 
để phục vụ xây dựng hộ chiếu chống giữ tăng 
cường hợp lý cho ngã ba lò chợ, hai thông số 
quan trọng cần xác định là: (1) Phạm vi chống 
giữ tăng cường; và (2) Áp lực mỏ tác động lên vì 
chống ngã ba lò chợ.

2.1. Tính toán xác định phạm vi chống giữ 
tăng cường ngã ba lò chợ

Chiều dài đoạn lò dọc viả cần chống giữ tăng 
cường ở ngã ba với lò chợ được xác định theo 
công thức: 

1 2cL X X= + , m  (1)

Trong đó: X1 - Chiều dài đoạn lò dọc viả vượt 
trước gương lò chợ, chịu ảnh hưởng nguy hiểm 
bởi công tác khấu gương lò chợ, mà cần phải 

chống giữ tăng cường, m; X2 - Chiều rộng không 
gian lò chợ ở phạm vi tiếp giáp với ngã ba, m.

- Giá trị X1 được xác định theo công thức:

                             , m (2)

Trong đó: d - Chiều dài của đoạn khám vượt 
trước gương lò chợ (nếu có), m; R - Chiều dài 
đoạn lò dọc viả vượt trước gương lò chợ chịu 
ảnh hưởng bởi công tác khấu gương lò chợ, m.

- Giá trị R được xác định theo công thức:

( )
TBf

HmnR
2

cos1... α+
= , m     (3)

Trong đó: m - Chiều cao khấu gương lò chợ, 
m; H - Độ sâu khai thác trung biǹh của lò chợ, m; 
α - Góc dốc viả than, độ; fTB - Hệ số kiên cố trung 
biǹh của đá vách và than xung quanh đường lò 
dọc viả; n - Hệ số tińh đến sự ảnh hưởng của 
các lò chợ khác (đang hoạt động hoặc đã khai 
thác) ở khu vực lân cận đến phạm vi ngã ba lò 
chợ được tińh toán.

- Giá trị n được xác định theo công thức:

R

d

X1 X 2

Bt m

h

A

Bd

α

α

m

Bd

Bt

h

A

Hình 2. Sơ đồ tính toán xác định các thông số chống 
giữ ngã ba lò chợ

a) Ngã ba phía đầu lò chợ; b) Ngã ba phía chân 
lò chợ

dRX += 1,01



 KHCNM SỐ 6/2019 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ 3

                                                      THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

                           (4)

Trong đó, n1 là hệ số tińh đến ảnh hưởng của 
lò chợ trong cùng viả than và liền kề với phạm 
vi ngã ba lò chợ được tińh toán. Trường hợp có 
ảnh hưởng (vi ́ dụ, trường hợp ngã ba giữa lò 
chợ với lò dọc viả thông gió và lò chợ mức trên 
đã khai thác), n1 = 1. Trường hợp không ảnh 
hưởng (vi ́dụ, trường hợp ngã ba giữa lò chợ với 
lò dọc viả vận tải và mức dưới chưa được khai 
thác), n1 = 0.

Tỷ lệ            là hệ số tińh đến ảnh hưởng 

của viả than đã khai thác nằm bên trên của viả 
than được thiết kế (nếu có), với m1 là chiều dày 
đã khai thác viả than nằm phiá trên, m; m2 là 
khoảng cách giữa hai viả than, m.

2.2. Tính toán áp lực mỏ tác động lên vì 
chống ở ngã ba lò chợ

Áp lực mỏ tác động lên vi ̀ chống lò dọc viả 
tại phạm vi ngã ba lò chợ gây ra bởi đá vách và 
than tách khỏi khối nguyên và có thể sập đổ vào 
không gian đường lò nếu không được chống giữ 
(xem hình 2).

a. Áp lực mỏ do khối than tác động lên vì 
chống phạm vi ngã ba lò chợ được xác định theo 
công thức:

ttt Bq .γ= , T/m² (5)

Trong đó: γt - Trọng lượng thể tićh của than, 

T/m³; Bt - Độ sâu vòm phá hủy (tińh từ biên 
đường lò), nơi than tách khỏi khối nguyên và có 
khả năng sập đổ vào không gian đường lò, m.

- Giá trị Bt được xác định theo công thức: 

hBt ..ψη= , m (6)

Trong đó: η - Hệ số đặc trưng cho góc nghiêng 
của khối lăng trụ trượt, được xác định bằng cách 
tra bảng 1; h - Chiều rộng của diện lộ viả than tại 
chu vi đường lò (hình 2), m; Ψ - Hệ số đặc trưng 
cho mức độ ổn định của đá vách viả than.

- Giá trị Ψ được xác định theo công thức:

 1
..1000
...2

−=
kf
HK

t

ðn γψ      (7)

Trong đó: Kn - Hệ số tập trung ứng suất nén 
theo hiǹh dạng đường lò, giá trị tra bảng 2; A - 
Chiều rộng đường lò tińh theo hướng nghiêng 
của viả, m; γđ - Trọng lượng thể tićh trung biǹh 
của đá vách viả than, T/m³; ft - Hệ số kiên cố của 
than; k - Hệ số tińh đến sự giảm độ kiên cố của 
than theo thời gian (tra bảng 1).

b. Áp lực mỏ do đá vách tác động lên vì chống 
phạm vi ngã ba lò chợ được xác định theo công 
thức:









+=

ð
ððð Y

YBq 1..γ , T/m²       (8)

Trong đó: γđ - Trọng lượng thể tićh trung biǹh 
của đá vách viả than, T/m³; Bđ - Chiều cao vòm 

2

1

m
m

2

1
11

m
mnn ++=

Bảng 1. Bảng tra giá trị hệ số k và η

Ký hiệu
Giá trị

Than Đá
f 1,0 ÷ 1,5 1,5 ÷ 2,0 2,0 ÷ 4,0 2 ÷ 4 4 ÷ 5 5 ÷ 6 6 ÷ 7 7 ÷ 9 9 ÷ 16
k 0,68 0,67 0,65 0,62 0,65 0,68 0,72 0,8 0,9
η 0,38 0,26 0,20 0,15 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04

Bảng 2. Bảng tra giá trị hệ số tập trung ứng suất nén Kn

Hiǹh dạng lò dọc vỉa
Tỷ lệ A/h

1 1,5 2
Chữ nhật 2,8 3,8 3,2

Hiǹh thang 2,6 2,7 -
Hiǹh vòm 2 - -
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phá hủy (tińh từ biên đường lò), nơi đá vách 
phân tách khỏi khối nguyên và có khả năng sập 
đổ vào không gian ngã ba lò chợ, m; Yđ - Giá trị 
hạ vách cho phép, mà không yêu cầu phải chống 
tăng cường ở phạm vi ngã ba, Yđ = 30 ÷ 45mm; 
Y - Giá trị hạ vách do ảnh hưởng bởi công tác 
khấu gương lò chợ, mm.

- Giá trị Bđ được xác định theo công thức: 
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Trong đó: A - Chiều rộng đường lò tińh theo 
hướng cắm của viả trên tiết diện đường lò, m; k 
- Hệ số tińh đến sự giảm độ kiên cố của đá vách 
theo thời gian (tra bảng 1); fđ - Hệ số kiên cố 
trung biǹh của đá vách trong vùng có thể sập đổ.

- Giá trị Y được xác định theo công thức kinh 
nghiệm:

                                                   , m    ( 10)

Trong đó: V - Tốc độ tiến gương trung biǹh 
trong một ngày đêm, m; C - Tiến độ một luồng 
khấu, m.

2.3. Xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi 
ngã ba lò chợ

Các thông số hộ chiếu chống giữ ngã ba 
lò chợ được tińh toán xác định phụ thuộc vào 
phương thức chống giữ và loại vi ̀ chống được 
sử dụng (vi ̀neo, cột thủy lực đơn kết hợp xà hộp 
hoặc giàn tự hành chuyên dụng). Các thông số 
cơ bản bao gồm:

- Lực chống làm việc của vi ̀chống thủy lực 
hoặc lực kéo của thanh neo, có giá trị phụ thuộc 
vào loại cột chống và thanh neo sử dụng.

- Mật độ chống giữ yêu cầu tại phạm vi ngã 
ba lò chợ được tińh toán xác định theo các công 
thức:

+ Đối với đá vách: 

                     , cột/m² (hoặc vì neo/ m²)   (11)

+ Đối với than: 
               
                     , cột/m² (hoặc vì neo/ m²)   (12)

Trong đó: Pn - Lực chống làm việc của cột 

chống thủy lực hoặc lực kéo của thanh neo (phụ 
thuộc vào loại cột chống và thanh neo sử dụng), 
tấn; K3 - Hệ số dự phòng độ bền (Trường hợp 
chống ngã ba bằng vi ̀neo, K3 = 2; Trường hợp 
chống bằng các loại vi ̀chống khác, K3 = 1,5 ÷ 
1,8).

Trường hợp chống giữ ngã ba lò chợ bằng vi ̀
neo, chiều dài thanh neo cần lớn hơn chiều cao 
vòm sập đổ (được tińh theo giá trị Bt và Bđ) tối 
thiểu 0,3m (có tińh đến góc nghiêng của thanh 
neo so với biên lò) không kể chiều dài khóa neo, 
tức là:

3,0
sin

++=
β

Bll kn , m (13)

Trong đó: lk - Chiều dài đoạn khóa neo, m; β 
- Góc nghiêng của thanh neo so với biên lò, độ.

Trường hợp chống giữ ngã ba lò chợ bằng 
giàn tự hành chuyên dụng hoặc các loại vi ̀chống 
tổ hợp khác, việc tińh toán xây dựng hộ chiếu 
chống giữ cũng được thực hiện theo cách trên, 
chi ̉khác ở chỗ, mật độ chống giữ được xác định 
theo lực chống làm việc và diện tićh chống giữ 
của giàn tự hành chuyên dụng hoặc vi ̀chống tổ 
hợp.

3. Xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi 
ngã ba lò chợ cho một điều kiện cụ thể tại các 
mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

Trên cơ sở phương pháp tính toán được đề 
xuất, nhóm tác giả tiến hành tính toán, xây dựng 
hộ chiếu chống giữ phạm vi ngã ba lò chợ I-11-
5 mức -320/-285 vỉa 11 khu Khe Chàm I, Công 
ty than Hạ Long. Đây là lò chợ sẽ triển khai áp 
dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ, 
khấu hết chiều dày vỉa. Các đường lò dọc vỉa 
vận tải, thông gió đã được đào chống bằng vì 
neo chất dẻo cốt thép, nên có thể áp dụng hộ 
chiếu chống giữ tăng cường phạm vi ngã ba lò 
chợ như: (1) - Chống tăng cường phạm vi ngã 
ba bằng vì neo; (2) - Chống tăng cường phạm vi 
ngã ba bằng cột TLĐ kết hợp với xà khớp hoặc 
xà hộp. Đặc điểm điều kiện địa chất của lò chợ 
I-11-5 như sau:

- Khu vực có chiều dày toàn vỉa trung bình m = 
2,4m; góc dốc vỉa trung bình α = 10o; trọng lượng 
thể tích của than g = 1,6 T/m³; chiều dài theo 
hướng dốc Ld = 120m; chiều dài theo phương  
Lp = 800m.
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- Vách trực tiếp là tập bột kết có chiều dày 
thay đổi từ 2,8 ¸ 21,7m, trung bình 13,1m, thể 
trọng trung bình đá bột kết g = 2,68 g/cm3, cường 
độ kháng nén trung bình sntb = 48 MPa. Đôi chỗ 
phía trên vỉa than xuất hiện các lớp sét kết có 
chiều dày không ổn định, thay đổi từ 1,7 ¸ 4,8m, 
trung bình 2,9m, thể trọng trung bình đá sét kết g 
= 2,67 g/cm3, cường độ kháng nén trung bình đá 
vách sét kết sntb = 31MPa.

- Vách cơ bản là tập cát kết, đôi chỗ xen lẫn 
các lớp bột kết, chiều dày vách cơ bản thay đổi 
từ 9,3 ̧  28,1m, trung bình 17,8m. Thể trọng trung 
bình của đá cát kết g = 2,66 g/cm3, cường độ 
kháng nén trung bình sntb = 70,5MPa. Vách thuộc 
loại sập đổ trung bình.

- Đá trụ vỉa là tập bột kết, đôi chỗ xen lẫn lớp 
sét kết có chiều dày từ 0,9 ¸ 2,8m, trung bình 
1,65m, trọng lượng thể tích trung bình g = 2,68 
g/cm3, hệ số độ kiên cố từ f = 2 ̧  5, thuộc loại bền 
vững trung bình.

Với điều kiện địa chất và công nghệ khai thác 
lò chợ I-11-5 như trên, các giá trị thông số của 
hộ chiếu chống giữ tăng cường phạm vi ngã ba 
lò chợ như sau:

a. Chiều dài đoạn lò dọc vỉa cần chống giữ 
tăng cường ở ngã ba với lò chợ:

1 2cL X X= +  = 2,73 + 5,5 =  8,23m  
  

Trong đó: X1 - Chiều dài đoạn lò dọc vỉa vượt 
trước gương lò chợ, chịu ảnh hưởng nguy hiểm 
bởi công tác khấu gương lò chợ cần phải chống 
giữ tăng cường, X1 = 2,73m; X2 - Chiều rộng 
không gian lò chợ ở phạm vi tiếp giáp với ngã 
ba, X2 = 5,5m.

Để nâng cao hơn mức độ an toàn trong quá 
trình khai thác, bài báo lựa chọn chiều dài đoạn 
lò dọc viả cần chống giữ tăng cường ở ngã ba 
với lò chợ như sau: L = 1,8 ́  Lc = 1,8 ́  8,23 » 15m 
(trong đó 1,8 - Hệ số dự phòng an toàn).

b. Áp lực mỏ do khối đá vách tác động lên vì 
chống phạm vi ngã ba lò chợ:

                                                                   , T/m³

Trong đó:
γđ - Trọng lượng thể tićh trung biǹh của đá 

vách viả than, γđ  = 2,68 T/m³;
Bđ - Chiều cao vòm phá hủy. Giá trị Bđ được 

xác định theo công thức: 

                                                                  , m

A - Chiều rộng đường lò tińh theo hướng cắm 
của viả , A =  4,5m;

k - Hệ số tińh đến sự giảm độ kiên cố của đá 
vách theo thời gian, k = 0,65;

fđ - Hệ số kiên cố trung biǹh của đá vách trong 
vùng có thể sập đổ, fđ = 4;

α - Góc dốc vỉa than trung bình, α = 10o; 
Bt - Độ sâu vòm phá hủy, Bt = 0,21m;
Yđ - Giá trị hạ vách cho phép mà không yêu 

cầu phải chống tăng cường ở phạm vi ngã ba, 
Yđ = 30mm;

Y - Giá trị hạ vách do ảnh hưởng bởi công tác 
khấu gương lò chợ. Giá trị Y được xác định theo 
công thức kinh nghiệm:

Trong đó:
n - Hệ số tińh đến sự ảnh hưởng của các lò 

chợ khác ở khu vực lân cận đến phạm vi ngã ba 
lò chợ được tińh toán, n = 2,04;

m - Chiều cao khấu gương lò chợ (tính trong 
trường hợp lớn nhất), m = 3,0m;

R - Chiều dài đoạn lò dọc viả vượt trước 
gương lò chợ chịu ảnh hưởng bởi công tác khấu 
gương lò chơ, R = 27,34m;

V - Tốc độ tiến gương trung biǹh trong một 
ngày đêm, V = 2,7m;

C - Tiến độ một luồng khấu, C = 0,63m.
c. Xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi ngã 

ba lò chợ
* Trường hợp chống giữ tăng cường phạm vi 

ngã ba lò chợ bằng vì chống cột TLĐ kết hợp với 
xà khớp hoặc xà hộp, mật độ chống giữ tại phạm 
vi ngã ba lò chợ phải thỏa mãn điều kiện sau:

                                                            
                                                   cột/m² 

Trong đó: Pc - Lực chống làm việc của cột 
chống thủy lực đơn, Pc = 25 tấn; K3 - Hệ số dự 
phòng độ bền, K3 = 1,8.

Như vậy, khi sử dụng vì chống cột TLĐ kết 
hợp với xà khớp hoặc xà hộp để chống tăng 
cường phạm vi ngã ba lò chợ I-11-5, mật độ vì 
chống không được nhỏ hơn 2,33 cột/m². 
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* Trường hợp chống giữ tăng cường phạm vi 
ngã ba lò chợ bằng vì neo chất dẻo cốt thép, mật 
độ chống giữ tại phạm vi ngã ba lò chợ phải thỏa 
mãn điều kiện sau:

                                               vì neo/m²
 
Trong đó:
Pn - Lực kéo của thanh neo, Pn = Fc ´ Rk ´ nlv = 

0,00038 ´ 27000 ´ 0,9 = 9,23 T.
Fc - Diện tích tiết diện cốt thép neo, Fc = p ´ R2 

= 3,14 ´ 0,0112 = 0,00038 m2;
R - Bán kính thanh neo, R = 0,011m;
Rk - Khả năng chịu kéo của cốt thép. Thép lựa 

chọn làm cốt neo thuộc nhóm AII có Rk = 27000 
T/m2;

nlv - Hệ số làm việc của thanh neo, nlv = 0,9;
K3 - Hệ số dự phòng độ bền, K3 = 2.
Chiều dài của thanh neo chống giữ tăng 

cường phạm vi ngã ba lò chợ là:
                                                                      
                                                                     , m

Trong đó: lk - Chiều dài đoạn khóa neo,               
lk = 0,3m; β - Góc nghiêng của thanh neo so với 
biên lò, β = 25o.

Như vậy, khi sử dụng vì neo để chống tăng 
cường phạm vi ngã ba lò chợ I-11-5, mật độ vì 
neo không được nhỏ hơn 7,0 vì neo/m² và chiều 
dài mỗi thanh neo không được nhỏ hơn 2,8m 
(chiều dài thanh neo phụ thuộc vào góc nghiêng 

và chất liệu làm cốt neo).
Theo kết quả tính toán trên, bài báo xây dựng 

hộ chiếu chống giữ tăng cường phạm vi ngã ba 
cho lò chợ I-11-5 như hình 3.

Hộ chiếu chống giữ tăng cường phạm vi ngã 
ba như bài báo xây dựng cho lò chợ I-11-5 có 
nhiều điểm tương đồng với các hộ chiếu chống 
giữ ngã ba mà Công ty than Hạ Long đang áp 
dụng khi khác thác các lò chợ phân tầng trên của 
lò chợ I-11-5. Như vậy, phương pháp tính toán, 
xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi ngã ba lò 
chợ như bài báo đề xuất có mức độ tin cậy cao 
và phù hợp với điều kiện địa chất của các mỏ 
than hầm lò vùng Quảng Ninh.

4. Kết luận 
Bài báo nghiên cứu, xây dựng phương pháp 

tính toán, xác định cường độ chống giữ ngã ba 
lò chợ dựa trên phương pháp tính toán của Viện 
Nghiên cứu Mỏ Liên Bang Nga (IGD); tính toán, 
xây dựng hộ chiếu chống giữ nga ba cho một 
điều kiện lò chợ cụ thể tại vùng than Quảng Ninh, 
theo đó lò chợ được lựa chọn để tính toán là lò 
chợ I-11-5 thuộc vỉa 11 khu Khe Chàm I - Công 
ty than Hạ Long. Kết quả tính toán cho thấy, hộ 
chiếu chống giữ ngã ba tương đối phù hợp với 
điều kiện địa chất của lò chợ, kết quả tính toán 
có mức độ tin cậy và ứng dụng cao vào trong 
thực tiễn sản xuất. Như vậy, phương pháp tính 
toán, xây dựng hộ chiếu chống giữ tăng cường 
phạm vi ngã ba như trình bày trong bài bào, có 
thể làm tài liệu tham khảo cho các mỏ than hầm 

a
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Hình 3. Hộ chiếu chống giữ tăng cường ngã ba lò chợ bằng vì cột TLĐ + xà hộp 
hoặc bằng vì neo chất dẻo cốt thép
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lò vùng Quảng Ninh khi xây dựng hộ chiếu chống 
giữ tăng cường phạm vi ngã ba lò chợ.   
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Proposal on method for calculation, establishment of supporting passports 
for longwall t-junction suitable for conditions of underground coal mines 

in Quang Ninh area 

Dr. Le Duc Nguyen, Dr. Le Van Hau, Dr. Vu Van Hoi, Dr. Cao Quoc Viet
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
The paper presents the content of technology improvement and deep concentration upgrading plan 

for Lep My coal screening and processing plant to enhance the capacity of coal screening and processing, 
which actively produce lump coal and fine coal with high quality to meet the types as required by consumers.
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vỉa than, từ quá trình nổ mìn,… và do hoạt động của người lao động làm không khí ở đáy khai trường 
và khu vực xung quanh bị ô nhiễm. Một số chỉ tiêu đã tiệm cận giới hạn an toàn cho phép. Từ đây, 
việc xây dựng các giải pháp cải thiện chất lượng không khí đáy mỏ là cần thiết và cấp bách để khai 
thác an toàn, hiệu quả tối đa tài nguyên. Trên cơ sở các kết quả đo đạc, kinh nghiệm trên thế giới, 
nhóm tác giả đề xuất các giải pháp giảm thiểu bụi và thông gió cưỡng bức phù hợp với đặc điểm mỏ.
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ThS. Đinh Thái Bình
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Cọc Sáu là một trong những mỏ than lộ thiên 
sâu nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam. Mỏ có dạng trên sườn 
núi dưới lòng chảo và phân bố theo dọc Bắc 
Nam.Khí hậu tại mỏ mang những nét đặc trưng 
của vùng nhiệt đới gió mùa Đông Bắc Việt Nam. 
Mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 9. Lượng 
mưa cao nhất trong tháng khoảng 1.089 mm. Số 
ngày mưa lớn nhất trong mùa là 103 ngày, lượng 
mưa lớn nhất trong năm là 3.076 mm.

Đến tháng 4/2019 đáy moong sâu nhất ở 
mức -270. Diện tích bề mặt khai trường khoảng 
340 ha với chiều dài trên mặt trung bình 1800 
m, chiều rộng trung bình trên mặt 1200m; Chiều 
cao bờ mỏ 350m ÷ 530m và số tầng khai thác từ 
15 ÷  25. Năm 2018 mỏ thực hiện khoảng 20,285 
trm3 đất và 1,5 tr.tấn than. 

Khi kết thúc khai thác công trình mỏ ở mức 
-300, diện tích mặt mỏ là 390 ha; chiều dài trên 
mặt trung bình 2200 m, chiều rộng trung bình 
trên mặt 1400m; Chiều cao bờ mỏ từ 380m ÷  
560m và số tầng khai thác từ 17÷ 27 tầng.

Hiện nay, mỏ đang sử dụng 18 máy khoan 
đường kính mũi khoan 200÷250mm; 22 máy xúc 
ЭКГ-4,0; 5A; 01 máy xúc ЭКГ- 10; 13 máy xúc 
thủy lực gàu ngược; 13 máy xúc tải; 33 máy gạt; 
193 xe ô tô tải trọng từ 36 ÷ 96 tấn. 

Càng khai thác xuống sâu, mỏ càng gặp nhiều 
khó khăn như: Bờ mỏ cao, độ khối, độ cứng tăng, 
lượng bùn nước chảy vào đáy mỏ lớn… Đặc biệt 
trong quá trình khai thác, các thiết bị máy khoan, 

xúc, ô tô, máy gạt và người lao động phải trực 
tiếp làm việc trong điều kiện chật hẹp, khói bụi 
từ đá, bụi than và khí thải từ các thiết bị sử dụng 
xăng, dầu…, nên chất lượng không khí tại đáy 
khai trường và khu vực xung quanh bị ô nhiễm. 

Chất lượng không khí tại khai trường thể 
hiện bằng nồng độ các thành phần chính: bụi, 
metan (CH4), carbon dioxide (CO2), nitơ, oxit 
nitơ (NOx) và oxit lưu huỳnh (SOx) (Alvarado et 
al.2015).  Trong đó ảnh hưởng nhất phải kể đến 
bốn thành phần: PM10, CO, NO và NO2. 

Cuối tháng 6 năm 2018 đoàn cán bộ của 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Việt Nam và Đại 
học Đông A Hàn quốc đã tiến hành đánh giá chất 
lượng không khí trong khai trường mỏ Cọc Sáu 
bằng Hệ thống UMS-AM. Các cảm biến được 
gắn vào UAV (máy bay không người lái) (hình 1), 
quỹ đạo bay xem hình 2. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã đo các thông 
số nhiệt độ theo chiều thẳng đứng trong khai 
trường bằng UAV đã bay theo qũy đạo từ trung 
tâm đáy mỏ lên cao 250m so với mực nước biển 
(Hình 3). Công tác đo nhiệt độ để xác định lớp 
đảo ngược không khí. Cụ thể sau khi mặt trời 
lặn, bề mặt của mỏ bắt đầu hạ nhiệt bằng cách 
phát ra bức xạ sóng dài và lớp khí quyển gần bề 
mặt nguội đi thông qua sự dẫn nhiệt. Khi bề mặt 
trở nên lạnh vào ban đêm, lớp trên bề mặt trở 
nên lạnh và không khí nóng bị giữ lại ở giữa mỏ. 
Một lớp nóng dày được hình thành ở giữa mỏ 
giữa không khí lạnh ở trên và dưới. Sau một thời 



 KHCNM SỐ 6/2019 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LỘ THIÊN 9

                                                      THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

Hình 1. Giám sát chất lượng không khí bằng UAV

Hình 2. Qũy đạo của UAV để đo chất lượng không 
khí trong khai trường 

Hình 3. Qũy đạo của UAV để đo thay đổi nhiệt độ theo 
chiều thẳng đứng

Hình 4. Bản đồ chất lượng không khí ở mức + 120m mỏ Cọc Sáu
a) Phân bố CO, b) Phân bố bụi PM10, c) Phân bố NO, d) Phân bố nhiệt độ
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gian, không khí nóng di chuyển ra khỏi mỏ và 
không khí lạnh bị mắc kẹt bên trong mỏ bên dưới 
không khí nóng, dẫn đến sự hình thành của sự 
đảo ngược. Dưới ảnh hưởng của lớp đảo ngược 
nhiệt độ ngay cả khi tốc độ gió tự nhiên là 3,2m/s 
cũng không thể làm khuyếch tán nguồn ô nhiễm 
tập trung tại đáy mỏ được. Đây là nguyên nhân 
xem xét vấn đề thông gió nhân tạo hay cưỡng 
bức.

Kết quả đo đạc chất lượng không khí và 
chênh lệch nhiệt độ tại khai trường Cọc Sáu thể 
hiện ở các hình 4 và hình 5. 

Qua kết quả đo đạc cho thấy chất lượng 
không khí tiệm cận giới hạn cho phép. Tại ngày 
thứ nhất hiệu ứng đảo ngược nhiệt độ có thể 
xuất hiện trước khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, hiện 
tượng này không được phát hiện rõ ràng trong 
những ngày khác. 

c) Kết quả đo chênh lệch nhiệt độ tại khai trường mỏ ngày thứ 3

Hình 5. Cấu hình nhiệt độ dọc bằng phép đo UAV

a) Kết quả đo chênh lệch nhiệt độ tại khai trường mỏ ngày thứ 1

b) Kết quả đo chênh lệch nhiệt độ tại khai trường mỏ ngày thứ 2
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Tại thời điểm ngày 25/3/2019, ở mức -260 
các thông số không khí đã tiệm cận giới hạn 
an toàn cho phép theo TCVN 5509:2009 : Bụi 
toàn phần= 0,4/0,5mmg/m3; O2= 20,5/20,9%; 
COTB=18/20ppm.

Rõ ràng là khi khai thác tới mức sâu -300, chất 
lượng không khí tại đáy mỏ có thể bị ô nhiễm. Để 
cải thiện chất lượng không khí mỏ cần sử dụng 
các giải pháp để giảm lượng bụi PM 10 vì loại 
bụi này không nhìn thấy, khi hít phải sẽ gây ảnh 
hưởng tới người lao động; giảm nồng độ các 
thành phần CO, NO và NO2, cụ thể là:

1. Giảm lượng bụi khi khoan bằng hệ thống 
gom bụi hoặc bộ phận dẫn nước:

Nghiên cứu của IA cho thấy có 1,46 kg bụi 
phát sinh trên mỗi mét khoan bằng máy khoan 
đường kính 250 mm. Lượng bụi sẽ tăng khi tăng 
đường kính lỗ khoan và độ cứng của đá. Có thể 
sử dụng phương pháp thu bụi hoặc bộ phận dẫn 
nước tại giáp mũi khoan. Các giải pháp này sẽ 
kiểm soát bụi khoan tốt nhất và giúp loại bỏ bụi 
tới 97%. Tăng độ bền mũi khoan gấp trên 4 lần 
khi khoan khô.

2. Giảm lượng bụi khi nổ:
Theo Kristiansen, 1995: Khi tăng đường kính 

khối nổ từ 76 mm lên 114 mm, cỡ hạt từ 0- 4 mm 
tăng 53%. Để đạt được mục tiêu giảm phát sinh 
bụi cần lựa chọn đường kính lỗ khoan, sử dụng 
loại thuốc nổ thích hợp, thông số vụ nổ, trình tự 
khởi nổ để đảm bảo cỡ hạt phù hợp. Có thể sử 
sụng bua nước  để phun nước, làm ẩm bụi và do 
đó làm giảm sự phân tán bụi.

3. Giảm lượng bụi khi vận chuyển:

Phát thải bụi do vận chuyển trên các mỏ là 
lớn nhất. Trong các nghiên cứu trước đây, có tới 
93% tổng lượng phát thải bụi từ hoạt động này. 
Như vậy, để giảm lượng bụi có thể sử dụng tưới 
nước mặt đường hoặc trải Lignosulphonate lên 
trên mặt đường có thể thu hút độ ẩm của khí 
quyển hoặc liên kết các hạt đất với nhau.

4. Thông gió cưỡng bức:
Khi đáy mỏ sâu -300 và xuất hiện lớp đảo 

ngược nhiệt độ cần sử dụng phương pháp thông 
gió cưỡng bức. Nguyên tắc của thông gió các 
mỏ than lộ thiên là: 

- Cung cấp lượng không khí sạch cần thiết 
cho người làm việc; 

- Cung cấp vào trong mỏ một lượng không 
khí sạch đủ lớn nhằm hoà loãng các chất khí độc 
hại, khí cháy nổ xuống dưới giới hạn tối đa cho 
phép và đưa nhanh chúng ra khỏi mỏ; 

- Hoà loãng nồng độ bụi trong không khí được 
phát sinh ra trong các quá trình khai thác của mỏ 
xuống dưới mức tối đa cho phép và đưa ra khỏi 
mỏ. 

Sử dụng sơ đồ thông gió đẩy với vị trí quạt đặt 
tại vị trí 1/3 chiều cao bờ mỏ tính từ đáy mỏ mức 
-190 (Hình 7).

Kết luận:
- Khi đáy mỏ càng sâu, chất lượng không khí 

tại khai trường mỏ ngày càng ô nhiễm. Khi xuất 
hiện lớp đảo ngược nhiệt độ sẽ ngăn cản sự 
phát tán không khí ra phía ngoài ảnh hưởng trực 
tiếp tới con người và thiết bị làm việc. Đặc biệt là 
loại bụi PM 10 và các thông số CO, NO và NO2

- Kết quả khảo sát tại mỏ Cọc Sáu cho thấy 

Hình 6. Sự khác biệt của bụi phát sinh với vụ nổ sử dụng bua nước 
và không sử dụng bua nước
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các thành phần không khí trong mỏ đã đạt giới 
hạn. Khi khai thác xuống -300, cường độ khai 
thác lớn, mật độ thiết bị tập trung nhiều sẽ gia 
tăng các thành phần  PM10, CO, NO và NO2

- Để cải thiện chất lượng không khí tại đáy 
mỏ cần giảm thiểu lượng bụi tại từng khâu công 
nghệ: Khoan, nổ, xúc bốc, vận tải bằng giải pháp 
sử dụng thiết bị thu gom bụi, bộ phận dẫn nước, 
sử dụng bua nước với thông số lỗ mìn phù hợp, 
tưới nước và trải Lignosulphonate lên trên mặt 
đường. 

- Sử dụng thông gió cưỡng bức với quạt gió 
đặt tại mức -190 để hòa loãng không khí tại khai 
trường./. 
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Hình 7. Sơ đồ bố trí quạt thông gió tại mỏ lộ thiên

Methods on improvement of air quality at Coc Sau mine bottom 
in the exploitation level of -300

Dr. Do Ngoc Tuoc, Eng. Ho Duc Binh, MSc.  Dinh Thai Binh
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
Coc Sau coal mine is one of the deepest open-pit coal mines of Vietnam National Coal Mineral 

Industries Holding Corporation Limited. Currently, the mine bottom is at -270 and it is expected to 
finish mining at level of -300. During the mining process, due to the operation of mechanized equip-
ment (excavators, trucks, drills, scrapers), dust from rock, coal dust, emissions from fuel-powered 
equipment (Petroleum) and gases emitted from coal seams, from blasting process, etc., and due to 
workers’ activities which pollute the bottom of the mining site and the surrounding area. Some tar-
gets are approaching the allowed safety limits. From here, the development of solutions to improve 
the quality of the air at the mine bottom is necessary and urgent to safe and effective exploitation of 
the resources. Based on the measurement results and experiences in the world, the authors propose 
solutions to minimize dust and forced ventilation in accordance with characteristics of the mine.
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Tóm tắt: 
 Các mỏ than lộ thiên của Việt Nam ngày càng khai thác xuống sâu, khi đó bờ mỏ cao, kích thước 

khai trường hạn chế, cường độ khai thác tăng trên từng tầng và toàn bờ.... Trên cơ sở phân tích đặc 
điểm tính chất đất đá bờ mỏ, các yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng, ổn định bờ mỏ, bài báo đề xuất 
hình dạng bờ mỏ phù hợp cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam.

ĐỀ XUẤT HÌNH DẠNG BỜ MỎ PHÙ HỢP TẠI CÁC MỎ THAN 
LỘ THIÊN VIỆT NAM

TS. Đỗ Ngọc Tước, TS. Đoàn Văn Thanh
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
TS. Trần Đình Bão
Trường Đại học Mỏ - Địa Chất

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

1. Đặc điểm bờ mỏ lộ thiên
Bờ mỏ lộ thiên là kết quả của hoạt động khai 

thác sau nhiều năm tạo thành một dạng cấu trúc 
đặc biệt. Bờ mỏ lộ thiên kết hợp với đất đá trong 
địa tầng đất tạo thành một thể thống nhất, nằm 
trong vùng ứng lực của trái đất, ngoài ra còn 
chịu tác động của các loại ứng lực tự nhiên. Bên 
cạnh đó, bờ mỏ là đối tượng hoạt động của mỏ 
lộ thiên, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động 
khai thác. Bờ mỏ lộ thiên có các đặc điểm cơ 
bản sau:

- Các bờ mỏ lộ thiên thường có kích thước 
tương đối lớn, chiều cao từ 300 ÷ 600 m; chiều 
dài bờ mỏ lớn 0,5 ÷ 5,0 km. Diện bóc lộ của các 
lớp đất đá trong bờ mỏ lớn, điều kiện địa chất 
đất đá trong bờ mỏ có sự khác biệt lớn, biến đổi 
phức tạp.

- Bờ mỏ được hình thành do quá trình khai 
thác nên đất đá bị phá vỡ, nứt nẻ nhiều càng 

làm cho quá trình phong hóa đất đá trở nên dễ 
dàng hơn.

- Dạng phá hủy bờ mỏ chủ yếu là sạt trượt.
- Trên bờ mỏ lô thiên thường xuyên phải thực 

hiện nổ mìn làm tơi đất đá, các thiết bị khai thác, 
vận tải hoạt động nên thường xuyên chịu tác 
động của chấn động.

- Trình tự hình thành bờ mỏ lộ thiên từ trên 
xuống dưới, do đó thời gian tồn tại của phần trên 
và dưới của bờ dốc khác nhau. Phần trên của bờ 
có thời gian tồn tại dài, phần dưới có thời gian 
tồn tại ngắn hơn, thậm trí các tầng dưới cùng chỉ 
có thời gian tồn tại chỉ vài tháng, do đó góc dốc 
của đới trên bờ mỏ cũng khác nhau.

- Đối với mỗi đoạn bờ dốc khác nhau, tùy 
thuộc vào mục đích sử dụng có yêu cầu về hệ 
số ổn định khác nhau. Đối với các khu vực bờ 
mỏ bên trên có các công trình cần bảo vệ hoặc 
bên dưới là không gian khai thác thì yêu cầu về 

Bảng 1. Các thông số hình học mỏ cơ bản tại một số mỏ than lộ thiên Việt Nam

TT Tên mỏ Chiều dài 
 trên mặt, m

Chiều rộng 
 trên mặt, m

Cao độ  
đáy mỏ, m

Chiều cao 
 bờ mỏ, m

1 Đèo Nai 3370 1620 -225 497
2 Cọc Sáu 2220 1680 -300 615
3 Cao Sơn 3220 2350 -325 695
4 Đèo Nai - Cọc Sáu 2200 1900 -350 715
5 Tây Nam Đá Mài 1277 850 -300 360
6 Hà Tu 2585 1315 -250 420
7 Na Dương 2898 1840 +18 320
8 Khánh Hòa 1550 1140 -400 440
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ổn định tương đối cao; với các khu vực không 
có công trình cần bảo vệ, ít ảnh hưởng đến sản 
xuất thì yêu cầu về hệ số ổn định sẽ thấp hơn.

Các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam có dạng: 
«Trên sườn núi, dưới moong sâu», đất bóc tập 
trung phía trên, than nằm phía dưới sâu; chiều 
cao bờ công tác lớn, với yêu cầu ngày càng cao 
về công suất mỏ thì cường độ bóc đất trên từng 
tầng tăng. Các thông số hình học cơ bản tại các 
mỏ thể hiện ở bảng 1 [1, 2].

Bờ mỏ lộ thiên Việt Nam chủ yếu do các loại 
đất đá cát kết, bột kết, sét kết, cuội sạn kết hình 
thành, đất đá phân lớp rõ ràng, trong địa tầng 
thường tồn tại các lớp đất đá yếu, phay phá, đứt 
gãy làm giảm tính chất cơ lý của đất đá. Các mặt 
trượt trong bờ mỏ chủ yếu xảy ra theo mặt tiếp 
xúc giữa các lớp đất đá, trong các lớp yếu, đứt 
gãy. Khi khai thác xuống sâu, độ cứng đất đá 
tăng lên, độ khối tăng và độ nứt nẻ giảm. 

2. Các dạng bờ mỏ lộ thiên
Khai thác mỏ lộ thiên đi kèm với sự gia tăng 

về chiều sâu khai thác, trong đó nêu rõ giải pháp 
cho các vấn đề về tác động môi trường của mỏ, 
các giải pháp về kết cấu bờ mỏ và đảm bảo ổn 
định trong cả đời mỏ, cũng như ngăn ngừa sự 
biến dạng của đất đá. Khai thác xuống sâu làm 
thay đổi động thái vận động của nước ngầm,... 
làm giảm liên kết giữa các lớp đất đá. Đây là 
những nguyên nhân làm giảm độ ổn định của 
bờ mỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến công nghệ khai 
thác.

Hiện nay, phần lớn các mỏ than sâu lộ thiên 
Việt Nam được khai thác với chiều cao bờ mỏ từ 
300 m đến 600 m. Do đó, việc tính toán xác định 
các thông số của mỏ lộ thiên sâu, đặc biệt là góc 
dốc bờ mỏ, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khối 
lượng đất đá cần phải bóc, chiều sâu khai thác, 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, môi trường, tính khả 
thi và hiệu quả của dự án, cũng như sự đảm bảo 
an toàn của hoạt động khai thác mỏ. Vì vậy, vấn 
đề lựa chọn hình dạng của bờ mỏ để đảm bảo 
cho bờ mỏ có dự trữ ổn định cực tiểu với khối 
lượng bóc đất nhỏ nhất có ý nghĩa tích cực trong 
khai thác mỏ lộ thiên sâu.

Đất đá trong bờ mỏ tại các khu vực khác nhau 
là không đồng nhất, trình tự hình thành bờ mỏ từ 
trên xuống dưới, do đó từ trên xuống dưới, góc 
dốc bờ mỏ cũng không giống nhau, tạo nên các 
hình dạng bờ mỏ khác nhau. Bờ mỏ thường tồn 
tại ở 3 dạng: Bờ phẳng, bờ lồi, bờ lõm (Hình 1), 

hình dạng bờ mỏ có thể được xác định theo hàm 
số sau:

      (1)
 
Trong đó: fAB - Đường được xác định bởi 2 

điểm A và B (điểm A thấp hơn điểm B); ds - chiều 
dài đường xác định bởi 2 điểm A và B, m.

Trong thiết kế bờ mỏ thường fAB có giá trị xác 
định và fAB = tgα, tuy nhiên, thực tế khai thác do 
ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau mà từ 
dưới lên trên fAB thường nhỏ dần. Khi fAO > fOB bờ 
mỏ có dạng bờ lồi, fAO < fOB bờ mỏ có dạng bờ 
lõm và fAO = fOB bờ mỏ có dạng bờ phẳng.

Hình dạng bờ mỏ phụ thuộc vào rất nhiều các 
yếu tố khác nhau: Tính chất cơ lý đất đá, nước 
ngầm, chấn động, thời gian tồn tại... và được xác 
định dựa trên 2 yếu tố cơ bản: (i) đảm bảo ổn 

Hình 1. Các dạng kết cấu bờ mỏ
a) dạng bờ phẳng; b) dạng bờ lồi; c) dạng bờ lõm

b)

c)

a)
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định cho bờ mỏ; (ii) đảm bảo khối lượng đất bóc 
biên giới là nhỏ nhất.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng và 
ổn định bờ mỏ

Có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng tới hình dạng 
và ổn định bờ mỏ, mức độ ảnh hưởng cũng khác 
nhau và rất phức tập:

- Thành phần cấu tạo của đất đá (tính chất cơ lý), 
kết cấu đất đá trong địa tầng (đặc tính phân lớp, góc 
dốc, đứt gãy, độ nứt nẻ). 

- Nước mặt và nước ngầm, chấn động, phong 
hóa và thời gian tồn tại và hình dạng của bờ mỏ.

3.1. Ảnh hưởng của tính chất cơ lý đất đá
Tính chất cơ lý của đất đá bao gồm độ bền kháng 

nén, kháng cắt, kháng kéo, độ rỗng, độ ẩm, mật độ, 
độ nứt nẻ,…. Các chỉ tiêu cơ lý có ảnh hưởng nhiều 
đến độ ổn định của bờ mỏ bao gồm:

- Độ bền kháng cắt, đặc trưng bằng lực dính kết 
C và góc ma sát trong φ. Hai thông số này thường 
được sử dụng để tính toán định lượng độ ổn định 
của bờ mỏ.

- Độ bền vững phụ thuộc vào độ bền của đất đá, 
biểu thị bằng tỷ số giữa độ bền của đất đá sau một 
thời gian trực tiếp chịu tác động của mưa, nắng, 
gió, nhiệt độ… so với độ bền ban đầu của nó trong 
nguyên khối.

- Tính lưu biến thể hiện tính chất của đất đá về 
các biến dạng dư theo thời gian.

- Độ ẩm làm thay đổi độ bền kháng cắt của đất 
đá, nhất là đất đá chứa sét.

- Khối lượng riêng là đại lượng gây nên trọng lực 
làm trượt khối đá.

- Độ nứt nẻ của đất đá và các chất lấp nhét khe 
nứt có ảnh hưởng làm yếu cấu trúc của đất đá, giảm 
độ bền vững của bờ.

Tính chất cơ lý đất đá ảnh hưởng lớn rất lớn đến 
độ ổn định của của bờ mỏ. Bên cạnh đó, tính chất 
cơ lý đất đá tại các khu vực khác nhau trên bờ mỏ 
là không đồng nhất. Theo kinh nghiệm khai thác và 
nghiên cứu tại các mỏ lộ thiên sâu trên thế giới thì 
càng khai thác xuống sâu,  độ nứt nẻ của đất đá 
càng giảm, độ cứng của đất đá càng tăng. Mối quan 
hệ giữa lực dính kết và góc nội ma sát của đất đá 
theo chiều sâu thể hiện tren hình 2 và 3 [3].

Kết quả phân tích trên hình 2 và 3 cho thấy: Giá 
trị góc nội ma sát và lực dính kết của đất đá tăng 
theo chiều sâu. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong 
việc năng cao góc dốc kết thúc phần dưới của bờ 
mỏ, góp phần giảm khối lượng đất bóc trong biên 
giới mà vẫn đảm bảo an toàn cho bờ mỏ.

3.2. Ảnh hưởng của cấu tạo địa chất của 
khoáng sàng

Các đá mắc ma có cấu tạo khá đồng nhất và luôn 
tạo cho bờ mỏ có độ bền vững lớn khi bờ mỏ chỉ 
chứa đồng nhất một loại mắc ma.

Các đá biến chất thể hiện tính đa dạng, do có 
nguồn gốc hình thành từ nhiều đá khác nhau. Nhìn 
chung các đá biến chất đều có độ bền lớn, tuy nhiên 
thường đi kèm với những kiến tạo phức tạp như đứt 
gãy, uốn nếp, nứt nẻ,… gây bất lợi cho độ ổn định 
của bờ.

 Các đá trầm tích có cấu tạo phân lớp và có góc 
cắm khác nhau như nằm ngang, dốc thoải, dốc 
nghiêng, dốc đứng và uốn nếp. Góc cắm và hướng 
cắm của các lớp đá có ảnh hưởng đến độ ổn định 
của bờ. Khi đất đá có hướng cắm ngược chiều với 
sườn dốc của bờ thì độ ổn định của bờ lớn hơn 
nhiều so với trường hợp ngược lại. Sự phân lớp của 
các vỉa đá cũng là nguyên nhân gây ra sự sụt lở, 
nhất là khi trong bờ mỏ có chứa lớp đất đá yếu, cắm 
cùng chiều với hướng dốc của bờ mỏ.

Để nghiên cứu ảnh hưởng của góc cắm của các 
lớp đá tới ổn định bờ mỏ, đề tài tiến hành lập mô 
hình phân tích ổn định bờ mỏ khi góc cắm của các 
lớp đất đá thay đổi α = -750 ÷ +750 ( α < 0 khi hướng 
cắm ngược chiều với sườn dốc bờ mỏ, α > 0 khi 

Hình 3. Lực dính kết của đất đá theo chiều sâu

Hình 2. Góc nội ma sát của đất đá theo chiều sâu
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hướng cắm cùng chiều với sườn dốc bờ mỏ), chiều 
cao bờ 300 , góc dốc kết thúc 350. Kết quả phân tích 
xem hình 3.

Kết quả phân tích hình 3 cho thấy: Bờ mỏ có hệ 
số ổn định cao khi các lớp đất đá có hướng cắm 
ngược với hướng dốc của bờ. Khi hướng cắm của 
các lớp đất đá cùng chiều với hướng cắm của bờ thì 
hệ số ổn định của bờ thấp hơn, hệ số ổn định thấp 
nhất khi đất đá cắm vào trong với góc dốc từ 25÷350, 
sau đó tăng dần khi góc cắm tăng lên hoặc giảm đi. 
Do đó, cần có các giải pháp phù hợp khi tính toán 
các thông số bờ mỏ, đảm bảo khai thác an toàn, 
hiệu quả.

3.3. Ảnh hưởng của nước ngầm
Nước ngầm có ảnh hưởng lớn tới ổn định bờ 

mỏ, ảnh hưởng của nước bao gồm: giảm tính chất 
cơ lý của đất đá, tạo ra áp lực nước tĩnh và áp lực 
nước động tác động làm tăng lực gây trượt [3].

* Áp lực nước tĩnh
Ứng suất pháp và ứng suất cắt của đất đá được 

xác định như sau:

   (2)

                                                                  
(3)

Trong đó: σ1, σ3 - ứng suất chính lớn nhất và nhỏ 
nhất, α - góc mặt phá vỡ đất đá và ứng suất chính 
lớn nhất.

Khi bờ mỏ tồn tại nước ngầm, đất đá ở trạng thái 
bão hòa, ứng suất pháp và ứng suất cắt được xác 
định như sau: 

                                                       
(4)

                                                        
                                                                                                                                                                  

 (5)

Từ các công thức (2)÷(5) ta có:  
                          ;                        (6)       

Từ công thức (6) cho thấy, khi bờ mỏ chứa 
nước ngầm, đất đá ở trạng thái bão hòa thì ứng 
suất cắt không có sự thay đổi nhưng ứng suất 
pháp giảm đi giá trị σw so với trạng thái đất đá 
không bão hòa. Theo định luật mor-colum ta có:

                                           
                               (7)

Thay (6) vào (7) ta có:                       
                                         
                                           (8)

Trong đó: C - lực dính kết đất đá, kPa; ϕ - góc 
nội ma sát của đất đá, độ.

Từ công thức 8 cho thấy, cường độ kháng cắt 
của đất đá giảm đi rõ rệt khi trong địa tầng bờ mỏ 
tồn tại nước ngầm. 

* Áp lực nước động
Áp lực nước động chỉ dòng chảy ngầm trong 

địa tầng tạo ra lực kéo, hướng của lực kéo được 
quyết định bởi hướng dòng chảy và độ lớn được 
xác định dựa trên cao trình mực nước ngầm 
(hình 4).

Theo thuyết cân bằng giới hạn, khi bờ mỏ 
chịu tác động của nước ngầm, hệ số ổn định 
được xác định như sau [3]:    

                                                            (9)

Trong đó: T- áp lực nước động, Kpa; v- tốc độ 
dòng chảy, m/s; q- lưu lượng dòng chảy, m3/s; 
b - chiều dày tầng chứa nước, m; Jf - độ dốc 
áp lực nước, %; γw - dung trọng của nước, t/
m3; h - chiều cao cột nước động trong khe nứt 
thẳng đứng, m; L- chiều dài mặt trượt, m; β - góc 
nghiêng đáy mặt trượt, độ.

Từ công thức (9) cho thấy: Hệ số ổn định bờ 

Hình 3. Mối quan hệ giữa góc cắm các lớp đất đá và 
hệ số ổn định bờ mỏ

ασσσσσ 2cos
22

3131 −
+

+
=

1 3 sin 2
2

σ στ α−
=

( ) ( ) ( ) ( ) ασσσσσσσσσ 2cos
22

' 3131 wwww −−−
+

−+−
=

( ) ( )1 3' sin 2
2

w wσ σ σ σ
τ α

− − −
= ⋅

wσσσ −=' 'τ τ=

Hình 4. Vận động của nước ngầm trong địa tầng
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mỏ tỷ lệ nghịch với áp lực của dòng nước ngầm.
4. Lựa chọn dạng bờ mỏ hợp lý
Sử dụng phần mềm SLOPE/W tính toán và so 

sánh mức độ ổn định của bờ mỏ với các thông 
số đặc trưng cho bờ mỏ lộ thiên Việt Nam: chiều 
cao bờ mỏ 300 m; góc dốc kết thúc của bờ thay 
đổi từ 35÷43°. Thông số cơ lý đất đá: lực dính 
kết C = 112,4 KN/m2, góc nội ma sát trong φ = 
31,2°, khối lượng thể tích đất đá γ = 2,63 kg/cm3. 
Kết quả tính toán ổn định theo các dạng bờ mỏ 
thể hiện trên hình 5.

Kết quả tính toán trên hình 5 cho thấy: Trong 
cùng một điều kiện cụ thể, bờ mỏ lồi có hệ số ổn 
định cao hơn bờ phẳng và bờ lõm. Do đó trên 
cơ sở phương diện ổn định, lựa chọn hình dạng 
bờ mỏ lồi là có lợi nhất. Như vậy, với điều kiện 
của mô hình mặt cắt đặc trưng đã lập, giải bài 
toán hình học cho thấy với hệ số ổn định Fs =1,1 
thì khối lượng đất bóc trên 1m dài bờ mỏ khi sử 

dụng bờ lồi nhỏ hơn so với bờ phẳng 2.416 m3 
và nhỏ hơn so với bờ lõm 7.092 m3. Như vậy, với 
chiều dài trung bình của các bờ mỏ lộ thiên Việt 
Nam từ 1.000 ÷ 1.500 m, khối lượng đất bóc khi 
sử dụng bờ lồi giảm từ 2,4 ÷ 10,6 triệu m3 so với 
bờ lõm và bờ phẳng. Do đó, khi sử dụng bờ mỏ 
lồi không những có lợi về mặt ổn định bờ mỏ, mà 
còn làm giảm đáng kể khối lượng đất bóc trong 
biên giới mỏ.

5. Kết luận
Qua phân tích, tính toán ở trên thấy rằng: Kết 

cấu bờ mỏ dạng lồi làm tăng độ ổn định của bờ 
và giảm khối lượng đất bóc. Tuy nhiên, do tính 
không đồng nhất của lớp đất đá trong bờ mỏ, đối 
với khu vực bờ mỏ cắt qua các lớp đất đá yếu, 
đứt gãy thì cần phải giảm góc dốc bờ mỏ khu 
vực này, khi đó sẽ tạo lên bờ mỏ lộ thiên dạng lồi 
lõm kết hợp. Như vậy, bờ mỏ dạng lồi lõm phù 
hợp với các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam.
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Suggestions for mine berm shapes suitable for open pit coal mines of Vietnam

Dr. Doan Van Thanh, Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology 
Dr. Tran Dinh Bao, Hanoi University of Mining and Geology

Abstract:
Open-cast coal mines in Vietnam are increasingly being exploited deeply, this causes the high mine 

berms, the limited the field size, the increasing intensity of exploitation on each floor and the whole 
berm, etc. On the analysis basis of characteristics amd properties of rock in the berm, the factors 
affecting the shape, stabilization of the mine berm, the paper proposes the shape of the mine berm 
suitable for open pit coal mines of Vietnam.
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Tóm tắt: 
 Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng thu hồi quặng bauxit trong quặng đuôi thải cấp 

-1mm của nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai - Lâm Đồng bằng thiết bị phân cấp ruột xoắn. Kết quả 
nghiên cứu đã thu được quặng bauxit cấp hạt +0,5mm phối trộn với quặng tinh +1mm thành quặng 
tinh hỗn hợp đảm bảo yêu cầu cung cấp sang nhà máy alumim, nhằm tận thu tài nguyên và mang lại 
hiệu quả kinh tế.

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TUYỂN THU HỒI QUẶNG BAUXIT 
TRONG QUẶNG ĐUÔI THẢI CẤP HẠT -1MM CỦA NHÀ MÁY TUYỂN 

BAUXIT TÂN RAI BẰNG PHÂN CẤP RUỘT XOẮN

ThS. Nguyễn Văn Minh  
ThS. Nguyễn Huy Hùng
Viện KHCN Mỏ-Vinacomin

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

1. Mở đầu
Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai - Lâm 

Đồng là một phần của Dự án tổ hợp bauxit - 
nhôm Lâm Đồng, do Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ - Vinacomin tư vấn thiết kế với công suất 
1.779.050 tấn quặng tinh/năm và quặng tinh đạt 
hàm lượng: Al2O3 ≥ 47,11%; SiO2 ≤ 2,75. Công 
nghệ tuyển quặng bauxit là sử dụng công nghệ 
tuyển rửa trọng lực, thu hồi quặng tinh +1mm cấp 
sang nhà máy sản xuất alumin, quặng đuôi thải 
-1mm được bơm thải ra đập quặng đuôi, khối 
lượng quặng đuôi thải lớn ~1,5 triệu tấn/năm. Từ 
khi nhà máy đi vào vận hành sản xuất năm 2013 
đến nay cho thấy, nhà máy hoạt động ổn định, 
chất lượng quặng tinh đạt so với thiết kế, cụ thể 
theo kế hoạch sản xuất 2019 của Công ty Nhôm 
Lâm Đồng quặng tinh sản xuất có hàm lượng 
Al2O3≥47,81%; SiO2≤1,81%. Mặt khác, qua phân 
tích quặng đuôi thải cấp hạt -1mm cho thấy có 
thể tuyển thu hồi quặng bauxit cấp +0,5mm trong 
quặng đuôi thải phối trộn với quặng tinh +1mm 
trên, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Tên mẫu
Thành phần khoáng vật và khoảng hoàm lượng (~%)

Gibbsit Gơtit Hêmatit Tanh + Cris K. vật sét Ilmenit K.Vật khác
Tân Rai 34 - 36 16 - 18 7 - 9 4 - 6 20 - 25 8 - 10 Am, Tcao, Vô

đã tiến hành nghiên cứu tuyển thu hồi quặng 
bauxit bằng thiết bị phân cấp ruột xoắn. Sau đây 
là một số kết quả nghiên cứu khả năng thu hồi 
quặng bauxit trong quặng đuôi thải cấp hạt -1mm 
nhà máy tuyển bauxit Tân Rai bằng phân cấp 
ruột xoắn quy mô phòng thí nghiệm.

2. Mẫu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu được lấy tại vị trí lấy mẫu tại 

đầu ra bơm bùn của bể cô đặc bơm ra hồ chứa 
quặng đuôi thải. Kết quả phân tích cho thấy nồng 
độ pha rắn trong bùn thải dao động 70 gam/lít, 
kết quả phân tích thành phần vật chất, hóa học 
và độ hạt của mẫu thí nghiệm được thể hiện tại 
các bảng 1, bảng 2 và bảng 3.

Từ kết quả phân tích phân tích trên cho thấy: 
- Thành phần tạo quặng bauxit chủ yếu là 

khoáng vật gibbsit, ngoài ra còn có các khoáng 
vật chứa sắt như gơtit, hêmatít và khoáng vật 
sét.

- Thành phần hóa học chiếm chủ yếu trong 
mẫu quặng đuôi thải là Al2O3 và Fe2O3; phần còn 
lại chiếm lượng nhỏ là: SiO2, TiO2, CaO và MgO.

Ghi chú: - Tanh: Thạch anh; Cris: Cristobalit; Am: Amphibol; Tcao: Thạch cao; Vô: Vô định hình; Lep: 
Lepidocrocit; K.vật sét gồm Illit, Kaolinit và Clorit.

- Trong mẫu có chất vô định hình (dạng keo) nên hàm lượng có sự thay đổi.

Bảng 1. Kết quả phân tích thành phần khoáng vật và khoảng hàm lượng
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Hàm lượng STT Chỉ tiêu Đơn vị Hàm lượng
1 Al2O3

(%
)

31,92 20 Cu

(p
pm

)

52,9
2 CaO 0,13 21 Ga 16,3
3 Fe2O3 34,29 22 Ge < 20
4 K2O < 0,01 23 La 6,2
5 MgO 0,15 24 Li < 5
6 MnO 0,08 25 Mo < 5
7 P2O5 0,19 26 Nb 35,7
8 TiO2 4,98 27 Ni 30,4
9 SiO2 7,02 28 Pb 19,2

10 Ag

(p
pm

)

< 2 29 Sb < 10
11 As < 20 30 Sc 30,4
12 B 23,2 31 Sn < 10
13 Ba 39,0 32 Sr 9,6
14 Be < 5 33 Ta < 10
15 Bi < 10 34 V 469,5
16 Cd < 2 35 W < 20
17 Ce 92,5 36 Y < 5
18 Co 5,3 37 Zn 112,1
19 Cr 78,9

Cấp hạt, mm Thu hoạch, % Hàm lượng Al2O3, 
%

Thực thu  
Al2O3, %

Hàm lượng 
SiO2, %

Modul 
Silic

Bộ 
phận

Lũy 
tích Bộ phận Lũy tích Bộ phận Lũy tích

+1 0,82 0,82 49,04 49,04 1,25 1,25 1,98 24,77
+0,5-1 5,87 6,69 45,77 46,17 8,39 9,64 3,29 13,91

+0,3-0,5 8,01 14,70 39,34 42,45 9,84 19,48 4,35 9,04
+0,1-0,3 13,40 28,10 35,8 39,28 14,98 34,46 5,29 6,77

+0,074-0,1 4,81 32,91 33,11 38,38 4,97 39,44 5,86 5,65
+0,045-0,074 2,66 35,57 31,24 37,84 2,60 42,04 7,14 4,38

-0,045 64,43 100,00 28,81 32,02 57,96 100,00 8,20 3,51
Tổng 100,00  32,02  100,00  7,02 4,56

- Cấp hạt mịn trong mẫu chiếm đa số, chủ yếu 
là cấp -0,045mm (chiếm 64,43%);

- Kích thước cấp hạt giảm thì hàm lượng 
Al2O3 Như vậy, có thể tuyển thu hồi quặng bauxit 
cấp hạt thô (+0,5mm) trong quặng đuôi thải cấp 
hạt -1mm bằng thiết bị phân cấp.

3. Kết quả nghiên cứu
Để thu hồi quặng bauxit cấp hạt thô trong 

quặng đuôi thải, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
thiết bị phân cấp ruột xoắn tiến hành thí nghiệm. 
Sơ đồ thí nghiệm thể hiện tại hình 1, hình ảnh 
thực hiện thí nghiệm tại hình 2, thông số kỹ thuật 
máy phân cấp ruột xoắn thể hiện tại bảng 4.

Bảng 2. Kết quả phân tích hóa học toàn phần mẫu nghiên cứu

Bảng 3. Kết quả phân tích thành phần độ hạt mẫu nghiên cứu
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Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả 
làm việc của máy phân cấp ruột xoắn:

- Kích thước ranh giới của hạt phân cấp;
- Năng suất cấp liệu;
- Hàm lượng pha rắn cấp liệu máy phân cấp 

ruột xoắn;
- Tốc độ quay trục máy phân cấp ruột xoắn.

Bảng 4. Thông số kỹ thuật máy phân cấp ruột 
xoắn thí nghiệm

Đường kính ruột xoắn (mm) Ф300

Chiều dài ruột xoắn (mm) 2000

Công suất động cơ (kW) 2,2

Góc nghiêng đặt máy phân cấp (độ) 13

Tốc độ quay trục máy phân cấp (v/phút) 
được điều chỉnh bằng biến tấn 8÷14

3.1. Nghiên cứu tuyển thí nghiệm điều kiện
Căn cứ vào thực tế hàm lượng pha rắn trong 

quặng đuôi thải cấp hạt -1mm dao động khoảng 
70 gam/lít, do đó nhóm nghiên cứu lựa chọn 
hàm lương pha rắn là 70 gam/lít để tiến hành thí 
nghiệm trên thiết bị phân cấp ruột xoắn. Do đó 
nhóm nghiên cứu tiến hành thí nghiệm các yếu 
tổ ảnh hưởng tới hiệu quả thu hồi quặng bauxit: 
năng suất cấp liệu, tốc độ quay, hiệu suất phân 
cấp.

3.1.1. Thí nghiệm xác định năng suất cấp liệu
Điều kiện thí nghiệm:
* Thông số thay đổi:
- Năng suất cấp liệu: 80 kg/giờ; 100 kg/giờ; 

120 kg/giờ; 140 kg/giờ. 
* Thông số cố định:
- Tốc độ quay: 12 Vòng/phút;  
- Hàm lượng pha rắn: 70 gam/lít.
Kết quả thí nghiệm đã xác định được, với 

năng suất cấp liệu 120 kg/h thì sản phẩm cát thu 
được có thu hoạch 28,71%, hàm lượng Al2O3 là 
39,26% là cao nhất. Do đó lựa chọn năng suất 
cấp liệu 120 kg/h cho các thí nghiệm tiếp theo.

3.1.2. Thí nghiệm xác định tốc độ quay máy 
phân cấp ruột xoắn

Điều kiện thí nghiệm: 
*Thông số thay đổi:
- Tốc độ quay của trục: 8 (20 Hz), 10 (25 Hz), 

12 (30 Hz), 14 (35 Hz) (vòng/phút). 
* Thông số cố định:
- Năng suất cấp liệu: 120 kg/h;  
- Hàm lượng pha rắn: 70 gam/lít.
Kết quả thí nghiệm đã xác định được, với tốc 

độ quay của trục là 12 vòng/phút thu được sản 
phẩm cát có chất lượng là tối ưu nhất. 

Lựa chọn năng suất cấp liệu là 120 kg/h, tốc 
độ quay của thiết bị phân cấp ruột xoắn là 12 
vòng/phút để tiến hành thí nghiệm tiếp theo.

3.1.3. Thí nghiệm xác định hiệu suất máy 

Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm tuyển

a) Máy phân cấp ruột xoắn

b) Thí nghiệm trên máy phân cấp ruột xoắn
Hình 2. Thực hiện thí nghiệm trên máy phân cấp 

ruột xoắn a), b)
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phân cấp ruột xoắn
Kết quả thí nghiệm với các điều kiện tối ưu 

trên bằng thiết bị phân cấp ruột xoắn đã xác 
định được độ hạt ranh giới là d50=0,1mm, hiệu 
suất phân cấp của máy phân cấp ruột xoắn là 
78,16%. Kết quả tính toán hiệu suất phân cấp khi 
sử dụng phân cấp ruột xoắn thể hiện tại bảng 5

3.2. Thí nghiệm tuyển theo sơ đồ
Sản phẩm cát của máy phân cấp ruột xoắn 

thu được có hàm lượng Al2O3 còn thấp do trong 
sản phẩm cát vẫn có tỷ lệ cấp hạt mịn lẫn vào. 
Do đó, để nâng cao hàm lượng Al2O3 cần tiếp 
tục loại bỏ cấp hạt mịn có trong sản phẩm cát, 
thiết bị sử dụng sàng kích thước lưới a=0,5mm 
kết hợp với phun nước rửa (có áp lực) trên mặt 
sàng để loại bỏ cấp hạt mịn. Thí nghiệm sử dụng 
sàng có kích thước 800x400mm, lưới 0,5mm. 
Sơ đồ thí nghiệm thể hiện ở hình 3, kết quả 
thí nghiệm được thể hiện ở bảng 6. Chế độ thí 
nghiệm như sau:

+ Chi phí nước rửa cấp vào sàng lấy theo 
kinh nghiệm thực tế: 2m3/tấn

+ Áp lực nước rửa: 1 at 

Quặng bauxit cấp hạt +0,5mm thu được phối 
trộn với quặng tinh +1mm sản xuất hiện nay 
của nhà máy tuyển. Theo kế hoạch sản xuất 
năm 2019 của Công ty TNHH MTV nhôm Lâm 
Đồng, khối lượng quặng tinh +1mm sản xuất là 
1.575.000 tấn, khối lượng quặng tinh +0,5mm 
thu hồi được ~ 105.000 tấn. Cân bằng sản phẩm
sau khi phối trộn thể hiện ở bảng 7.

- Kết quả thí nghiệm theo sơ đồ thu được 
quặng bauxit cấp hạt +0,5mm với hàm lượng 
Al2O3 là  45% và hàm lượng SiO2 là 3,39%. 

- Quặng bauxit thu được (+0,5mm) phối trộn 
với quặng tinh sản xuất (+1mm) thành quặng 
phối trộn đảm bảo chất lượng cấp sang nhà máy 
sản xuất alumin, kết quả phối trộn thể hiện ở 
bảng 7. Quặng phối trộn thu được theo tỷ lệ thu 
được có hàm lượng Al2O3 đạt 47,43% và hàm 
lượng SiO2 là 1,92%, đảm bảo chất lượng cấp 
cho nhà máy sản xuất alumin. 

4. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu tuyển thu hồi quặng 

bauxit trong quặng đuôi thải cấp hạt -1mm tại 
nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai bằng máy 

Bảng 5. Kết quả tính toán hiệu suất phân cấp khi sử dụng phân cấp ruột xoắn

Bảng 6. Kết quả thí nghiệm tuyển theo sơ đồ

Bảng 7. Bảng cân bằng sản phẩm sau khi phối trộn quặng tinh

STT Tên sản phẩm Thu hoạch, % Hiệu suất phân 
cấp E, %

Cấp hạt +0,1mm Cấp hạt -0,1mm Cộng
1 Sản phẩm cát 64,82 35,18 100,00

78,162 Sản phẩm tràn 0,32 99,68 100,00

 Bùn quặng đầu 28,82 71,18 100,00

STT Sản phẩm Thu hoạch, %
Hàm lượng, %

Al2O3 SiO2

1 Quặng bauxit +0,5 mm 7,00 45,00 3,39
2 Sản phẩm bùn 93,00 31,04 7,29

Quặng bùn đầu (bùn thải quặng đuôi) 100,00 32,02 7,02

STT Sản phẩm Năng suất 
(tấn/năm)

Thu 
hoạch, 

%

Hàm lượng, % Thực thu, %

Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2

Quặng tinh phối trộn 1.575.000 100,00 47,62 1,92 100,00 100,00
1 Quặng tinh +1 mm sản xuất 1.470.000 93,33 47,81 1,81 93,70 88,20
2 Quặng bauxit cấp +0,5 mm    105.000 6,67 45,00 3,39 6,30 11,80



22  KHCNM SỐ 6/2019 * TUYỂN, CHẾ BIẾN THAN - KHOÁNG SẢN

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

phân cấp ruột xoắn đã rút ra một số kết luận sau:
- Quặng đuôi thải cấp hạt -1mm được tuyển 

bằng thiết bị phân cấp ruột xoắn kết với sàng 
phân loại lưới 0,5mm đã thu được sản phẩm 
quặng bauxit trên sàng cấp hạt +0,5mm có hàm 
lượng Al2O3 đạt 45%, hàm lượng SiO2 đạt 3,39% 
với sản lượng dự kiến thu được hàng năm là 
105.00 tấn/năm. Việc tuyển thu hồi trên góp phần 
tận thu tài nguyên, giảm lượng bùn thải ra hồ thải 
góp phầm làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Phối trộn quặng bauxit cấp hạt +0,5mm với 
quặng tinh +1mm thu được quặng tinh hỗn hợp 
có đạt chất lượng (hàm lượng: Al2O3 là 47,43% 
và hàm lượng SiO2 là 1,92%) cấp cho nhà máy 
sản xuất alumin. Đề nghị Bộ Công thương cho 
Viện KHCN Mỏ-Vinacomin được tiếp tục triển 
khai dự án sản xuất thử nghiệm tận thu quặng 
bauxit trong quặng đuôi thải cấp hạt -1mm tại 
Công ty TNHHMTV nhôm Lâm Đồng trước khi 
áp dụng vào sản xuất. 
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minh thiết kế kỹ thuật nhà máy tuyển quặng 
bauxit nhôm Lâm Đồng. 

3. Nguyễn Văn Minh (2018), Báo cáo “Nghiên 
cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng bauxit trong 
quặng đuôi thải cấp hạt -1mm tại nhà máy tuyển 
quặng bauxit Tân Rai - Lâm Đồng nhằm tận 
thu tài nguyên”, Viện khoa học Công nghệ Mỏ - 
Vinacomin.

Hình 3. Sơ đồ thí nghiệm

Study on the possibility of bauxite ores concentration and recovery in the tailing 
ores at grade of -1mm by spiral classification of tan rai bauxite processing plant

MSc. Nguyen Van Minh, MSc. Nguyen Huy Hung 
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology 

Abstract:
The paper presents the research results of the possibility of bauxite ore recovery in the tailing ores 

at grade of -1mm of Tan Rai - Lam Dong bauxite  ore processing plant by the spiral classification 
equipment. The research results have obtained bauxite ores with particle grade of + 0.5mm mixed 
with concentrate of + 1mm into mixed concentrate to meet the requirements of supply to alumina fac-
tory, in order to recover resources and bring economic efficiency.
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Tóm tắt: 
 Bài báo trình bày nội dung phương án cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho nhà máy sàng 

tuyển than Lép Mỹ nhằm tăng cường năng lực sàng tuyển, chế biến than, chủ động sản xuất ra các 
chủng loại than cục, than cám chất lượng cao đáp ứng các chủng loại theo yêu cầu của các hộ tiêu 
thụ.

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO CÔNG NGHỆ VÀ NÂNG CẤP TUYỂN 
SÂU CHO NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN LÉP MỸ

ThS. Đỗ Nguyên Đán
ThS. Nguyễn Hữu Nhân
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin

Biên tập: ThS. Hoàng Minh Hùng

1. Mở đầu
Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ đã được 

đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2016. Theo 
thiết kế, Nhà máy có công suất 4,0 triệu tấn 
năm. Trong đó, nhà máy tận dụng dây chuyền 
sàng tuyển sẵn có của mỏ than Ngã Hai với 
công suất 1,5 triệu tấn/năm (dây chuyền số 1) 
và thiết kế mới dây chuyền sàng tuyển than với 
công suất 2,5 triệu tấn/năm (dây chuyền số 2) 
để sàng tuyển than cho mỏ Khe Tam - Công ty 
than Dương Huy - TKV. Công nghệ của nhà máy 
được lựa chọn là sàng tách cám tối đa để cấp 
than cám 5, cám 6 cho nhiệt điện, than don xô 
được tuyển bằng công nghệ tuyển huyền phù tự 
sinh để lấy than cục don 6a.

Từ khi dây chuyền số 2 của Nhà máy được 
đưa vào sử dụng cho đến nay, để đáp ứng các 
chủng loại than chất lượng cao phù hợp với xu 
hướng của thị trường, Công ty than Quang Hanh 
đã chủ động điều chỉnh vận hành thiết bị tuyển 
HPTS để sản xuất ra than cục 4a, cục 5a và một 
phần nhỏ than cám chất lượng cao (than cám 3, 
cám 4) để lấy ra than sạch chất lượng cao. Tuy 
nhiên, năm 2019 và dự kiến các năm tiếp theo 
nhu cầu tiêu thụ than chất lượng cao trong TKV 
là rất lớn (đặc biệt là than cục 4, cục 5 và than 
cám chất lượng cao: cám 1, cám 2, cám 3…) 
nhưng với công nghệ hiện nay không thể tuyển 
sâu để sản xuất ra các chủng loại sản phẩm chất 
lượng cao theo yêu cầu. 

Do đó, để giải quyết vấn đề trên, việc nghiên 
cứu phương án cải tạo công nghệ và nâng cấp 
tuyển sâu cho nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 
là rất cần thiết.

2. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công 
nghệ

2.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ
Công nghệ của dây chuyền cải tạo và tuyển 

sâu của nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ được 
lựa chọn dựa vào các căn cứ sau: (i) Chất lượng 
than nguyên khai; (ii) Nhu cầu thị trường về 
chủng loại và chất l ượng sản phẩm than sạch, 
(iii) Cỡ hạt than đưa vào tuyển (độ sâu tuyển); 
(iv) Kết quả, kinh nghiệm sử dụng thiết bị công 
nghệ tuyển than tại các nhà máy tuyển than ở 
Việt Nam và trên thế giới.

2.1.1. Chất lượng than nguyên khai 
Nguồn than nguyên khai cấp vào dây chuyền 

tuyển sâu của nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 
là than nguyên khai mỏ Khe Tam. Than nguyên 
khai mỏ Khe Tam là than có chất lượng tốt. Thành 
phần độ hạt than nguyên khai của mỏ Khe Tam 
cấp vào nhà máy được thể hiện ở bảng 1.

Thành phần tỷ trọng trung bình than cấp hạt 
10-40 mm của mỏ Khe Tam cấp vào nhà máy 
được thể hiện ở bảng 2.

Từ kết quả bảng 1 và bảng 2 cho thấy: 
- Than nguyên khai mỏ than Khe Tam cấp 

cho nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ có độ tro 
trung bình khoảng 36,15%. Tỷ lệ cấp hạt (0-10)
mm chiếm khoảng 62,31 % với chất lượng than 
cám 5a, than don xô cấp hạt (10-40)mm chiếm 
khoảng 27,96 % có chất lượng chưa cao cần 
đưa tuyển để nâng cao chất lượng, cấp hạt (40-
100) mm chiếm tỷ lệ khoảng gần 10 % với chất 
lượng rất xấu.

- Than cấp hạt (10-40)mm của mỏ Khe Tam 
cấp cho nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ có 
tính khả tuyển thuộc loại rất dễ tuyển đến trung 
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bình tuyển. Tại tỷ trọng phân tuyển 1,7 thu hồi 
được than sạch có độ tro nhỏ hơn 8% chiếm tỷ lệ 
khoảng 50 % trong cấp. Tại tỷ trọng 2,0 lấy được 
đá có độ tro lớn hơn 82% chiếm tỷ lệ khoảng 
46%. Than trung gian chiếm tỷ lệ khoảng    3-4 
% với độ tro khoảng 40-45%.

2.1.2. Nhu cầu thị trường về chủng loại và 
chất lượng sản phẩm 

Theo công văn số 195/TTĐHSX - KCM ngày 
03/4/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ các 
chủng loại than cục 4, cục 5, than cám chất 
lượng cao (cám 1, cám 2, cám 3) là rất lớn. Do 
đó yêu cầu về chủng loại chất lượng sản phẩm 
của dây chuyền tuyển sâu nhà máy sàng tuyển 
than Lép Mỹ là sản xuất ra than cục 4, cục 5, 
than cám 1, cám 2, cám 3 (TCVN 8910:2015).

2.1.3. Cỡ hạt than đưa vào tuyển 
- Cỡ hạt dưới được lựa chọn là 10 mm để 

đảm bảo hiệu suất tách cám của khâu sàng tách 
cám và tăng tỷ lệ thu hồi than cục 4, cục 5. 

- Cỡ hạt trên được lựa chọn là 40 mm dựa 
vào yêu cầu cỡ hạt của sản phẩm cục 4, cục 5 
theo TCVN.

2.1.4. Kết quả, kinh nghiệm sử dụng thiết bị 
công nghệ tuyển than cấp hạt nhỏ tại các nhà 
máy tuyển than tại Việt Nam và trên thế giới.

* Tại Việt Nam:
- Công nghệ tuyển than cấp hạt nhỏ bằng máy 

lắng kết hợp với thiết bị xoáy lốc huyền phù 2 
sản phẩm được áp dụng tại Nhà máy tuyển than 
Nam Cầu Trắng, nhà máy tuyển than 1, tuyển 
than 2 Cửa Ông. Công nghệ tuyển than bằng 
thiết bị tuyển xoáy lốc huyền phù 2 sản phẩm để 

TT Cấp hạt, 
(mm)

Thu hoạch 
(%)

Độ tro 
Ak (%)

Luỹ tích (+) Luỹ tích (-)

Thu hoạch
(%)

Độ tro 
Ak (%)

Thu hoạch 
(%)

Độ tro 
Ak (%)

1 40-100 9,73 65,43 9,73 65,43 100,00 36,15
2 10-40 27,96 43,02 37,69 48,80 90,27 33,00
3 1-10 36,63 29,59 74,32 39,33 62,31 28,50
4 0,5-1 9,18 27,20 83,50 38,00 25,68 26,94
5 0,1-0,5 12,02 25,83 95,52 36,47 16,50 26,80
6 0-0,1 4,48 29,41 100,00 36,15 4,48 29,41
7 Cộng 100,00 36,15

Bảng 1. Thành phần độ hạt trung bình than nguyên khai mỏ Khe Tam cấp vào nhà máy

Cấp tỷ 
trọng

Thu hoạch g(%)
Độ tro 
Ak (%)

Phần nổi Phần chìm TH cấp 
tỷ trọng 
lân cận 

dr±0,1(%)
Trong cấp Trong 

TNK
TH 

Sg(%)
Độ tro 
Ak (%)

TH 
Sg(%)

Độ tro 
Ak (%)

-1,40 3,81 1,01 3,94 3,81 3,94 100,0 43,68
1,4-1,5 38,18 10,17 5,69 41,98 5,53 96,19 45,25
1,5-1,6 4,85 1,29 12,03 46,84 6,20 58,02 71,29 43,03
1,6-1,7 2,89 0,77 23,92 49,72 7,23 53,16 76,70 7,74
1,7-1,8 1,98 0,53 33,60 51,70 8,24 50,28 79,73 4,86
1,8-1,9 1,17 0,31 38,93 52,87 8,92 48,30 81,62 3,15
1,9-2,0 1,03 0,27 48,52 53,89 9,67 47,13 82,68 2,19

+2,0 46,11 12,29 83,44 100,0 43,68 46,11 83,44
Cộng 100,0 26,65 43,68

Bùn 4,71 1,32 30,20

Tổng 27,96 43,05

Bảng 2. Thành phần tỷ trọng trung bình than cấp hạt 10-40 mm của mỏ Khe Tam cấp vào nhà máy



 KHCNM SỐ 6/2019 * TUYỂN, CHẾ BIẾN THAN - KHOÁNG SĂN 25

                                                      THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

tuyển than cám được áp dụng tại Nhà máy tuyển 
than Vàng Danh 1. 

- Thiết bị sàng đa mặt dốc được sử dụng tại 
nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng, nhà máy 
tuyển than Cửa Ông...

* Trên thế giới:
- Thiết bị sàng cong đa mặt dốc: Trong khâu 

sàng tách cám khô sử dụng thiết bị sàng đa góc 
dốc (sàng quả chuối) với năng suất cao, hiệu 
suất cao, có thể sàng than với độ ẩm cao. Thiết 
bị sàng đa mặt dốc được sử dụng rất nhiều tại 
các nhà máy than tại các nước Trung Quốc, Úc, 
Ba Lan, Anh....

- Thiết bị tuyển than cấp hạt nhỏ bằng xoáy 
lốc huyền phù 3 sản phẩm: Trên thế giới (đặc 
biệt là tại Trung Quốc và Nam Phi), đã áp dụng 
rất phổ biến công nghệ tuyển than trong môi 
trường huyền phù bằng xoáy lốc huyền phù với 
năng suất cao, hiệu suất cao có thể xử lý than 
khó tuyển, than cấp vào không cần phân cấp hạt, 
dây chuyền đơn giản, chi phí sản xuất thấp...
được áp dụng tại rất nhiều nhà máy trên thế giới. 

2.2. Nội dung giải pháp về công nghệ sàng 
tuyển

2.2.1. Lựa chọn thiết bị công nghệ sàng tuyển
a/ Khâu sàng tách cám:
Các thiết bị sàng lưới phẳng truyền thống có 

hiệu suất sàng thấp, khi than vào sàng có độ ẩm 
cao thì hiệu suất sàng sẽ càng thấp hơn. Thiết 
bị sàng cong đa mặt dốc với năng suất cao, hiệu 
suất cao, có thể sàng than với độ ẩm cao đã 
được sử dụng tại nhà máy tuyển than Nam Cầu 
Trắng và nhà máy tuyển than Cửa Ông.

Như vậy để nâng cao hiệu quả tách cám mịn 
và tăng tỷ lệ thu hồi than cục sang khâu tuyển, 
khâu sàng tách cám mịn của nhà máy sàng 
tuyển than Lép Mỹ đề xuất lựa chọn sàng cong 
đa mặt dốc do nước ngoài sản xuất.

b/ Khâu tuyển:
Các dây chuyền tuyển tại nhà máy tuyển than 

Cửa Ông, Nam Cầu Trắng, để sản xuất ra than 
sạch chất lượng cao và đá thải đảm bảo chất 
lượng đổ thải đã sử dụng 2 thiết bị tuyển (máy 
lắng và xoáy lốc huyền phù 2 sản phẩm). Nhà 
máy tuyển than Vàng Danh 1 sử dụng thiết bị 
huyền phù bể và thiết bị xoáy lốc huyền phù 2 
sản phẩm để tuyển than cám, than cục với chất 
lượng than sạch không cao và đá thải cũng có 
độ tro không cao. Các dây chuyền này đều có số 
lượng thiết bị nhiều, chi phí sản xuất cao. 

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã 
nghiên cứu thành công áp dụng công nghệ tuyển 
xoáy lốc huyền phù 3 sản phẩm không áp quy 
mô phòng thí nghiệm, theo đó các sản phẩm sau 
tuyển đạt được chất lượng cao, đá thải độ tro 
>80%, than sạch độ tro <12% và trung gian độ 
tro 30-40%.

Để sản xuất ra các chủng loại than cục, than 
cám chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiêu thụ, đề 
xuất lựa chọn thiết bị xoáy lốc huyền phù 3 sản 
phẩm cấp liệu bằng trọng lực (XLHP3SPKA) sử 
dụng trong khâu tuyển nhà máy sàng tuyển than 
Lép Mỹ.

2.2.2. Nội dung giải pháp công nghệ sàng 
tuyển

Giải pháp về công nghệ sàng tuyển cho nhà 
máy sàng tuyển than Lép Mỹ nhằm tạo ra các 
chủng loại sản phẩm than cục, than cám chất 
lượng cao là:

- Cải tạo khâu sàng kiểm tra của dây chuyền 
số 2 (dây chuyền 2,5 triệu tấn, sàng 118a& 
118b) thay thế bằng sàng cong đa mặt dốc do 
nước ngoài sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả 
tách cám mịn và tăng tỷ lệ thu hồi than cục sang 
khâu tuyển.

- Đầu tư mới dây chuyền tuyển sâu bằng hệ 
thống tuyển bằng thiết bị XLHP3SPKA, hệ thống 
xử lý bùn nước bằng xoáy lốc phân cấp, sàng 
khử nước, máy ly tâm, bể cô đặc và máy lọc ép.

Sơ đồ công nghệ của dây chuyền cải tạo và 
nâng cấp tuyển sâu cho nhà máy sàng tuyển 
than Lép Mỹ được thể hiện ở hình 1.

Sản phẩm của dây chuyền cải tạo và nâng 
cấp tuyển sâu cho nhà máy sàng tuyển than Lép 
Mỹ được thể hiện trong bảng 3.

3. Kết luận
- Để tăng cường năng lực sàng tuyển, chế 

biến than, chủ động sản xuất ra các chủng loại 
than cục, than cám chất lượng cao nhằm đáp 
ứng các chủng loại theo yêu cầu của các hộ 
tiêu thụ, việc lập phương án cải tạo và nâng cấp 
tuyển sâu cho nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 
là rất cần thiết.

- Giải pháp về công nghệ sàng tuyển của dây 
chuyền cải tạo và nâng cấp tuyển sâu cho nhà 
máy sàng tuyển than Lép Mỹ là: (i) Cải tạo khâu 
sàng kiểm tra của dây chuyền số 2 (dây chuyền 
2,5 triệu tấn, sàng 118a& 118b) thay thế bằng 
sàng cong đa mặt dốc do nước ngoài sản xuất 
nhằm nâng cao hiệu quả tách cám mịn và tăng 
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý công nghệ dây chuyền cải tạo và nâng cấp tuyển sâu
cho nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ
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tỷ lệ thu hồi than cục sang khâu tuyển; (ii) Đầu tư 
mới dây chuyền tuyển sâu bằng hệ thống tuyển 
bằng thiết bị XLHP3SPKA, hệ thống xử lý bùn 
nước bằng xoáy lốc phân cấp, sàng khử nước, 
máy ly tâm, bể cô đặc và máy lọc ép. Giải pháp 
công nghệ trên đã đảm bảo về kỹ thuật và hiệu 
quả kinh tế góp phần nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của Công ty than Quang Hanh 
và Tập đoàn TKV.

Tài liệu tham khảo:
1. Thuyết minh, TKCS Dự án “Đầu tư xây 

dựng công trình nhà máy sàng tuyển than Lép 
Mỹ”, Viện Khoa học công nghệ mỏ -Vinacomin, 
2014.

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư 
cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho 
nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ”, Viện Khoa 
học công nghệ mỏ -Vinacomin, 2019.

TT Chủng loại than Thu hoạch 
(%)

Độ tro 
(%)

Năng suất 
(tấn/năm)

I Than vào tuyển 100,00 36,15 2.500.000
II Than thành phẩm 100,00 36,15 2.500.000
II.1 Than sạch 86,71 29,45 2.167.804
II.1.1 Than cục 8,50 9,68 212.500
1 Than cục 3a.2 1,00 8,50 25.000
2 Than cục 4a.2 2,50 9,50 62.500
3 Than cục 5a.1 5,00 10,00 125.000
II.1.2 Than cám 73,91 31,26 1.847.765
1 Than cám khô 57,00 29,00 1.425.000
2 Than cám tuyển 2,19 14,50 54.688
3 Than cám chất lượng thấp 14,72 42,50 368.078
II.1.3 Than bùn tuyển 4,30 37,50 107.539
1 Than bùn 4,30 37,50 107.539
II.2 Đá thải 13,29 80,00 332.196
1 Đá thải nhặt tay 2,50 80,00 62.500
2 Đá thải tuyển 10,79 80,00 269.696

Bảng 3. Cân bằng sản phẩm của nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ sau khi cải tạo

Recommendations on method of technology improvement
and deep concentration upgrading for lep my coal processing plant

MSc. Do Nguyen Dan, MSc. Nguyen Huu Nhan
Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
The paper presents the content of technology improvement and deep concentration upgrading 

plan for Lep My coal screening and processing plant to enhance the capacity of coal screening and 
processing, which actively produce lump coal and fine coal with high quality to meet the types as 
required by consumers.
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Tóm tắt: 
Hiện tượng than tự cháy trong các mỏ hầm lò là nguyên nhân dẫn đến ngừng trệ sản xuất, thất 

thoát tài nguyên, gây nguy cơ mất an toàn và làm gia tăng các khí gây hiệu ứng nhà kính như CO, 
CH4,...Việc nghiên cứu cơ chế ô xy hóa dẫn đến hiện tượng than tự cháy cho thấy khí các bô nic 
(CO2), các bon monoxit (CO) là một trong các sản phẩm của quá trình ô xy hóa than từ nhiệt độ thấp 
(300C) cho đến giai đoạn cao của phản ứng. Cùng với việc sinh ra các sản phẩm của quá trình ô xy 
hóa than, tùy thuộc vào các giai đoạn, nhiệt độ của phản ứng một số khí được giải hấp do quá trình 
tăng nhiệt của mẫu than như khí mê tan (CH4). Xét trên yếu tố an toàn, khí CH4 sinh ra qua quá trình 
giải hấp ở nhiệt độ cao của vụ tự cháy vừa là hiểm họa về cháy nổ vừa tác động đến sự phát thải khí 
nhà kính. 

Các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm và đo đạc tại hiện trường đặt ra vấn đề phòng chống 
cháy mỏ không chỉ trên khía cạnh an toàn, hiệu quả sản xuất mà còn làm giảm phát thải khí nhà kính 
nhằm bảo vệ môi trường trong công tác khai thác mỏ.

1. Giới thiệu chung
Như đã được giới thiệu và đánh giá trong phần 

tóm tắt, một phần các khí nhà kính được sinh ra 
trong quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm 
hóa thạch. Một số khí điển hình gây ra hiệu ứng 
khí nhà kính xuất phát từ ngành công nghiệp mỏ 
có thể kể đến như cac bo nic (CO2), các bon 
monoxit (CO), và mê tan (CH4). Với hiện tượng 
than tự cháy, than không cháy hoàn toàn như 
trong quá trình cháy trong nhà máy nhiệt điện, 
nên tạo ra nhiều sản phẩm cháy có ảnh hưởng 
đến hiệu ứng khí nhà kính như NOx, CO2, CO2 
quy đổi, CO. 

Hiện nay, có không nhiều các công trình 
nghiên cứu để đánh giá định lượng các khí thoát 
ra trong quá trình tự cháy của than để từ đó đánh 
giá tác động môi trường của hiện tượng tự cháy. 
Tuy nhiên, theo nhận định của Ủy ban liên chính 
phủ về biến đổi khí hậu (Intergovernmental Panel 
on Climate Change - IPCC), tác động của ngành 
công nghiêp khai thác than, hiện tượng tự cháy 
và ô xy hóa của than ở nhiệt độ thấp tại các mỏ 

than và bãi thải được xem là nguy cơ tiềm tàng 
của việc tăng hiệu ứng nhà kính [1].

Theo thống kê từ năm 2004 đến nay, tại các 
mỏ than hầm lò Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ 
cháy, xuất khí CO, mà nguyên nhân được cho 
là do than có tińh tự cháy (bảng 1). Tuy chưa có 
các thống kê cụ thể, nhưng qua thực tế cho thấy, 
các sự cố liên quan đến than tự cháy đã làm gián 
đoạn quá trình sản xuất ở diện xảy ra sự cố và 
làm ảnh hưởng đến sản xuất chung của mỏ khi 
hệ thống thông gió chung phải điều chỉnh. 

Như đã giới thiệu về tác động của các khí sinh 
ra trong quá trình tự cháy lên hiệu ứng khí nhà 
kính, ngành công nghiệp mỏ Việt Nam tiến tới sẽ 
phải xem xét vấn đề này. Để góp phần đảm bảo 
sản xuất than và bảo vệ môi trường, bài báo giới 
thiệu các nghiên cứu trên thế giới về tác động 
của hiện tượng cháy mỏ đến hiệu ứng khí nhà 
kính và các kết quả nghiên cứu ban đầu trong 
ngành than Việt Nam.

2. Các nghiên cứu về hiệu ứng nhà kính gây 
ra do hiện tượng than tự cháy tại một số nước 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA THAN TỰ CHÁY 
TRONG CÁC MỎ THAN HẦM LÒ

TS. Lê Trung Tuyến, ThS. Nguyễn Tuấn Anh, 
NCS. Vũ Bá Tú
Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin 
KS. Phạm Ngọc Lược, ThS. Đoàn Duy Khuyến 
Ban KCM - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng 
Sản Việt Nam
           
Biên tập: ThS. Phạm Chân Chính
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Là nước có ngành công nghiệp than phát 
triển, ở Australia xảy ra nhiều vụ than tự cháy 
trong các mỏ than. Đáp ứng yêu cầu của Công 
ước quốc tế, việc đánh giá tác động môi trường 
của khí gây hiệu ứng nhà kính từ hiện tượng than 
tự cháy đã được tiến hành, nhưng chủ yếu là 
cho các mỏ than lộ thiên và bãi thải. Theo Carra 
[2], lượng khí nhà kính như các khí CO2, CH4 
khi thoát ra làm thay đổi nhiệt độ bề mặt được 
phát hiện hoặc đo đạc bằng các thiết bị hồng 
ngoại. Theo đó, tác giả đưa ra phương pháp xác 
định ảnh hưởng do tự cháy tại các mỏ lộ thiên, 
bãi thải dựa trên phương pháp tia hồng ngoại 
để xác định tương quan giữa nhiệt độ bề mặt 
và mức độ thoát khí CO2 trên một diện tích xác 
định. Khí mê tan hình thành và thoát ra trong quá 
trình tự cháy cũng được dự báo theo phương 
pháp này. Riêng với lượng khí nhà kính sinh ra 
trong quá trình ô xy hóa tại nhiệt độ thấp, phải 
xác định thông qua các thử nghiệm trong phòng 
thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm, dự báo lượng 
khí thoát ra với quy mô thực tế.

Lloyd và Cook [3] đã đánh giá lượng khí mê 
tan tạo ra từ các mỏ của Nam Phi để báo cáo 
liên quan đến Công ước chống biến đổi khí hậu. 
Các nghiên cứu của Otter cũng đánh giá mức 
độ thoát khí từ các vụ tự cháy với các khí điển 

hình như CO2, SO2 và NO2. Cũng tương tự như 
Australia, phương pháp do Carras đề xuất được 
sử dụng để đánh giá lượng khí nhà kính gây ra 
do than tự cháy tại các mỏ lộ thiên, bãi thải. 

Với ngành than Ấn Độ [4], lượng khí nhà 
kính phát sinh từ các vụ tự cháy được dự báo 
bằng giả thiết định lượng khí thoát ra từ than tự 
cháy tỷ lệ thuận với lượng than cháy hàng năm. 
Lượng phát thải khí nhà kính do cháy than tại Ấn 
Độ được xác định theo định lượng thông qua các 
thông số như lượng than cháy hàng năm, hệ số 
thoát khí, loại khí nhà kính (CO2, CH4) và theo 
đó quy đổi ra khí nhà kính CO2. Với các mỏ lộ 
thiên và bãi thải, phương pháp đánh giá mức độ 
phát thải các khí nhà kính cũng sử dụng phương 
pháp được áp dụng tại Australia do Carras đề 
xuất, tuy nhiên thiết bị đo đã được cải tiến so với 
phiên bản ban đầu.

Theo Công ước Kyoto về biến đổi khí hậu, 
Trung Quốc [5] đã đánh giá tác động môi trường 
của hiện tượng than tự cháy. Theo báo cáo [6], 
Trung Quốc có khoảng 750 khu vực khai thác 
than và mỏ than có hiện tượng tự cháy với lượng 
than 20 triệu tấn/năm và tổng lượng 200 triệu 
tấn bị mất đi vì cháy. Theo đó, phương pháp của 
Carras đề xuất dựa trên việc sử dụng đo đạc vệ 
tinh kết hợp các sensor khí và phương pháp đo 

Bảng 1.4 Các sự cố xuất khí CO tại các đơn vị trong TKV

TT Thời gian Đơn vị Vị trí, mô tả 

1 13/01/2017 Mạo Khê Vỉa 10 Tây Bắc II: Lò DVPT mức -14, -38, -48, -58. Xuất hiện khí CO 
hàm lượng cao

2

03/6/2017

Hà Lầm

Vỉa 10-Khu III: Tại IIK 210 lò vận tải mức -130/-110. Xuất hiện khí CO

14/9/2017 Vỉa 7-Khu I: Tại lò nối thông gió mức -165. Xuất hiện khí CO hàm 
lượng cao

14/3/2018 Vỉa 10-Khu III: Tại IIK 210 lò vận tải mức -130/-110. Xuất hiện khí CO 
trở lại khi tháo dỡ tường chắn để khai thác

06/10/2018 Vỉa 7: Tại lò nghiêng vận tải lò chợ 7.3.1. Xuất hiện khí CO hàm lượng 
cao trong lỗ khoan và khu vực xén lò, than tụt nóc nóng khoảng 70oC. 

3
23/09/2017

Khánh Hòa
Vỉa 16: Tại lò dọc vỉa mức -183. Xuất hiện khí CO hàm lượng cao

05/10/2017 Vỉa 16: Tại lò dọc vỉa mức -91. Xuất hiện khí CO hàm lượng cao

4 15/3/2019 Uông Bí V9B Khu Tràng Khê II: Tại Lò chợ II-9-2 mức +95/+140. Xuất hiện khí 
trở lại khi tháo dỡ tường chắn để khai thác
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trên một diện tích nhất định. Theo đánh giá, các 
phương pháp nêu trên chưa phù hợp để đánh 
giá tác động môi trường, đặc biệt là cho các giai 
đoạn khác nhau của hiện tượng tự cháy. Theo 
đó, Trung Quốc đã xác định ảnh hưởng của các 
khí sinh ra từ hiện tượng than tự cháy dựa trên 
các kết quả thí nghiệm hiện tượng tự cháy của 
than trong phòng thí nghiệm. Như hình 1 dưới 
đây giới thiệu mô hình thí nghiệm xác định các 
khí sinh ra trong các giai đoạn khác nhau của 
hiện tượng than tự cháy do Đại học kỹ thuật mỏ 
Bắc Kinh thiết kế và thử nghiệm.

Bằng cách sử dụng mô hình nêu trên, các thí 
nghiệm đã được tiến hành cho 10 loại than khác 
nhau của Trung Quốc. Các thí nghiệm đã đánh 
giá các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khí thoát ra 
của các yếu tố như: rò gió, chất lượng than, nhiệt 
độ để xác định hệ số thoát khí trong quá trình thử 
nghiệm. Theo đó, các quá trình thử nghiệm như 
giai đoạn ô xy hóa chậm ở mức dưới 100oC (1), 
giai đoạn phát triển thành tự cháy (2) ở mức 100-
250oC, giai đoạn cháy chính (3) 250-400oC, giai 
đoạn cháy mạnh (4) 400-600oC và giai đoạn duy 
trì cháy (5) ở mức lớn hơn 600oC. Theo đánh giá 
thông qua các thử nghiệm, có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến kết quả cần được xem xét như công 
nghệ, điều kiện địa chất tại thực tế của mỏ. Do 
đó các tác giả nhận định, phương pháp và thiết 
bị nêu trên cần được tiếp tục nghiên cứu và cải 
tiến để có thể phù hợp hơn với thực tế cháy tại 
các mỏ.

3. Nghiên cứu xác định các sản phẩm khí 
sinh ra trong quá trình ô xy hóa và cháy của 
than

Theo cơ chế tự cháy của than, hiện tượng 
than tự cháy là giai đoạn cuối của phản ứng ô xy 
hóa của than với ô xy trong không khí mỏ. Theo 
đó, chuỗi các phản ứng sinh ra sản phẩm chính 
là CO, CO2 và CH4 theo các phản ứng minh họa 
kèm theo [7].

(1) Thành tạo khí mêtan
Phân hủy nhiệt
Than→ CH4 + than biến chất   (1)
Phản ứng với hydro
C + 2H2 → CH4 + 17.9 kcal/mol  (2)
CO +3H2 CH4 + H2O + 49.3 kcal/mol (3)

    (2) Sinh khí CO
    Phản ứng với O2
     C + O2 → CO2 + 97.0 kcal/mol    (4)
     2C + O2 → 2CO + 29.4 kcal/mol   (5)
    Phản ứng với CO2
   C + CO2 → 2CO + 38.2 kcal/mol     (6)
    (3) Sinh khí H2
     C + H2O → CO + H2 - 31.4 kcal/mol   (7)
    C + 2H2O → CO2 + 2H2 - 18.2 kcal/mol (8)
    CO + H2O → CO2 + H2 + 10.0 kcal/mol   (9)

Tùy thuộc vào thành phần khoáng chất (phân 
tích nguyên tố), thông số (phân tích tro, ẩm bốc) 
mà sản phẩm tạo ra trong quá trình tự cháy là 
khác nhau. Về lý thuyết, khi than bị cháy, thành 
phần các bon trong than sẽ chuyển hóa thành 
CO, CO2. Ni tơ chuyển hóa thành ô xít ni tơ và 
lưu huỳnh chuyển hóa thành ô xít lưu huỳnh. 
Ngoài thành phần của than, tùy thuộc vào điều 
kiện phản ứng và điều kiện vỉa, sản phẩm tạo ra 
là khí CO hay CO2 sẽ khác nhau. Theo nghiên 
cứu, khi tự cháy xảy ra ở mức nông, sự thành 
tạo CO và CO2 là chủ yếu và tương đồng theo 

Hình 1. Mô hình thí nghiệm xác định các khí sinh ra trong các giai đoạn của hiện tượng than tự cháy
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tỷ lệ phản ứng do phản ứng cháy xảy ra hoàn 
toàn. Ngược lại, khi tự cháy xảy ra ở mức sâu và 
vỉa dày, phản ứng cháy không xảy ra hoàn toàn 
nên sản phẩm chính chủ yếu là khí CO. Điều 
này được giải thích dựa trên điều kiện phản ứng 
cháy bị ảnh hưởng bởi các yếu tố địa hình, thông 
gió và tính chất vỉa than tại một số mỏ đã xảy ra 
tự cháy.

Theo nghiên cứu6, khi đốt cháy hoàn toàn 1 
tấn than (75% thành phần các bon) sẽ sinh ra 
2,7 tấn khí CO2. Trong khí đó, khi xảy ra tự cháy 
- quá trình cháy không hoàn toàn - một lượng 
than như trên sẽ sinh ra lượng khí là 1,3 tấn CO2 
và 0,18 tấn CH4. Quy đổi về khí CO2 để xác định 
ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính sẽ lần lượt 
là 2,7 tấn và 5,1 tấn (1,3 + 0,18*23) trong hai 
trường hợp cháy hoàn toàn và không cháy hoàn 
toàn nêu trên.

Với các vỉa than, trong điều kiện nhiệt độ bình 
thường, các khí hyddro các bon (C2-C5: mê tan 
đến pen tan) bám dính vào bề mặt phía trong các 
lỗ rỗng của than. Một phần các khí này bị thoát ra 
khi các liên kết bị đứt khi có hoạt động khai thác 
than, nứt nẻ. Khi nhiệt độ của than tăng sẽ làm 
mức độ thoát của các khí hydro các bon tăng8. 
Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 
và đo đạc thực tế tại Mỹ9 cho thấy lượng thoát 
khí CO2 có quan hệ dưới dạng hàm số với lượng 
các bon trong than (mức độ biến chất của than), 
nhiệt độ vỉa than và lượng ô xy tồn tại. Lượng khí 
CO2 sinh ra tỷ lệ thuận với việc giảm hàm lượng 
khí O2 và tăng khi nhiệt độ tăng. Lượng khí CO2 
trong các mỏ xảy ra tự cháy tăng 0,7% tương 
ứng với sự giảm 1% lượng khí O2, lượng khí O2 
giảm xuống 2% tương ứng với lượng khí CO2 
đạt tối đa 15%. Hàm lượng khí CH4 tăng 0,001% 
khi nhiệt độ trong mỏ hầm lò tăng lên 1oC.

Xem xét từ quá trình sinh khí do hiện tượng 
tự cháy cho thấy, ngoài các khí gây hiệu ứng 
nhà kính như NOx, CO2, CO2 quy đổi, CO thì 
việc gia tăng lượng khí CH4 là yếu tố cần phải 
xem xét. Căn cứ theo cách tính toán nêu trên, 
than tự cháy tạo ra lượng CO2 ít hơn so với quá 
trình cháy hoàn toàn nhưng lượng khí CH4 phát 
sinh từ hiện tượng còn gây ảnh hưởng đến môi 
trường nhiều hơn do có tác động gấp 21 đến 25 
lần so với khí CO2.

4.  Nghiên cứu, đánh giá việc phát thải các 
khí nhà kính của hiện tượng cháy than trong 
các mỏ hầm lò Việt Nam

Hiện tượng than tự cháy trong các mỏ hầm 
lò Việt Nam thường được đánh giá và đưa ra 
các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả 
sản xuất. Trong các vụ xảy ra tự cháy, các khu 
vực cháy thông thường được cách ly bằng các 
tường chắn và tiến hành bơm xả khí ni tơ để làm 
giảm lượng khí ô xy trong khu vực cháy. Các kết 
quả phân tích tại Hà Lầm và Mạo Khê tại Hình 2 

và 3 như sau.
Hàm lượng khí ni tơ trong các số liệu đo đạc 

thường không phản ánh chính xác lượng khí này 
tại vỉa do sau khi làm tường chắn, khu vực cách 
ly được phun xả khí ni tơ để dập cháy. Kết quả 
phân tích tại Vỉa 7 - Hà Lầm ngay sau ngày xử lý 
cho thấy hàm lượng các khí trong khu vực cách 
ly có sự thay đổi của các khí chỉ thị của than an 

Hình 2. Biểu đồ biến thiên hàm lượng khí trong khu 
cách ly vỉa 7 Hà lầm

Hình 3: Biểu đồ biến thiên hàm lượng khí trong khu 
phá hỏa vỉa 10 TBII Mạo Khê
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tra xit khi xảy ra tự cháy như CO, CO2, CH4 và 
xu hướng giảm của khí CO và O2 chủ yếu là do 
tác động của việc bơm xả khí ni tơ vào khu vực 
cách ly. Trong khi đó, lượng khí CH4 vẫn liên tục 
gia tăng, ngay cả sau 1 tháng bơm xả khí ni tơ 
và giảm khi bơm khí ni tơ được khoảng 2 tháng.  
Xét về độ chứa khí mê tan, Vỉa 7 Hà Lầm được 
xếp hạng 1 về độ chứa khí nhưng lượng khí CH4 
tăng có thể giải thích là do tác động của nhiệt độ, 
lượng khí tồn dư trong than cũng được kích thích 
để thoát ra mà chưa cần đến việc tách bằng bơm 
chân không như Quy chuẩn đã quy định. 

Khác với trường hợp Hà Lầm, tại vỉa 10 TB 
II Mạo Khê là vỉa được xếp hạng siêu hạng về 
mức độ nguy hiểm về thoát khí mê tan. Trong 
trường hợp nay, khu vực có thời gian khá dài 
trước khi bơm xả khí ni tơ vào khu vực. Theo 
kết quả khi chưa bơm xả khí ni tơ, lượng khí 
CO2, CH4 và CO đạt hàm lượng cao nhất khi khí 
O2 giảm xuống mức thấp nhất. Các kết quả này 
cũng có một số tương đồng với các kết quả tham 
khảo tại một số nước. Với khí CH4 tại Mạo Khê, 
lượng khí thoát ra tăng nhiều và lại có các tường 
chắn nên luôn tích tụ với lượng lớn trong khu 
vực cách ly.

Cùng với các kết quả đo đạc tại hiện trường 
nêu trên, tại Trung tâm An toàn Mỏ đã xác định 
các khí sinh ra khi gia nhiệt mẫu than trong 13 
dải nhiệt độ thể hiện trong đồ thị Hình 3. Với mục 
tiêu chỉ để xác định lượng khí “chỉ thị” cho quá 
trình tự cháy nên một số chỉ tiêu về khí khác như 
CH4 không đưa vào phân tích.

Theo kết quả thể hiện tại hình 3 cho thấy, khi 
gia nhiệt cho mẫu than - mô phỏng quá trình tự 

nóng của khối than các kết quả khá tương đồng 
với các trích dẫn và nghiên cứu của một số nước. 
Trong giai đoạn ô xy hóa tại nhiệt độ thấp, lượng 
khí CO2 sinh ra ở mức độ thấp dưới 1% nhưng 
lượng CO sinh ra đã đạt khoảng 500ppm là hàm 
lượng cao trong các mỏ hầm lò. Giai đoạn ô xy 
hóa mạnh và phát triển thành đám cháy (150-
250oC) hàm lượng O2 giảm đến quanh giá trị 
1,95% với lượng CO2 và CO sinh ra khá lớn. 
Do mẫu than vỉa 7 Hà Lầm có hàm lượng các 
bon lớn (92,39%) nên khi đạt giới hạn nhiệt độ 
thí nghiệm 350oC, hàm lượng O2 giảm đến mức 
không duy trì sự cháy (O2 = 0,52%<2%), các khí 
CO và CO2 đạt mức giá trị lớn nhất tương ứng 
là 4,8% và 7,21%.

Các kết quả đo đạc và thí nghiệm tại hiện 
trường và phòng thí nghiệm của Việt Nam đều 
cho thấy quá trình cháy không hoàn toàn - than 
tự cháy hay quá trình ô xy hóa của than sinh 
ra một số khí có ảnh hưởng đến hiệu ứng khí 
nhà kính như CO, CO2 và CH4. Khác với mẫu 
than của các nước khác, các khí thoát ra chủ 
yếu trong than an tra xít bao gồm các khí nêu 
trên và khí H2, ít hoặc không phát hiện các khí 
khác thuộc nhóm hydro các bon hoặc NOx hay 
SOx. Điều này đã được lý giải do tính chất than 
an tra xít khác với các than lignite hay bituminus 
có chứa nhiều khoáng chất gốc để tạo ra các khí 
như các loại than nêu trên [10].

5. Kết luận
Hiện nay, hiên tượng than tự cháy tại các mỏ 

lộ thiên, bãi thải và đặc biệt là hầm lò của Việt 
Nam đã là vấn đề được quan tâm nhằm đảm 
bảo ổn định sản xuất, tiết kiệm tài nguyên. Việc 
đánh giá tác động của hiện tượng than tự cháy 
đến hiệu ứng nhà kính là sự đóng góp vào cam 
kết quốc gia về chống biến đổi khí hậu đã được 
các nước tham gia và cam kết.

Tại các nước có ngành than phát triển và 
đã đối mặt với hiện tượng than tự cháy như 
Australia, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ,… các đánh 
giá về tác động của than tự cháy lên hiệu ứng 
khí nhà kính đã được triển khai từ những năm 
70 của thế kỷ trước. Các nghiên cứu và phương 
pháp đo đạc, đánh giá đang dần được cải tiến 
phù hợp với sự phát triển của khoa học công 
nghệ nói chung.

Lượng khí nhà kính sinh ra từ hiện tượng 
than tự cháy khác với đốt than phát điện, vì đó 

Hình 4.Thí nghiệm xác định các khí sinh ra trong 
quá trình gia nhiệt vỉa 7 - Hà Lầm
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là phản ứng cháy không hoàn toàn - phản ứng ô 
xy hóa than. Với hiện tượng than tự cháy, ngoài 
lượng khí truyền thống là CO2 thì lượng CH4 sinh 
ra là khá lớn. Ảnh hưởng của hiện tượng than tự 
cháy có tác động gấp hai lần so với việc đốt cháy 
hoàn toàn cùng một lượng than, do khí CH4 có 
tác động đến hiện tượng hiệu ứng nhà kính gấp 
21-25 lần khí CO2.  

Thông qua các kết quả đo đạc tại các mỏ 
than hầm lò Việt Nam đã xảy ra tự cháy, các kết 
quả thí nghiệm tại Trung tâm An toàn Mỏ - Viện 
KHCN Mỏ đã xác nhận mức độ và các loại khí 
sinh ra trong quá trình ô xy hóa than - tự cháy 
của than an tra xit. Cho đến nay, ngành than Việt 
Nam chưa có bất cứ đánh giá nào về tác động 
của hiện tượng than tự cháy đến hiệu ứng khí 
nhà kính. Tuy nhiên với các kết quả thí nghiệm 
và đo đạc nêu trên, việc xác định lượng khí có 
ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính sinh ra trong 
quá trình gia nhiệt mẫu than là yêu cầu cần 
quan tâm trong xu hướng thực hiện các cam kết 
quốc gia về chống biến đổi khí hậu. Việc đầu tư 
hướng nghiên cứu về than tự cháy sẽ không chỉ 
tập trung vào vấn đề an toàn mà còn có đánh giá 
tác động của hiện tượng lên hiệu ứng nhà kính 
nhằm bảo vệ môi trường.
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Environmental impact of coal spontaneous combustion
in underground coal mines 
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Abstract: 
Coal spontaneous combustion is the cause of a coal production delay, loss of coal resources, 

pose safety hazardous and increasing of gases which promoted global warming affect such as CO, 
CH4,…Thought out the results of the oxidation mechanism of coal which lead to coal spontaneous 
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combustion, CO and CO2 area main production 
of coal oxidation since coal oxidized at low 
temperature (300C). Together with those gases, 
methane gas might come out as the result of 
the heat decomposition and desorption process, 
especially, at hight temperature of the oxidation 
reaction. From previous results, methane gas 
adsorpts in coal structure and its emist when the 
coal’s temperature increases. From the viewpoint 
of safety, methane gas release from desorption 

process at coal spontaneous combustion even is 
considered as a hazard of gas explosion as well 
as greenhouse gas.

The analysis results from laboratory’s 
experiment as well as mine site measurement 
show new problem for Vietnamese coal industry. 
The prevention of coal spontaneous combustion 
is not only for safety issue but also for reduction 
of global gases for envromental protection.
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Tóm tắt: 
Bài báo giới thiệu các giải pháp vận chuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện than. Trên cơ sở phân tích, 

đã chứng minh rằng, băng tải ống là một trong các phương tiện hiệu quả vận chuyển tro xỉ nhà máy 
nhiệt điện than, giảm phát tán bụi nhằm bảo vệ môi trường.

1. Mở đầu
Hiện nay, tại nước ta, nhiệt điện than đóng một 

vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng quốc 
gia. Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được 
phê duyệt, tới năm 2025 tổng công suất các nhà 
máy nhiệt điện than của nước ta chiếm 49,3% 
tổng công suất các nhà máy điện (96.500MW), 
năm 2030 con số này là 42,6% của tổng công 
suất các nhà máy điện (129.500 MW)[1]. Như vậy, 
hiện nay và trong tương lai gần, nhiệt điện than 
vẫn là một trong những trụ cột chính củaan ninh 
năng lượng nước ta. Trong quá trình hoạt động, 
các nhà máy điện than thải ra khối lượng lớn tro 
xỉ, bụi. Các nguồn phát sinh bụi ra môi trường của 
nhà máy nhiệt điện than gồm có: Bụi than phát 
sinh trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển, lưu trữ 
than; Bụi tro chưa tách hết theo ống khói thải ra 
không khí; Bụi phát sinh trong quá trình thu gom 
tro xỉ trong nội bộ nhà máy; Bụi phát sinh trong 
quá trình bốc dỡ, vận chuyển tro xỉ từ nhà máy 
đến bãi xỉ; Bụi phát sinh trong quá trình dỡ, lưu 
giữ, xử lý tro xỉ tại bãi xỉ. Để đáp ứng các yêu cầu 
bảo vệ môi trường về bụi, cần phải nghiên cứu 
các giải pháp giảm thiểu phát sinh bụi một cách 
hệ thống, đồng bộ ở tất cả các khâu kể trên. Bài 
báo giới thiệu một giải pháp mới nhằm hạn chế 
phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển tro xỉ nhà 
máy nhiệt điện than tới bãi xỉ.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tro, xỉ nhà máy nhiệt điện
Trong nhà máy nhiệt điện than, than được đốt 

cháy sinh nhiệt làm nóng nước tạo hơi cung cấp 
cho tuốc bin hơi để chạy máy phát điện. Quá 

trình đốt than thực hiện trong lò hơi.Hiện nay, tại 
các nhà máy nhiệt điện than nước ta dùng hai 
loại lò hơi: Lòhơi đốt than phun (PC- Pulverized 
coal fired boiler) và lò hơi tầng (lớp) sôi tuần hoàn 
(CFB- Circulating fluidized bed boiler). Trong lò 
hơi, than bị đốt cháy- xảy ra quá trình ô xy hóa 
các bon-thành phần cháy được của than. Mức 
độ đốt cháy các bon chứa trong than phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố: Nhiệt độ đốt, loại than, công 
nghệ và chế độ đốt, ...Các thành phần nước thì 
bị bay hơi, thành phần chất bốc hữu cơ cũng 
bị đốt, còn các thành phần vô cơ và một phần 
thành phần hữu cơ chưa cháy hết được thải ra 
dưới dạng tro xỉ (coal ash).

Trong quá trình cháy, các thành phần cháy 
không hết được thải loại ra ngoài theo khói và 
từ đáy lò hơi. Các hạt rắncó cỡ hạt nhỏ, mịn bay 
theo khói, thông thường được tách ra bằng các 
lọc bụi, như: lọc tĩnh điện, lọc túi, … được gọi là 
tro bay (fly ash), các hạt lớn hơn chảy xuống đáy 
lò gọi là xỉ đáy (bottom slag), cả hai gọi chung là 
tro xỉ (coal ash).

Về thành phần hóa học, tro xỉ của các nhà 
máy nhiệt điện than luôn chứa 6 loại ô xít kim 
loại chủ yếu, gồm: SiO2,Al2O3, FeO, Fe2O3,CaO, 
MgO. Thành phần ít hơn gồm có: CaSO4, MgSO4, 
FeSO4. Thành phần rất ít là K2O, NaO2. Ngoài ra 
còn có thành phần vi kim loại: Mn, Pb, Cu, …[8,9].
Các thành phần này, tùy theo loại than sử dụng, số 
lượng và tỷ lệ có thay đổi. Thí dụ, có thông tin, tro 
xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 còn có chứa TiO2 
tới 0,96% [3]. Dưới đây là thành phần hóa học của 
tro xỉ một số nhà máy nhiệt điện than trong nước.

VỀ MỘT GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN TRO XỈ TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
THAN TỚI BÃI XỈ, GIẢM PHÁT TÁN BỤI NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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Về cỡ hạt  tro bay: Tro bay chủ yếu có cỡ hạt 
nhỏ, kích thước lớn nhất 1÷2 mm, tỷ lệ phân bố 
cỡ hạt tro bay như trong bảng 2.

Về cỡ hạt xỉ đáy: 
Cũng là đốt than, nhưng do công nghệ lò hơi 

PC và CFB có những điểm khác biệt, chất lượng 
than cấp cho từng công nghệ cũng khác nhau, cho 
nên một số tính chất, công nghệ xử lý, thugom 
trong nhà máy, làm mát tro xỉ cũng có khác nhau. 
Đối với công nghệ lò hơi PC, dùng than chất lượng 
cao (thông thường có nhiệt trị từ 5.500 kcal/ kg trở 
lên) được nghiền mịn bằng máy nghiền bi trước 
khi phun trực tiếp vào buồng đốt. Nhiệt độ  đốt 
cao (khoảng 1.500oC). Vì vậy, than trong quá trình 
đốt, có quá trình nhiệt, hóa tạo “thủy tinh”, xỉ đáy 
khi ra khỏi lò hơi vào máng nhận xỉ có kích thước 
500÷600mm, trong một số trường hợp đặc biệt còn 
lớn hơn. Sau đó, để phục vụ cho vận chuyển tới 
bãi xỉ, xỉ đáy được đập bằng máy đập đến cỡ hạt 
40÷60 mm. Cơ bản xỉ đáy có kích thước 0,1÷20 
mm. Đối với lò CFB, chỉ cần dùng than chất lượng 
thấp. Thí dụ, các Nhà máy nhiệt điên than của Tập 
đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam 
đangsử dụng than nhiệt trị thấp (2.500÷5.300 kcal/
kg). Đồng thời, nhiệt độ đốt than trong lò không 
cao (800oC÷850oC) [5], than không qua nghiền 
cho nên xỉ đáy có kích thước trong khoảng giới 
hạn dưới 60 mm, không cần đập trước khi vận 
chuyển. Tro xỉ được làm mát bằng các công nghệ 
khác nhau, đến nhiệt độ phù hợp với thiết bị vận 
chuyển.

Về khối lượng tro xỉ cần vận chuyển: 
Trung bình khối lượng tro xỉ của nhà máy 

nhiệt điện than chiếm khoảng 30% khối lượng 
than mà nhà máy tiêu thụ. Theo dự kiến đến năm 
2025, tổng khối lượng tro xỉ của các nhà máy 
nhiệt điện than trong cả nước ước tính là 20 triệu 
tấn/ năm.Đây là con số tương đối lớn. Số lượng 
tro xỉ phát sinh trong một năm của một sốNhà 

máy điện than lớn thuộc EVN như sau: Quảng 
Ninh: 1,8 triệu tấn: Vĩnh Tân-3,9 triệu tấn: Duyên 
Hải- 1,8 triệu tấn; Mông Dương-1,8 triệu tấn[11].

2.2. Vận chuyển tro xỉ từ nhà máy đến bãi 
xỉ

Trong nội bộ các nhà máy nhiệt điện than, tro 
bay và xỉ đáy được thu gom vào các si lô chứa, 
có dung lượng lớn để đưa vào các phương tiện 
vận tải đưa ra bãi xỉ hoặc trực tiếp vào phương 
tiện chuyển đi tiêu thụ. Tùy theo công nghệ từng 
nhà máy, thu gom tro, xỉ vào si lô chứa có thể 
bằng cơ giới, băng chuyền,vận chuyển thủy lực, 
khí nén.

Đối với vận chuyển tro xỉ từ nhà máy nhiệt 
điện than đến bãi xỉ có các phương án vận 
chuyển sau:

a) Vận chuyển bằng ô tô;
b) Vận chuyển đường ống thủy lực;
c) Vận chuyển đường ống khí nén;
d )Vận chuyển bằng băng tải ống.
2.2.1.Vận chuyển tro xỉ bằng ô tô
Tro xỉ từ các si lô chứa được cấp vào các xe 

ô tô và chở trực tiếp đi tiêu thụ hoặc ra bãi xỉ. Xe 
ô tô có thể là xe chuyên dùng. Đây là phương án 
đơn giản nhất và linh hoạt. Ngay trong các nhà 
máy được thiết kế, chọn vận chuyển đường ống 
hoặc băng tải ống là phương tiện vận chuyển tro 
xỉ chính, thì vẫn có phương án vận chuyển tro xỉ 
bằng ô tôlàm phương án dự phòng khi phương 
tiện vận tải chính có sự cố. Tuy nhiên, phương 
án này có nhược điểm là nhiều khả năng phát 
tán bụi ra môi trường. Việc phát tán này xảy ra 
khi chất tro xỉ lên ô tô trong nhà máy, trên đường 
vận chuyển và khi xả tro xỉ tại bãi xỉ. Một trong 
những lý do là tro xỉ, nhất là tro bay có cỡ hạt rất 
nhỏ (Bảng 2), dễ bay, dễ phát tán ra ngoài môi 
trường nếu không có biện pháp thích hợp. Khi 
chất tro xỉ lên ô tô từ si lô, thậm chí dùng ô tô 
chuyên dùng và có các thiết bị: Buồng hạ áp, ống 

Bảng 1. Thành phần hóa học của tro xỉ [8]

Nhà máy Nhiệt điện
% Thành phần hóa học của xỉ than

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2o K2O SO3

Uông Bí 58,5 28,1 6,1 0,8 1,1 0,1 2,6 0,3
Phả Lại 58,4 26,1 7,2 0,7 1,2 0,4 4,3 0,3

Bảng 2. Tỷ lệ cỡ hạt tro bay [2]
Cỡ hạt, µkm 0÷5 5÷10 10÷20 20÷30 30÷40 40÷60 60÷80 Còn lại
Tỷ lệ, % 12 20 30 12 9 5 8 4
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tháotro xỉ đặc biệt, … kèm theo các giải pháp 
phun sương, dập bụi…nhưng vẫn phát tán bụi. 
Đây là một trong các vị trí phải được quan tâm 
về bụi tại nhà máy nhiệt điện chạy than. Khi trên 
đường, tham gia giao thông, bản thân ô tô cuốn 
bụi sẵn cótrên đường bay vào không khí. Khi xả 
tro xỉ từ ô tô tại bãi xỉ cũng phát tán bụi từ tro xỉ, 
mặc dù có biện pháp che chắn, phun nước,…

2.2.2.Vận chuyển tro xỉ bằng đường ống thủy 
lực

Đặc điểm của phương pháp vận chuyển 
này là tro xỉ được vận chuyển trong đường ống 
kín cùng với nước, cấp tro xỉ từ si lô chứa, vận 
chuyển qua đường ống đến bãi xỉ. Như vậy, tại 
vị trí cấp tro xỉ và trên đường vận chuyển không 
phát sinh bụi.

Hiện nay, đối với vận tải tro xỉ bằng đường 
ống thủy lực, phương án sử dụng bơm thải xỉ 
được sử dụng rộng rãi nhất.Trên hình H.1 thể 
hiện một trong những sơ đồ vận chuyển tro xỉ sử 
dụng bơm thải xỉ. Tro xỉ sau khi được thu gom 
hòa với nước được bơm thải xỉ 7 đẩy vào đường 
ống 8 cùng với nước chuyển tới hồ xỉ. Tại đây, 
nước được thu hồi cho nhu cầu nhà máy nếu 
cần thiết. Bơm thải xỉ là loại bơm ly tâm chuyên 
dùng, số lượng cánh ít (≤4). Do tro xỉ có tính mài 
mòn cao, nên cánh bơm và ruột bơm được chế 
tạo từ vật liệu chống mài mòn, thông thường là 
gang chịu mài mòn,tương đương loại gang hợp 
kim cao ИЧХ28Н2А ГОСТ 82   -7789. Một yêu 
cầu khác đối với phương án vận chuyển này là 
cỡ hạt tro xỉ trước khi đưa vào bơm thải xỉ phải 
≤50mm [8].

Một phương án được sử dụng là thay bơm 
thải xỉ bằng bơm phun tia (ejector). Bơm phun 

tia có cấu tạo như trên hình H.2. Nước với áp 
suất cao được cấp vào vòi phun tia 1, hỗn hợp 
nước với tro xỉ được cấp từ phễu nhận 2. Dưới 
tác dụng của hiệu ứng hút, hỗn hợp nước với tro 
xỉ được cuốn vào ống 3 đưa đến bãi xỉ.

2.2.3. Vận chuyển tro xỉ bằng đường ống khí 
nén 

Vận chuyển đường ống khí nén cũng là 
phương án được sử dụng để vận chuyển tro xỉ 
từ nhà máy đến bãi xỉ. Trong nội bộ nhà nhà máy 
nhiệt điện, phương tiện này được sử dụng nhiều 

để thu gom tro bay về si lô chứa. Để vận chuyển 
tro xỉ ra bãi xỉ, phương tiện vận tải này được 
sử dụng trong trường hợp thiếu nước hoặc tro 
xỉ được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cấu 
kiện xây dựng, xi măng,…Trong đường ống khí 
nén, các hạt tro xỉ được đẩy bởi dòng khí. Dòng 
khí được tạo ra với áp suất dương (đẩy) bởi các 
ejector khí nén hoặc với áp suất âm (hút) bởi 
bơm chân không. Cỡ hạt tro xỉ vận chuyển phải 
có kích thước ≤35 mm[8]. Trên hình H.3 thể hiện 
hệ thống vận chuyển tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện 
đến bãi xỉ bằng đường ống hút (với áp suất âm). 
Trong hệ thống, xỉ đáy từ bunke xỉ đáy 1qua máy 
đập 2 đến ống nhận xỉ đáy 3, tro bay từ bunke tro 
bay 02 qua ống nhận tro bay 4, các bụi tro khác 
cũng được thu gom qua ống nhận co dãn 5 được 
đưa vào đường ống vận chuyển nội bộ nhà máy 
đến đường ống chính 8 đưa đến bãi xỉ. Tại đây, 
tro xỉ được tách khỏi hỗn hợp không khí với tro xỉ 
trong buồng lắng 9, đưa vào bunke chứa 11 tại 
bãi xỉ. Không khí được lọc khỏi bụi trước khi đưa 
ra môi trường bằng xiclon 10.

Từ các mô tả trên, có thể thấy, xét từ góc độ 
phát tán bụi ra môi trường, thì vận chuyển tro xỉ 
bằng ô tô có khả năng phát tán bụi ra môi trường 
nhiều nhất. Vận chuyển tro xỉ bằng đường ống 
thủy lực có lượng bụi phát tán nhỏ nhất. Tuy 
nhiên, một nhược điểm lớn của phương tiện 

Hình 1. Sơ đồ vận chuyển tro xỉ bằng đường ống 
thủy lực, sử dụng bơm thải xỉ:

1. Bơm nước; 2. Bunke tro bay; 3. Vòi phun nước; 4. 
Phễu xỉ; 5. Đường ống nước làm mát và pha trộn tro, 
xỉ; 6. Máng dẫn hỗn hợp nước với tro xỉ; 7. Bơm thải 

xỉ; 8. Đường ống thải xỉ; 9. Hồ xỉ.

Hình 2. Bơm phun tia (ejector)
1. Vòi phun tia; 2. Phễu nhận hỗn hợp nước với tro 

xỉ; 3. Ống loe; 4. Ống cấp nước
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này là tiêu thụ nhiều nước. Lượng nước tiêu thụ 
12÷21,9 lít/kg tro xỉ. Mặt khác, tro xỉ có tính mài 
mòn cao, khi chuyển động trong bơm thải xỉ và 
đường ống làm mòn chúng, nhất là cánh bơm 
thải xỉ. Vì vậy, để duy trì làm việc tin cậy của hệ 
thống, người ta đưa ra giải pháp phải có tới 03 
bơm thải xỉ cho một hệ thống: 01 làm việc, 01 dự 
phòng và 01 trong sửa chữa. Thay bơm thải xỉ 
bằng bơm phun tia, tình trạng có tốt hơn, nhưng 
lượng nước lại tiêu tốn hơn (Bảng 4).

Đối với vận chuyển đường ống khí nén, phát 
tán bụi tại vị trí chất tro xỉ và trên đường ống 
chính không có. Tuy nhiên, không khí thoát ra 
ngoài xiclon có những hạt bụi siêu mịn do xiclon 
không tách được. Ngoài ra, khi chất tro xỉ sang 
phương tiện khác, hoặc xử lý tro xỉ tại bãi xỉ cũng 
phát sinh bụi, phải phun nước dập bụi. Mặt khác, 
phương tiện vận tải này tiêu thụ lượng lớn khí 
nén tốc độ cao để vận chuyển tro xỉ. Với đường 
kính ống vận chuyển 90÷120 mm và tỷ lệ 4÷7 kg 
tro xỉ/ 01 kg khí nén,cần vận tốc khí nén lên đến 
30÷35 m/s. Ngoài ra, do tổn áp, khi vận chuyển 
đường dài, trên tuyến đường ống cần bổ xung 
nguồn khí đẩy/ hút để tránh tro xỉ bị lắng xuống 
đáy ống. Cũng như vận chuyển đường ống thủy 
lực, đường ống trong vận chuyển đường ống khí 
nén cũng bị mòn, nhất là tại các cút nối cong, 
nơi dòng hỗn hợp tro xỉ với không khí bị thay đổi 
hướng chuyển động. 

2.2.4.Vận chuyển tro xỉ bằng băng tải ống
Trong vận chuyển vật liệu rời, băng tải thông 

thường được sử dụng rộng rãi vì tính đơn giản 
và hiệu quả của nó. Trên thế giới, chiều dài lớn 
nhất của 01 băng tải thông thường đã đạt tới 19 
km. Tuy nhiên, để vận chuyển tro xỉ, băng tải 
thông thường bị giới hạn bởi góc dốc vận chuyển 
(≤16o), đòi hỏi bán kính uốn theo phương ngang 
lớn, đến vài trăm mét. Điều này ảnh hưởng đến 
khả năng thích ứng với địa hình cần vận chuyển 
của tuyến băng. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, 
một tuyến băng phải gồm nhiều băng tải đặt nối 
tiếp nhau. Đối với yêu cầu hạn chế phát tán bụi khi 
vận chuyển tro xỉ, băng tải thông thường không 
đáp ứng yêu cầu vì không kín, bụi bị gió thổi bay 
vào môi trường thậm chí khi đã được bao che. Vị 
trí dỡ tro xỉ từ băng tải này sang băng tải khác, 
từ băng tải xuống bãi xỉ cũng là nguồn phát sinh 
bụi đáng kể.

Các nhược điểm của băng tải thông thường 
được băng tải ống (BTO) khắc phục đáng kể. 
BTO được phát minh bởi các kỹ sư Nhật Bản và 
được cấp bằng sáng chế năm 1978. Ngày nay, 
BTO được sử dụng nhiều trên thế giới, trong các 
ngành công nghiệp mỏ, năng lượng, hóa chất,… 
Điểm khác biệt căn bản của BTO so với băng tải 
thông thường là: Sau khi qua qua các tang dẫn 
động và tang bị động, dây băng cao su được 
uốn thành hình ống tròn nhờ hệ con lăn được 
sắp xếp thành hình lục giác (Hình 4). Với nguyên 
lý làm việc và kết cấu như vậy, BTO có những 
những ưu điểm sau đây [4,7,10]: 

 - Chống rơi vãi, hạn chế hoàn toàn phát tán 
bụi, hạn chế phát tán mùi, khí trên đường vận 
chuyển của vật liệu do nó được bao kín trong 
ống;

- Góc dốc vận chuyển lớn hơn băng tải thông 
thường, có thể lên tới 35 độ;

Hình 3. Sơ đồ vận chuyển tro xỉ bằng đường ống 
khí nén hút (với áp suất âm)

1. Bunke xỉ đáy; 2. Máy đập; 3. Ống nhận xỉ đáy; 4. 
Ống nhận tro bay; 5. Ống nhận co dãn; 

6. Cút nối; 7. Van khóa; 8. Đường ống chính; 
9. Buồng lắng; 10. Xiclon; 11. Bunke chứa; 

12. Bunke tro bay

Hình 4. Sơ đồ nguyên lý băng tải ống
1.Tang đuôi; 2. Dây băng; 3.Tang đầu; 4.Giá đỡ 

con lăn; 5. Con lăn
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- Có thể uốn cong với đường kính nhỏ, góc 
tương đối lớn trong cả hai phương: đứng và 
ngang;

- Kết cấu nhỏ gọn hơn băng tải thông thường.
Với các ưu điểm trên, BTO có thể bố trí thích 

hợp cho địa hình đồi, núi hoặc không gian chật 
hẹp trong nhà máy, sử dụng trong trường hợp cần 
ngăn ngừa phát tán bụi, khí, mùi của vậtliệu vận 
chuyển.Đólà nguyên nhân BTO được sử dụng 
trong ngành mỏ, hóa chất,…Tại Việt Nam, BTO 
đầu tiên được sử dụng để vận chuyển than là BTO 
từ mặt bằng 56 mỏ than Mạo Khê đến cảng than 
Bến Cân dài 3,3 km, đưa vào sử dụng từ năm  
2012. Cũng từ ưu điểm như vậy, BTO đã được 
nghiên cứu và đưa vào sử dụng trong các nhà 
máy nhiệt điện than để vận chuyển tro xỉ trong nhà 
máy và từ nhà máy ra bãi xỉ. Đầu tiên BTO được 
sử dụng trong nhà máy nhiệt điện than tại Nhật, 
Châu Âu, Mỹ,… sau đó rộng rãi tại Trung Quốc 
và gần đây tại các nhà máy nhiệt điện than Đông 
Triều và Thăng Long của Việt Nam. 

2.3. Băng tải ống vận chuyển tro xỉ của các 
nhà máy nhiệt điện Đông Triều, Thăng Long

2.3.1. Nhà máy nhiệt điện Đông Triều
Nhà máy nhiệt điện Đông Triều thuộc Tổng 

Công ty Điện lực-Vinacomin, Tập đoàn Công 
nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, nằm tại 
Đông Triều, Quảng Ninh, có hai tổ máy, tổng công 
suất 440 MW (2x220 MW), sử dụng lò hơi CFB. 
Sử dụng than của mỏ than Mạo Khê và các mỏ 
than vùng Đông Triều. Ngay trong thiết kế, vận 
chuyển tro xỉ từ Nhà máy ra bãi xỉ được chọnlà 
BTO và như các nhà máy nhiệt điện than khác, 
có phương án dự phòng vận chuyển tro xỉ bằng ô 
tô khi có sự cố BTO. Sơ đồ vận chuyển tro xỉ của 
Nhà máy như trên hình 5.

Trong sơ đồ, trước khi cấp xuống băng tải cấp 
liệu 6, tro và xỉ được đưa vào máy trộn phun ẩm 
5. Tại đây, tro xỉ được phun nước từ đường ống 
6, được cánh xoắn trộn đều để giảm nhiệt độ và 
tăng độ ẩm, sau đó chuyển xuống băng tải 6. 
BTO 7 nhận tro xỉ đã được tạo ẩm từ băng tải 6 
chuyển tới bunke chứa tại bãi thải xỉ. Tuyến băng 
BTO có những đặc trưng sau: Đường kính ống: 
300 mm; Chiều dài: 1.014m; Số lần uốn:4 lần; 
Bán kính uốn nhỏ nhất:150 m; Số lần lên dốc: 2 
lần; Góc dốc lớn nhất: 20o.

2.3.2. Nhà máy nhiệt điện Thăng Long
Nhà máy nhiệt điện Thăng Long thuộc Công ty 

CP Nhiệt điện Thăng Long-Geleximco (Tập đoàn 
Geleximco) nằm trên địa bàn xã Lê Lợi, huyện 
Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh có hai tổ máy, tổng 
công suất 600 MW (2 x 300MW). Đây là dự án 
nhà máy nhiệt điện do tư nhân thực hiện đầu 
tiên ở nước ta. Nhà máy cũng sử dụng lò hơi 
CFB, sử dụng than các mỏ than vùng Hòn Gai. 
Theo thiết kế ban đầu, phương án vận chuyển 
tro xỉ từ Nhà máy ra bãi xỉ là vận chuyển bằng 
ô tô. Tuyến đường ô tô vận chuyển đã được 
cấp phép đi dưới và sát đường dây điện cao thế 
110kV, có đi ngang qua một cụm dân cư của xã 
Lê Lợi. Thấy rõ ưu điểm của BTO qua thực tế, 
kinh nghiệm sử dụng BTO vận chuyển tro xỉ của 
Nhà máy nhiệt điện Đông Triều, Công ty đã quyết 
định chuyển sang phương án vận chuyển tro xỉ 
từ nhà máy đến bãi xỉ bằng BTO là chính, còn 
vận chuyển bằng ô tô là phương án dự phòng 
khi có sự cố BTO. Công ty CP Nhiệt điện Thăng 
Long-Geleximco đã ký Hợp đồng với Viện Khoa 
học Công nghệ Mỏ- Vinacomin khảo sát, đánh 
giá, vạch tuyến BTO vận chuyển tro xỉ theo tuyến 
đường ô tô đã được cấp phép và lập Thiết kế cơ 
sở BTO này. Với ưu điểm có khả năng lên dốc 
cao, uốn linh hoạt theohai phương, tuyến BTO 
được thiết kế đã nằm trọn vẹn trong tuyến đường 
ô tô đã định. Tuyến BTO rất phức tạp có nhiều 
đoạn nằm sát, dưới, giao cắt với đường điện cao 
thế, với đường ô tô, đường dân sinh, lên, xuống, 
qua cụm dân cư nhưng vẫn đảm bảo không ảnh 
hưởng tớiđường để ô tô vận chuyển tro xỉ khi có 
sự cố, đường dân sinh. Sơ đồ vận chuyển tro xỉ 
của Nhà máy cũng tương tự như trên hình 5.

Tuyến băng BTO có những đặc trưng sau: 
Đường kính ống: 350 mm; Chiều dài: 1.450 m; 
Số lần uốn:4lần; Bán kính uốn nhỏ nhất:120 m; 
Số lần lên/xuống dốc: 3 lần; Góc dốc lớn nhất: 

Hình 5. Sơ đồ vận chuyển tro xỉ Nhà máy 
nhiệt điện Đông Triều

1.Si lô xỉ đáy; 2. Đường ống cấp nước; 3.Si lô tro 
bay; 4. Hộp tháo tro, xỉ; 5.Máy trộn phun ẩm; 6.Băng 
tải cấp liệu; 7.Băng tải ống; 8. Bunkenhận tại bãi xỉ.
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15 độ. Thông số hai BTO mô tả trên trình bày 
trong bảng 3. 

3. Phân tích và thảo luận
Phân tích 04 phương án vận chuyển tro xỉ từ 

nhà máy nhiệt điện than đến bãi xỉ từ góc độ phát 
tán bụi, có thể sắp xếp từ cao xuống thấp: Ô tô, 

đường ống khí nén, BTO, đường ống thủy lực,
theo mức độ phức tạp từ cao xuống thấp: nước, 
điện khi vận chuyển tro xỉ bằng BTO thấp hơn 
nhiều so với vận chuyển đường ống thủy lực. Cần 
lưu ý rằng, so sánh hiệu quả kinh tế- kỹ thuật của 
các phương án cần phải tính đến nhiều chi Đường 
ống khí nén, đường ống thủy lực, BTO, ô tô. Về 
chỉ tiêu tiêu thụ nước, vận chuyển ô tô cần nước 
dập bụi khi chất tro xỉ lên ô tô tại nhà máy và 
khi thải tro xỉ từ ô tô xuống ở bãi xỉ, vận chuyển 
đường ống khí nén không cần nước. Để tính 
toán chỉ tiêu tiêu thụ nước để làm ẩm tro xỉkhi 
vận chuyển bằng BTO, căn cứ vàođộ ẩm cần có 
trước khi đưa vào BTO của tro xỉ là18%÷22%, 
còn chi phí điện thì tính theo tổng công suất động 
cơ điện. So sánh chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện của 
vận tải đường ống thủy lực [8] với BTO khi vận 
chuyển tro xỉ trình bày trong Bảng 4. 

Phân tích số liệu trong Bảng 4 cho thấy, chi phí 
nước, điện khi vận chuyển tro xỉ bằng BTO thấp 
hơn nhiều so với vận chuyển đường ống thủy lực. 
Cần lưu ý rằng, so sánh hiệu quả kinh tế- kỹ thuật 
của các phương án cần phải tính đến nhiều chi phí 
đầu tư ban đầu, chi phí thường xuyên khác. Cũng 
cần nói thêm, để vận chuyển tro xỉ, BTO cần phải 
dùng dây băng chịu nhiệt, làm mát xỉ đến nhiệt độ 
dây băng chịu được. Tuy nhiên, với tiến bộ của 
công nghệ sản xuất dây băng hiện nay, hoàn toàn 
có thể chế tạo được dây băng chịu nhiệt theo yêu 
cầu. Thực tế sử dụng BTO trong nhiều năm tại Nhà 
máy nhiệt điện Đông Triều đã chứng minh điều đó.

4. Kết luận và kiến nghị
1. Khối lượng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện 

Bảng 3. Thông số băng tải ống vận chuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện than

Hình 6. Băng tải ống vận chuyển tro xỉ 
đang hoạt động

 b) Nhiệt điện Thăng Long

a) Nhiệt điện Đông Triều

TT Thông số Đơn vị
Nhà máy nhiệt điện

Đông Triều Thăng Long
1 Năng suất t/h 400 600
2 Công suất động cơ kW 2x200 2x250
3 Chiều dài vận chuyển m 1014 1450
4 Chiều cao nâng m 37,2 22,75
5 Vận tốc băng m/s 2,5 3
6 Đường kính ống m 0,3 0,35
7 Bán kính cong nhỏ nhất m 150 150
8 Cỡ hạt lớn nhất mm 50 50
9 Độ dốc lớn nhất BTO qua độ 20 15

10 Loại dây băng - Chịu nhiệt Chịu nhiệt
11 Năm đưa vào sử dụng - 2013 2018
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than rất lớn,ngày càng tăng. Vận chuyển tro xỉ từ 
nhà máy tới bãi xỉ là một trong các nguồn phát tán 
bụi của nhà máy điện than;

2. Trong các giải pháp vận chuyển tro xỉ thì 
vận chuyển đường ống thủy lực, khí nén ít phát 
thải bụi từ tro xỉ ra môi trường nhất;

3. Băng tải ống là một loại thiết bị vận chuyển 
liên tục tương đối mới, đã được áp dụng để vận 
chuyển tro xỉ của nhà máy nhiệt điện than, giảm 
phát tán bụi. Kết quả sử dụng băng tải ống để 
vận chuyển tro xỉ ở hai nhà máy nhiệt điện than 
của Việt Nam và phân tích một số thông số kỹ 
thuật có thấy tính khả dụng và kinh tế, giảm phát 
tán bụi, bảo vệ môi trường của phương tiện này./.
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Thông số Đơn vị

Băng tải ống NM 
nhiệt điện

Vận chuyển đường ống thủy lực

Đông 
Triều

Thăng 
Long

Tro bay cùng  xỉ 
đáy Tro bay riêng, xỉ đáy riêng

Bơm 
phun tia

Bơm 
thải xỉ

Bơm phun 
tia và bơm 

thải xỉ

Bơm thải 
xỉ và bơm 

bùn
Chi phí nước lít/kg 0,18-0,22 0,5 21,9 12 14,72 12
Tiêu thụ điện năng kWs/kg 3,6 3,6 11,6 12 11,6 12

 About one of slolusions of transportation of coal fired power plant’s coal ash to
reduce spreaded dust, ameid to protect the environment

Dr. Ngo Quoc Trung, MSc. Nguyen DinhThong, MSc. Doan Ngoc Canh, 
MSc. Vu Dinh Manh, MSc, Tran Ngo Huan

Institute of Mining Science and Technology - Vinacomin
Abstract:

This paper presents the study of solusions of transportation of coal fired power plant’s coal ash. 
Based on the analyses, was provided that, pipe belt conveyor is one of effect means of transportation 
of coal fired power plant’s coal ash to reduce spreaded dust, ameid to protect the environment               

Bảng 4. Chi phí điện nước vận chuyển tro xỉ
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Tóm tắt: 
 Bài báo trình bày nguyên tắc lựa chọn các yếu tố thông gió bằng chương trình máy tính AGHWEN 

3.0, cho phép dự báo điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí) dọc theo đường lò và dự báo 
lượng khí mê tan thoát ra nếu như đường lò được đào trong than.

THIẾT KẾ THÔNG GIÓ CỤC BỘ TRONG MỎ HẦM LÒ 
BẰNG PHẦN MỀM AGHWEN-3.0 Ở BA LAN

Th.S. Đỗ Mạnh Hải 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: ThS. Phạm Chân Chính

1. Mở đầu
Bài báo trình bày nguyên tắc lựa chọn các 

yếu tố thông gió bằng chương trình máy tính 
AGHWEN 3.0. Trên dữ liệu thiết kế cơ bản của 
đường lò cục bộ, chương trình sẽ xác định lượng 
gió cần thiết cho gương lò, cho phép dễ dàng 
lựa chọn ống gió, quạt gió. Việc lựa chọn loại 
quạt gió, các yếu tố của ống gió cho phép nhanh 
chóng tính toán lượng không khí trong đường 
lò và kiểm tra theo lưu lượng gió yêu cầu của 
đường lò.

Chương trình AGHWEN 3.0 cho phép dự 
báo điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không 
khí) dọc theo đường lò và dự báo lượng khí mê 
tan thoát ra nếu như đường lò được đào trong 
than. Theo đó, ngoại trừ các yếu tố hình học 

của đường lò, cần xác định tiến độ đào lò, loại 
đá, nhiệt độ ban đầu trong đá, các yếu tố của 
vỉa than, động cơ, thiết bị điện trong đường lò, 
phương pháp khai thác sử dụng [1, 12].

Phần tiếp theo sẽ trình bày thiết kế thông gió 
cục bộ, dự báo điều kiện vi khí hậu và dự báo độ 
thoát khí mê tan thoát vào đường lò.

2. Mô tả chương trình máy tính AGHWEN 
3.0

2.1. Các yếu tố thiết kế và lựa chọn hệ 
thống thông gió cục bộ

Thiết kế thông gió cục bộ bắt đầu từ việc xác 
định các yếu tố hình học cơ bản của đường lò 
(chiều dài, chiều rộng, mặt cắt) và phương pháp 
đào lò. Chương trình có khả năng tính toán cho 
đường lò đào bằng máy Combai hoặc đào bằng 

Hình 1. Xác định các yếu tố thiết kế đường lò.
Bao gồm: tên mỏ, tên đường lò, phương pháp đào lò, loại vì chống, kích thước vì chống, chiều dài đường 

lò, tiết diện đường lò, chiều rộng đường lò, độ dốc đường lò, tiến độ đào lò, chiều dày vỉa than trong mặt cắt 
đường lò.
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khoan nổ mìn. Hình 1 mô tả các thông số thiết kế 
cho đường lò trong chương trình AGHWEN 3.0.

Tiếp theo cần xác định phương pháp phá vỡ 
đất đá trong đường lò thiết kế, nhiệt độ ban đầu 
của đá, độ chứa khí mê tan của vỉa, các yếu tố 
dòng không khí vào gương lò (lưu lượng gió, độ 
ẩm tương đối, áp suất khí quyển).

Để tiến hành tính toán lượng gió cần thiết cho 
gương lò cần dự báo độ thoát khí mê tan thoát 
vào đường lò. Chương trình máy tính AGHWEN 
3.0 có khả năng dự báo độ thoát khí mê tan vào 
đường lò dựa trên việc lựa chọn phương pháp 
dự báo: Phương pháp của mỏ thực nghiệm 
“Barbara-Ba Lan, phương pháp của Viện mang 
tên A.A. Skoczyńskiego-LB Nga.

Trên cơ sở dữ liệu cơ bản, có thể tính toán 
lưu lượng gió cần thiết cho gương lò để đảm 
bảo:

- Vận tốc gió tối thiểu đi qua mặt cắt ngang 
của đường lò theo quy định.

- Nồng độ khí mê tan cho phép trong đường 
lò.

- Điều kiện vi khi hậu khi đào lò sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp.

Xác định các yếu tố đường lò, điều kiện mỏ-
địa chất và tính toán lưu lượng gió cần thiết cho 
đường lò, từ đó lựa chọn hệ thống thông gió cục 
bộ phù hợp.

Khi thông gió hỗn hợp với hệ thống thông 
gió đẩy chính, có thể thực hiện việc lựa chọn hệ 
thống hút bụi và hệ thống điều hòa không khí cục 
bộ trong đường lò.

Khi thông gió hỗn hợp với hệ thống thông gió 
hút chính, có thể lựa chọn trạm làm mát và điều 
hòa không khí trước gương từ đường ống gió 
đẩy. Đường ống gió đẩy thêm có thể đặt trong 
vùng sát gương lò bằng ống gió xoáy. Trên hình 

2 là cửa sổ chương trình AGHWEN 3.0 đã được 
lựa chọn cho hệ thống thông gió cục bộ. 

Sau khi lựa chọn hệ thống thông gió, giai 
đoạn tiếp theo của thiết kế là lựa chọn các yếu 
tố ống gió.

2.2. Lựa chọn ống gió
Để đảm bảo việc trao đổi không khí được liên 

tục trong đường lò, sử dụng các ống gió hoàn 
chỉnh được ghép nối bằng những đoạn ống gió 
kim loại (nối kiểu trượt hoặc mặt bích) hoặc vải 
nhựa. Trong điều kiện khai thác mỏ và các hiểm 
họa tự nhiên có thể sử dụng các kiểu loại ống 
gió đặc biệt [1, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. Ống  gió có thể 
là một hoặc nhiều loại ống gió khác nhau tính từ 
bề mặt gương. 

Trong giai đoạn thiết kế có thể xác định được 
tổn thất gió theo loại ống gió được lựa chọn. 
Trong chương trình AGHWEN-3.0, sau khi nhập 
dữ liệu đầu vào, lựa chọn loại ống gió, chương 
trình máy tính cho phép lựa chọn 3 chủng loại 
ống gió khác nhau (hình 3) với các thông số đặc 
trưng của ống gió là đường kính D (mm) và sức 
cản đơn vị [N.s2/m-9].

Hệ số rò gió k được xác định bởi chất lượng 
ống gió. Trong chương trình AGHWEN-3.0, cho 
phép lựa chọn 9 loại độ kín theo tiêu chuẩn PN-
G-43024:1999. Trong quá trình tính toán lựa 
chọn ống gió, phải tính toán thêm các yếu tố sức 
cản của các thiết bị như: khay ống gió, ống gió 
xoáy, đoạn cong, sức cản đầu vào và ra của ống 
gió, sức cản trung bình thay đổi trong ống gió.

Chương trình cũng có khả năng lựa chọn thiết 
bị hút bụi cho cả hệ thống thông gió hút cũng như 
hệ thống thông gió hỗn hợp. Nguyên tắc để tính 
toán, lắp đặt hệ thống hút bụi phải áp dụng theo 
các quy định hiện hành [8, 9, 10]. Chương trình 

Hình 2. Lựa chọn hệ thống thông gió cục bộ
Bao gồm các yếu tố: phương pháp thông gió cục bộ, hút bụi, làm mát không khí trong đường ống gió.
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máy tính cũng có thể lựa chọn bộ thu gom bụi 
áp dụng cho cả hệ thống thông gió hút và thông 
gió đẩy. Bộ thu gom bụi này có thể thay thế và 
thời gian thay phụ thuộc vào hiệu suất của thiết 
bị. Trong trường hợp tính toán không đúng hiệu 
suất máy hút bụi, chương trình sẽ thông báo lỗi 
về máy hút bụi.

Trong trường hợp nguy hiểm về nhiệt độ có 
thể xảy ra trong đường lò, phải tính toán dự báo 
điều kiện vi khí hậu từ khi sử dụng máy làm mát. 
Chương trình cũng chứa cơ sở dữ liệu của các 

máy làm mát.
2.3. Lựa chọn quạt gió
Bản chất của việc lựa chọn các yếu tố thông 

gió là lựa chọn, phân tích điểm làm việc của 
quạt gió trên các đường đặt tính của quạt. Trong 
chương trình có dữ liệu 36 đường đặt tính quạt 
gió hiển thị đa thức bậc 2 và thêm các dữ liệu khi 
quạt gió kết nối song song hoặc nối tiếp. Chi tiết 
đường đặc tính của quạt gió và tính toán điểm 
làm việc của quạt được xác định bằng điểm công 
tác [10]. Chương trình cũng có khả năng hiển thị 

Hình 3. Các yếu tố thiết kế ống gió
Bao gồm: chiều dài đường lò, loại vật liệu làm ống gió, đường kính ống gió, sức cản ống gió, góc cua 

đoạn nối ống gió, chiều dài đoạn cua, đoạn kết thúc ống gió có thiết bị tạo xoáy, kiểu loại thiết bị tạo xoáy, 
khoảng cách ống gió đến bề mặt gương lò.

Hình 4. Đồ thị điểm công tác của quạt gió với ống gió rò
Gồm các thông số: đặc tính ống gió (đường mầu đỏ) – đặc tính quạt gió (đường mầu xanh); 

giá trị hạ áp; giá trị lưu lượng gió
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Yếu tố Đơn vị
Biến 
thể a

Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3
Biến thể 

b
Biến 
thể a

Biến 
thể b

Biến 
thể a

Biến thể 
b

Dữ liệu đầu vào
Chiều dài đường lò m 800 1300 1600
Loại vật liệu chống − V32/12/4/A V29/8/A V21/10A
Góc dốc đường lò Độ 0 15 0
Tốc độ tiến gương m/ngày 4 16 16

Cách đào lò − MV Combai Combai
Động cơ điện sử dụng trong lò kW 110 550 470

Nhiệt độ trong đá oC 43 41 38
Đá ngậm nước − Khô Ướt Khô

Độ chứa khí mêtan của vỉa m3CH4/
Mgcsw

0 8 6,78

Các yếu tố 
ảnh hưởng 
đến dòng 
không khí

Lưu lượng m3/min 1710 1360 1530
Nhiệt độ oC 25 23 24
Độ ẩm g/kg 15,85 15,00 13,76
Áp suất hPa 1072,1 1060 1050

Nồng độ CH4 % obj. 0 0,15 0,2
Kết quả tính toán

Dự báo độ thoát khí tương đối − − − 3,29 3,29 3,38 3,38
Vật liệu nổ tiêu thụ trong 1 lần nổ mìn kg 6 6 0 0 0 0
Lưu lượng gió yêu cầu trong đường 

lò m3/min 320 320 235 235 320 320

Hệ thống thông gió − Đẩy Đẩy Hút Hút Đẩy Đẩy
Loại ống gió − Nhựa Nhựa Sắt Sắt Sắt Sắt

Đường kính trung bình ống gió mm 800 800 1000 1000 1000 1000
Chất lượng rò gió − Tốt vừa Tốt vừa Tốt ít Tốt ít Tốt vừa Tốt vừa

Khay ống gió − − − − −
Ống gió xoáy − − − − − WIR-700 WIR-700

Thiết bị làm mát − − DV-29 − DV-29 - DV-29
Vị trí thiết bị làm mát m 0 200 0 200 0 180

Nhiệt độ không khí trong gương lò oC 27,8 19,5 31,8 17,6 30,8 15,8

Nhiệt độ không khí trên đường gió 
thải

oC 29,4 24,8 23,0 23,0 30,4 22,1

Quạt gió
Chủng loại − WLE-

1004A/1
WLE-
1004A

WLE-
1003B

WLE-
1003B

WL-
SIGMA

WL-
SIGMA

Công suất Pa 2650 2650 1760 1760 2250 2250
Hiệu suất m3/min 660 660 770 770 740 740

Hút bụi
Chủng loại − − − OM-

1000
OM-
1000 UO-630 UO-630

Hiệu suât m3/min − − 770 770 260 260
Lưu lượng không khí trong gương lò m3/min 430 460 300 300 380 380

Bảng 1. Dữ liệu đầu vào và kết quả tính toán thiết kế
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đồ họa điểm làm việc của quạt từ các đường đặc 
tính đã cài đặt (hình 4).

Việc tính toán sẽ được trình bày trong 3 ví dụ
3. Các ví dụ về việc sử dụng AGHWEN-3.0 

trong thiết kế thông gió
Tính toán thiết kế thông gió cho 3 gương lò 

cục bộ để giới thiệu khả năng của chương trình 
máy tính AGHWEN-3.0 trong việc thiết kế thông 
gió cục bộ. Các ví dụ khác nhau về cách thức 
đào lò và hệ thống thông gió được sử dụng đã 
đề cập trong bài báo này. Trong mỗi ví dụ có xem 
xét đến khả năng không làm mát (biến thể a) và 

làm mát không khí (biến thể b).
Dữ liệu đầu vào các yếu tố thiết kế đường lò, 

các yếu tố thông gió trong đường lò và các kết 
quả tính toán thể hiện trong bảng 1.

Trong điều kiện thông gió không thích hợp, 
phải thay đổi các yếu tố lắp đặt ống gió và quạt 
gió. Trong tùy chọn “nâng cao” có thể nhập hệ số 
riêng từ thuật toán tính toán theo chế độ tắt “chế 
độ tự động”.

Chương trình AGHWEN-3.0 có khả năng mô 
phỏng nhiệt độ không khí và nồng độ khí mê tan 
dọc theo đường lò theo dạng bảng biểu và đồ 

Hình 5. Phạm vi phân bố nhiệt độ không khí trong đường lò trong ví dụ 1a
Gồm các yếu tố:nhiệt độ trong đường lò (đường mầu xanh), nhiệt độ trong ống gió (đường mầu đỏ), 

nhiệt độ, chiều dài đường lò, nhiệt độ tương ứng đầu vào và đầu ra của ống gió và đường lò.

Hình 6. Phạm vi phân bố hàm lượng khí mê tan trong đường lò trong ví dụ 2
Bao gồm các yếu tố: nồng độ khí mê tan trong đường lò theo kết quả dự báo,  nồng độ khí mê tan 

tương ứng từ gương lò đến luồng gió ra
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họa, tính toán dựa trên mô hình toán học [2, 6, 
7, 10, 12]. Trên hình 5 cho thấy sự phân bố nhiệt 
độ không khí cho dữ liệu thiết kế trong ví dụ 1a 
trên bảng 1, trong hình 6 là hàm lượng khí mê 
tan trong ví dụ 2. 

Hình 7 cho thấy sự phân phối nhiệt độ không 
khí với bộ làm mát DV-290 trong ví dụ 3b.

Sử dụng chương trình máy tính AGHWEN-3.0 
có khả năng tính toán và lựa chọn các giải pháp 
thông gió tối ưu từ những hiểm họa tự nhiên có 
thể xảy ra.

Khi quá trình tính toán hoàn thành, các kết 
quả tính toán sẽ được lưu trên đĩa hoặc in trên 
giấy. Kết quả tính toán in trên giấy dưới dạng 
báo cáo thiết kế thông gió cục bộ phù hợp với 
các quy định hiện hành.

4. Kết luận
Việc thiết kế thông gió cục bộ là rất quan trọng 

khi khai thác các vỉa có nguy hiểm về khí mê tan 
và nhiệt độ. Trong điều kiện khai thác mỏ, phải 
chú ý đến độ kín của ống gió, tránh rò gió, vì 
đây là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả 
thông gió trong đường lò cục bộ. 

Sử dụng chương trình máy tính AGHWEN-3.0 
có thể rút ngắn thời gian thiết lập các yếu tố 
thông gió cục bộ tối ưu. 

Chương trình cũng có khả năng dự báo độ 
thoát khí mê tan thoát vào đường lò và xác định 
nhiệt độ trong đường lò có tính đến việc làm mát 
không khí.

Dữ liệu phục vụ cho việc tính toán bằng 
chương trình AGHWEN-3.0 dựa trên sự phong 

phú của các chủng loại ống gió, quạt gió, hút bụi, 
làm mát và các thiết bị ống gió đi kèm trong các 
mỏ hầm lò ở Ba Lan./.
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 Design on local ventilation in underground mines by software
of AGHWEN-3.0 in Poland

MSc.  Do Manh Hai, Vinacomin – Institute of Mining Science and Technology
Abstract:

The paper presents the principle of selecting ventilation elements by AGHWEN 3.0 computer pro-
gram, which allows forecasting microclimate conditions (temperature, air humidity) along longwalls 
and forecasts the amount of escaped methane gas if roadways are drifted. 
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Tóm tắt: 
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gòong mỏ hầm lò, có thể sử dụng trong giếng nghiêng và giếng đứng.  
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VẬT TƯ DÀI, DÙNG TRONG HẦM LÒ 

Ks. Hoàng Duy Hùng; Ks Phạm Công Trữ
Công ty Than Quang Hanh - TKV
Th.S Trần Đức Thọ; Th.S Bùi Tiến Sỹ
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Tạ Ngọc Hải

1. Đặt vấn đề
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam có hàng chục mỏ than hầm lò lớn nhỏ 
với sản lượng khai thác ngày càng tăng, dẫn đến 
nhu cầu xây dựng và mở mới các đường lò tăng 
theo. Hệ quả là việc vận chuyển các vật tư dài 
phục vụ xây dựng đường lò cũng tăng. Trong 
khi đó, hình thức vận tải bằng đường gòong vẫn 
chiếm ưu thế. Trong quá trình xây dựng mỏ, 
công tác vận tải vật tư như ray, thép hình, gỗ, 
và các loại vì chống vào đường lò khai thác khá 
nhiều, thời gian vận chuyển rất lớn. Ngoại  trừ 
một số đơn vị trong TKV có thiết bị chuyên dụng 
để vận chuyển dạng vật tư dài này được nhập từ 
nước ngoài, đa số các đơn vị còn lại đều sử dụng 
các loại thiết bị tự chế. Bài báo giới thiệu loại giá 
chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật 
tư dài  phù hợp với đường gòong mỏ hầm lò, có 
thể sử dụng trong giếng nghiêng và giếng đứng.  

2. Các loại giá chuyển vật tư hiện đang sử 
dụng

Để vận chuyển các cấu kiện dài như ống, 
ray, vì chống linh hoạt các mỏ hầm lò, sử dụng 
nhiều phương tiện khác nhau. Trong đó, một 
số phương tiện có độ an toàn thấp và thời gian 
chuyên chở lớn, gây nhiều bất cập trong quản 
lý… Hiện nay, các thiết bị tương tự của nước 
ngoài thường được nhập khẩu đồng bộ cùng 
thiết bị tời trục. Ví dụ như thiết bị vận chuyển 
đi cùng tời SKS của Ban Lan hay DKNU của 
Ucraina. Các loại thiết bị nhập theo tời JK từ 
Trung Quốc đều không có giá chuyển chuyên 
dụng cho vận tải vật tư dài, kể cả hệ thống vận 
tải giếng đứng. Do đó, điều kiện để sở hữu thiết 
bị này của các đơn vị rất khó và hầu hết phải 
tự chế thiết bị vận tải riêng. Ở trong nước, hiện 
nay chưa có đơn vị nào nghiên cứu thiết kế, chế 
tạo giá chuyển chuyên dùng, mà chủ yếu chỉ cải 
tiến từ khung cơ sở của goòng 3 tấn để chế tạo 
ra  thiết bị vận tải. Hình 1 mô tả phương tiện và 
phương thức vận tải vật tư dài đang sử dụng 
trong mỏ hiện nay.

a) Vận tải vật tư dài bằng giá cơ sở goòng 3T                                b) Vận tải vì lò bằng goòng
 Hình 1: Phương tiện vận tải vật tư dài hiện đang sử dụng
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Hình 1: Phương tiện vận tải vật tư dài hiện 
đang sử dụng 

Việc sử dụng thiết bị vận chuyển vật tư dài 
tự chế tạo còn nhiều bất cập và có nguy cơ mất 
an toàn như: i) Vật tư bị dịch chuyển cưỡng bức 
đối với goòng khi đi qua các đường cong ngang. 
Điều này dễ gây ra mất liên kết giữa vật tư và 
goòng; ii)  Vật tư có thể va chạm với goòng phía 
trước hoặc phía sau khi đi theo đoàn, do chiều 
dài vật tư có thể dài hơn chiều dài cơ sở của xe; 
iii) Khi sử dụng hai goòng để chở vì chống linh 
hoạt, tương tự như di chuyển dùng giá cứng nên 
vật tư phải xê dịch tương đối với giá cứng qua 
khúc cong; iv) Khi đi qua các đường cong lồi, 
đoạn cong lõm vật tư có xu hướng làm bật lại 
bánh goòng.  Trong một số trường hợp phải cắt 
ngắn vật tư, sau khi đưa vào mỏ phải nối lại.

3. Kết cấu và tính năng giá chuyển chuyên 
dụng

Trên cơ sở giá chuyên  dụng  (GVC) để vận 
chuyển vật tư dài hiện có trên thế giới, Công ty 
than Quang Hanh - TKV cùng bộ phận nghiên 
cứu thiết kế cơ khí Viện Cơ khí năng lượng và 
Mỏ - Vinacomin đã thiết kế chế tạo giá chuyển 
vật tư chuyên dụng  có ký hiệu GVC - 900 / 30 

dùng để vận chuyển vật tư dài trong mỏ hầm lò 
để kịp thời phục vụ vào sản xuất ( Hình 2).

GVC được thiết kế để sử dụng trên đường 
gòong có cương cự 900 mm, ray P24, trong 
phạm vi góc dốc đường lò ± 30 độ. GVC - 900 / 
30 có khả năng mang được tải trọng tối đa 3,3 
tấn, các loại vật tư có chiều dài từ 6,5 mét đến 
12,5 mét. Giá vận chuyển bao gồm 02 xe quay 
(giá cơ sở), các bộ khung kẹp, móc nối, xích nối, 
bộ chắn đầu và các phụ tùng. Khi sử dụng trong 
giếng đứng có bổ sung thêm giá chuyên dùng để 
chuyển tiếp. 
GVC này chỉ áp dụng cho: vận tải ray P18, P24, 

a) Giá vận chuyển thép vì chống lò

b) Giá vận chuyển thép ray dài

c) Khi vận tải vật tư dài trong giếng đứng

d) Giá vận chuyển khi đi qua điểm chuyển góc dốc

e) Giá vận chuyển khi đi vào đường cong

 Hình 2: Công nghệ vận chuyển vật tư bằng giá chuyên dụng GVC - 900/3
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P33; P38, có chiều dài đến 12 mét, số lượng đến 
16 thanh tùy loại ray, vận chuyển vì lò SVP17, 
SVP 22; SVP 27số lượng đến 20 thanh, vận 
chuyển gỗ chống lò, đường ống có kích thước 
Φ 80 đến Φ 250 có chiều dài đến 10 mét. Để vận 
chuyển trên các đường lò khác nhau, bảng 1 một 
số thông số kỹ thuật và đưa ra mối quan hệ giữa 
góc dốc, bán kính đường gòong cong và chiều 
dài bó vật tư khi áp dụng giá chở GVC - 900 / 30.  

Một số ưu nhược điểm khi áp dụng GVC trong 
thực tiễn:

- Giá có thể chở vật tư dạng thanh và dạng 
vòm, khi chở dạng vòm chỉ cần thay giá kẹp phía 
trên giá cơ sở để làm đồ gá giữ cho phù hợp với 
vật liệu;

- Giá vận hành trên đường ray P24 cỡ đường 
ray 900 mm, là đường ray phổ biến và thông 

dụng trong mỏ than nước ta;
- Đây là thiết bị chuyên dụng nên có thể vận 

chuyển được hai chiều, tuy nhiên chiều về 
thường phải vận hành không tải. Công tác bốc 
dỡ cần được chuyên biệt hóa;

- Đối với vận chuyển vì lò nhỏ, có thể sử dụng 
goòng sẽ là ưu điểm hơn, bởi có thể sử dụng 
goòng để chở vật liệu, vật tư khác khi quay ra. 

- GVC này có thể tích hợp bổ sung thêm bộ 
phận khác để hình thành giá chở vật tư dài thay 
thế trong giếng đứng.

Tuy nhiên, nhược điểm là có thêm một thiết bị 
khác loại với goòng, làm phức tạp  trao đổi trong 
các ga đường sắt.

4. Kết luận
- Sử dụng  giá chuyên dụng vận chuyển vật tư 

dài rộng rãi sẽ thay đổi công nghệ, vận chuyển 
các loại vật tư dài trong mỏ hầm lò có ưu điểm: 
đảm bảo tính chuyên biệt và tăng tính an toàn 
cho quá trình vận chuyển; Nâng cao hiệu quả sử 
dụng của vật tư, không cần cắt ngắn; Có thể đi 
vào các đường lò có bán kính cong ray nhỏ tiết 
kiệm thời gian vận chuyển; nâng cao hiệu quả 
kinh tế.

- Cần phải hoàn thiện và thử nghiệm thiết bị 
này áp dụng cho vận tải trong giếng đứng, nhân 
rộng kết quả áp dụng cho toàn Tập đoàn; 

Tài liệu tham khảo:
1. QCVN 01:2011/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò .
2. Tài liệu kỹ thuật vận hành tời DKNU - 200 

Bảng 1. Quan hệ giữa bán kính cong của đường gòong, góc dốc đường 
vì chiều dài vật tư

 Hình 3: Giá vận chuyển vật tư GVC - 900 / 3 tại công
ty than Quang Hanh – TKV

Góc dốc
đường 
lò, độ

Thông số;  m
Chiều dài của bó vật liệu, m

12,5 10 8

10
Bán kính đường lò gòong theo phương 
thức đứng

6 6 6

Khoảng cách giữa các xe quay 4 - 7 4 - 7 4 - 6

15
Bán kính đường lò theo phương đứng 6 6 6
Khoảng cách giữa các xe quay 4 - 5,5 4 - 5,5 4 - 5,0

20
Bán kính đường lò theo phương đứng 14 10 6
Khoảng cách giữa các xe quay 6 5,5 4,5

25
Bán kính đường lò theo phương đứng 18 10 6
Khoảng cách giữa các xe quay 7 5,5 4,5

30
Bán kính đường lò theo phương đứng 18 12 6
Khoảng cách giữa các xe quay 7,5 6 4,5
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của - Ucraina;
3. Trần Đức Thọ và nnk, Thuyết minh thiết kế 

phương tiện vận tải quá cở tại mỏ than hầm lò, 

Viện cơ khí năng lượng và mỏ, 2017. 

Application of specialized material transporation rack to transport 
long-term materials used underground 

Eng. Hoang Duy Hung, Eng. Pham Cong Tru 
Vinacomin – Quang Hanh Coal Company
MSc. Tran Duc Tho, MSc.Bui Tien Sy 

Vinacomin Institute of Mining & Energy Mechanical Engineering
Abstract:

The paper introduces a type of specialized material transportation rack for the transportation of long 
materials suitable for hauling tracks of underground mines, which can be used in inclined and vertical 
shafts.of coal fired power plant’s coal ash to reduce spreaded dust, ameid to protect the environment               
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Tóm tắt: 
 Trong bài viết này, nhóm tác giả nghiên cứu ứng dụng bộ đếm tốc độ cao, khai thác các lệnh xử lý 

liên quan đến bộ đếm tốc độ cao và xây dựng 02 bài thực hành mẫu về bộ đếm tốc độ cao dành cho 
đối tượng là sinh viên cao đẳng nghề “Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa”.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, KHAI THÁC BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO PLC 
FX-3U MITSHUBISHI TRONG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC

ThS. Đặng Thị Quỳnh Trang 
ThS. Ngọ Văn Quang, ThS. Lê Thị Anh Xuân
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Biên tập: KS. Đào Anh Tuấn

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, điều khiển theo vị trí rất phổ biến 

trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp. 
Phương pháp phổ biến nhất là đếm số vòng 
quay của động cơ điều khiển chạy và dừng theo 
đúng quy trình công nghệ. Để làm được điều 
này, khi lập trình với PLC phải đọc và xử lý xung 
với bộ đếm tốc độ cao. Việc trang bị kiến thức 
này cho sinh viên là rất cần thiết, giúp sinh viên 
dễ dàng tiếp cận với thực tế khi ra trường. Trong 
bài viết này, nhóm tác giả nghiên cứu ứng dụng 
bộ đếm tốc độ cao, khai thác các lệnh xử lý liên 
quan đến bộ đếm tốc độ cao và xây dựng 02 bài 
thực hành về bộ đếm tốc độ cao cho sinh viên 
cao đẳng nghề “Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa”, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên nghề tại trường Cao đẳng Công 
nghiệp và Thương mại nói riêng và các trường 
cao đẳng nghề nói chung.

2. Nội dung và kết quả nghiên cứu
2.1. Khái quát chung về bộ đếm tốc độ cao 

trong PLC FX3U - Mitshubishi
Các bộ đếm tốc độ cao của PLC Mitshubishi 

là bộ đếm 2 chiều, 32 bit (có 2 loại 1 pha và 2 
pha đầu vào), chúng được phân loại thành bộ 
đếm phần cứng và bộ đếm phần mềm tùy theo 
phương pháp đếm (hình 1). 

Bảng bộ đếm tốc độ cao với bộ PLC FX-3U 
bao gồm các bộ đếm từ C235 đến C255, các bộ 
đếm 1 pha gồm C235 đến C250, bộ đếm 2 pha 
từ C251 đến C255.

Bộ đếm tốc độ cao được gán các ngõ vào từ 

Hình1. Các loại bộ đếm của FX3U
U: đầu vào đếm tiến, D: Đầu vào đếm lùi, A: Đầu vào pha A, B: Đầu vào pha B, R: Đầu vào reset, 

S: Đầu vào bắt đầu từ bên ngoài. H/W: Bộ đếm phần cứng, S/W: bộ đếm phần mềm
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X000 đến X007.
a) Bộ đếm một pha
Các bộ đếm 1 pha cho phép đếm lên/ xuống 

thông qua các bít điều khiển từ M8235 đến 
M8250. Sau đây là ví dụ về cách sử dụng bộ 
đếm tốc độ cao C235 (Hình 2): X10 là tín hiệu 
xác định đếm tiến hay lùi, X11 là tín hiệu reset bộ 
đếm, X12 là tín hiệu cho phép bắt đầu bộ đếm và 
tín  hiệu xung cần đếm đưa vào cổng X0. 

Có thể sử dụng bộ đếm tốc độ cao với tín 
hiệu reset và tín hiệu bắt đầu bộ đếm từ bên 
ngoài (Hình 3). Trong ví dụ dưới đây bộ đếm sẽ 
bắt đầu đếm khi X006=1 và X012=1, xung vào 
đếm đưa vào cổng X00, bộ đếm có thể reset khi 
X011=1 hoặc reset bằng tín hiệu ngoài X001=1.

b) Bộ đếm hai pha
Bộ đếm tốc độ cao 2 pha là các bộ đếm 32 

bít nhị phần, hoạt động tương tự bộ đếm tốc độ 
cao 1 pha.   

Ví dụ về cách sử dụng bộ đếm C251 (Hình 4), 
2 pha pha A đưa vào X0 và pha B đưa vào X1, 
khi X11 được bật lên ON bộ đếm bi reset, X12 
lên On bộ đếm thực hiện đếm. Khi sử dụng các 
loại bộ đếm khác tra trong bảng phân bổ bộ đếm 
tốc độ cao của FX3U.

2.2. Các lệnh xử lý với bộ đếm tốc độ cao 
FX-3U

Bộ đếm tốc độ cao cho phép đếm số xung 
vào với tốc độ cao, sau đó sẽ quy đổi thành tín 
hiệu mong muốn để điều khiển. Với các bài toán 
điều khiển về vị trí thông thường phải sử dụng 
đến lệnh so sánh để so sánh số xung đọc đươc 
(tương ứng với vị trí hoặc tốc độ) để điều khiển 
theo một yêu cầu nào đó. Để so sánh giá trị đếm 
tức thời của bộ đếm tốc độ cao FX3U có thể sử 
dụng các lệnh HSCS, HCSR, HCZ hoặc lệnh 
HSCT.

2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Bài toán 1
Đọc xung bộ đếm tốc độ cao, điều khiển vị 

trí khi động cơ được dưới 100 vòng là cơ cấu 
chấp hành ở vị trí thấp báo đèn vàng, khi động 
cơ quay được từ 100 đến 700 vòng cơ cầu chấp 
hành ở vị trí  trung bình báo đèn xanh và khi 
động cơ quay được trên 700 vòng cơ cấu chấp 
hành ở vị trí cao báo đèn đỏ. 

Hình 2. Ví dụ về sử dụng bộ đếm tốc độ cao C235

Hình 3.  Sử dụng bộ đếm tốc độ cao 1 pha, reset và 
khởi động bằng tín hiệu ngoài

Hình 4. Ví dụ sử dụng bộ đếm tốc độ cao 2 pha
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Chương trình điều khiển và giao diện giám 
sát thể hiện trên hình 6.

Kết quả chạy trên mô hình sử dụng động cơ 
một chiều điện áp 220VDC, nối với Encoder 400 
xung/1 vòng quay.

2.3.2. Bài toán 2

Điều khiển máy khoan với quy trình công 
nghệ: Ấn nút Start, động cơ 1 của băng tải bắt 
đầu hoạt động. Khi sản phẩm đi qua cảm biến 1, 
động cơ băng tải 1 dừng, bàn kẹp chi tiết được 
đưa ra giữ chặt chi tiết. Cảm biến 2 dùng để xác 
định vị trí sản phẩm được đưa vào gia công. Bàn 

Hình 5. Sơ đồ nối encoder vào đầu vào đếm xung tốc độ cao
của PLC FX-3U

Hình 6. Chương trình điều khiển và giao diện giám sát 
(màn hình thiết kế và giao điện chạy trên màn hình GOT 1055)
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dao máy khoan được đưa xuống máy khoan bắt 
đầu hoạt động, mũi khoan xoay xuống (thuận) 
với số vòng quay được đặt từ màn hình cảm ứng 
tương ứng với độ sâu cần khoan. Sau khi khoan 
xong, mũi khoan quay ngược với số vòng bằng 
số vòng quay thuận. Cảm biến x3 xác nhận mũi 
khoan có bị gãy không. Sau khi khoan xong, bàn 
Jig được mở ra, băng tải hoạt động đưa chi tiết 
sau khi gia công đến vị trí cảm biến x4. Tại đây, 
băng tải dừng lại. Nếu sản phẩm không đạt yêu 
cầu thì xilanh (y3) sẽ đẩy ra ngoài trong vòng 3s. 

Nếu sản phẩm đạt yêu cầu, sẽ được chuyển về 
cuối băng tải và chu trình lặp lại từ đầu. Số sản 
phẩm đạt, không đạt và tổng số sản phẩm được 
hiển thị trên màn hình HMI.

Chương trình điều khiển và giao diện thiết kế 
thể hiện trên các hình 10 và 11.

Kết quả chạy chương trình trên màn hình 
Goot 1050 kết nối PLC FX3U

Kết quả chạy trên mô hình, ghép nối màn hình 
GOT 1055, PLC FX-3U, encoder 400 xung/1 
vòng quay kết nối động cơ xoay chiều 220 VDC.

Hình 7. Điều khiển vị trí a. Vị trí cao; b- vị trí trung bình

Hình 8. Kết quả chạy trên mô hình thực hành bộ đếm tốc độ cao 
với trạng thái Mid và Short

Hình 9. Kết quả chạy trên mô hình thực hành bộ đếm tốc độ cao 
với trạng thái Long và màn hình hiển thị
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Hình 10. Giao diện điều khiển máy khoan

Hình 11. Chương trình điều khiển máy khoan

Hình 12. Kết quả chạy trên màn hình Got1055 với độ 
sâu là 400 và 150
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3. Kết luận
 Nghiên cứu ứng dụng và khai thác bộ 

đếm tốc độ cao, nhóm tác giả đã sử dụng bộ 
đếm tốc độ cao HSC, sử dụng các lệnh để xử lý 
số xung đưa về từ Encoder vào bộ đếm tốc độ 
cao và xây dựng 02 bài thực hành về bộ đếm tốc 
độ cao của PLC Mitshubishi phục vụ công tác 
giảng dạy chuyên nghề.

 Các bài thực hành này đã được áp dụng 
vào giảng dạy cho sinh viên cao đẳng nghề Công 
nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của nhà 

trường, qua đó rèn luyện kỹ năng lắp đặt, lập 
trình và đấu nối Encorder để đếm tốc độ cao của 
PLC FX-3U MITSHUBISHI. 

Tài liệu tham khảo:
1. FX-3U Hardware manual
2. FX-3X Programming manual
3. GT- Designer 3 Screen Desgin manual
4. Phạm Xuân Khánh, Phạm Công Dương, 

Bùi Thị Thu Hà. Thiết bị điều khiển khả trình 
PLC, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Hình 13. Kết quả chạy trên mô hình thực hành bộ đếm tốc độ cao 
và mô đun HMI- GOT1055

Research application, exploitation of high speed counter of PLC 
FX-3U Mitshubishi in PCL program training

MSc. Dang Thi Quynh Trang, MSc. Ngo Van Quang, MSc.Le Thi Anh Xuan
 College of Industry and Commerce

Abstract:
In this article, the authors studied the application of high-speed counter, exploitation of the process-

ing commands related to high-speed counter and made two sample practice exercises on high-speed 
counter for the vocational training college student on “Control technology, technique and automation”.
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Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn do 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 
thực hiện

Ngày 12/12/2019, Hội đồng Khoa học công 
nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng 
sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 
đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng cột liên hợp thủy 
lực cơ khí sử dụng trong dàn chống phù hợp 
với sự thay đổi chiều dày của các vỉa than khai 
thác hầm lò”.

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập 
theo Quyết định số 2182/QĐ - TKV, ngày 
18/12/2018, gồm 9 thành viên, do Ông Khuất 
Mạnh Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn làm 
Chủ tịch;  Ông Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng 
Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin - 
Phản biện ; Ông Tạ Ngọc Hải - Hội KHCN mỏ 
Việt Nam - Phản biện. 

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp 
Than – Khoáng sản Việt Nam - Cơ quan thực 
hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Ngô Huấn
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập 

trung nghiên cứu 9 nội dung chính: 1) Khảo sát, 
đánh giá thực trạng sử dụng cột thủy lực hai 
tầng của giàn tự hành trong công nghệ khai thác 
hầm lò; 2) Nghiên cứu mô hình cột liên hợp thủy 
lực cơ khí; 3) Phân tích, đánh giá khả năng ứng 
dụng cột liên hợp thủy lực cơ khí; 4) Nghiên cứu 
tính toán lực tác động lên cột chống; 5) Tính toán 
các thông số cơ bản côt liên hợp thủy lực cơ khí; 
6) Lập bộ bản vẽ thiết kế chế tạo; 7) Lập quy 
trình chế tạo các chi tiết và cụm chi tiết chính; 
8) Chế tạo 04 cột liên hợp thủ lực cơ khí; 9) Áp 
dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả áp dụng 
trong ngành than.

Mục tiêu của đề tài là Thiết kế, chế tạo cột 
thủy lực cho phép tăng chiều cao chống bằng kết 
cấu cơ khí phù hợp với biến động chiều dày vỉa, 
giảm chi phí sản xuất, không phải tháo dỡ trong 
quá trình vận chuyển lắp đặt.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày 
báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng 
đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản 
đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Đề tài 
đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu 
theo đề cương đã đăng ký,  Hội đồng đã thống 
nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá./.

     H.A.
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công 
nghiệp thẩm định thiết kế Đầu kéo khí nén 
ĐK – 16 sử dụng để vận chuyển vật tư, 
thiết bị do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - 
Vinacomin thực hiện

Ngày 23/12/2019, Cục kỹ thuật an toàn và 
môi trường công nghiệp đã tổ chức cuộc họp 
thẩm định: Thiết kế Đầu kéo khí nén ĐK – 16 
sử dụng để vận chuyển vật tư, thiết bị thuộc đề 
tài TKV: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu kéo 
khí nén sử dụng để vận chuyển vật tư, thiết bị” 
do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 
thực hiện.

Hội đồng thẩm định được thành lập theo 
Quyết định số: 78/QĐ-ATMT ngày 06 tháng 5 
năm 2019. Hội đồng gồm 8 thành viên và đại 

diện các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp 
Than -  Khoáng sản Việt Nam. Hội đồng thẩm 
định do Ông Trần Văn Lượng – Cục trưởng Cục 
Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm 
chủ tịch; Ông Nguyễn Văn Kháng – Trường Đại 
học Mỏ địa chất – Phản biện; Ông Tạ Ngọc Hải 
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– Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam – phản 
biện. Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp 
Than – Khoáng sản Việt Nam. Cơ quan thực 
hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. 
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Đình Mạnh.

Đầu kéo khí nén ký hiệu ĐK-16 được thiết kế, 
chế tạo là phương tiện thiết bị dùng để kéo, di 
chuyển các tải nặng đến 16 tấn trên đường bằng 
và 2,95 tấn trên đường lò góc dốc 250, vận hành 
trên ray treo đơn I155. Thiết bị sử dụng trong 
ngành khai thác mỏ khi di chuyển vật tư, thiết 
bị cục bộ, cung độ vận tải ngắn, bán kính cong 
ngang nhỏ nhất là 4m, bán kính cong theo trắc 
dọc nhỏ nhất là 8m.Thiết bị sử dụng nguồn năng 
lượng bằng khí nén tại các khu vực có nguồn 
khí nén hoặc nguồn khí nén của máy nén khí di 
động.

Thiết bị hoạt động trên nguyên lý truyền lực 
kéo bằng bám dính của bánh xe dẫn động. 

Hai bánh dẫn động của thiết bị tỳ vào hai 
mặt bên thành giữa (bản bụng) của ray treo 
đơn, lực kéo nhận từ nguồn động lực từ động 
cơ khí nén qua bộ truyền động. Nguồn động 
lực cho máy là nguồn khí nén có sẵn dọc theo 
các đường lò vận tải (sử dụng đường ống khí 
nén loại mềm ĐK 32mm rải trên nền lò đấu nối 
vào các đầu ra sẵn có của đường cấp khí nén 
trên đường lò) hoặc sử dụng máy nén khí di 
động (khu vực chưa có nguồn khí nén).Các hộp 
điều khiển cần gạt đi kèm theo máy được treo 
bằng xích. 

 Thiết bị Đầu kéo khí nén ĐK - 16, đã được 
các thành viên Hội đồng thẩm định đóng góp một 
số ý kiến để hoàn thiện thiết kế. Hội đồng đã 
đánh giá cao tính thực tế, tính khả thi của sản 
phẩm và thống nhất thông qua để sản phẩm 
được chế tạo và thử nghiệm thực tế.

     H.A. 
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TKV làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghệ Liêu Ninh

Ngày 12/12/2019, Tập đoàn TKV đã có buổi tiếp 
và làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ 
Liêu Ninh (Trung Quốc). Thành phần tham dự của 
Đại học Kỹ thuật công nghệ Liêu Ninh có bà Lương 
Băng - Hiệu trưởng, các trưởng phòng, trưởng khoa 
của nhà trường và ông Tang Guoshui - Giám đốc 
phòng Quản lý cựu học viên trong nước. Về phía 
TKV có Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải, Phó Tổng 
Giám đốc Nguyễn Hoàng Trung cùng các ban liên 
quan của Tập đoàn và Hiệu trưởng Trường Quản trị 
kinh doanh.

Nội dung chính của buổi làm việc là trao đổi về 
cơ hội hợp tác trong các chương trình đào tạo giữa 
Đại học Kỹ thuật công nghệ Liêu Ninh và TKV trong 
các lĩnh vực hai bên quan tâm cũng như các cơ hội 
hợp tác khác.

Trên thực tế, những năm qua, TKV và Đại học 
Kỹ thuật công nghệ Liêu Ninh đã có nhiều hợp tác 
trong lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành 
mỏ. Cụ thể, chương trình do Đại học Kỹ thuật công 
nghệ Liêu Ninh tài trợ (học bổng toàn phần của 
Chính phủ hoặc Chính quyền tỉnh Liêu Ninh): Đào 
tạo chương trình Tiến sĩ cho 24 người, đào tạo 
chương trình Thạc sĩ cho 2 người. Chương trình 
do TKV tri trả: Đào tạo chương trình Đại học các 
chuyên ngành Khai thác mỏ và Cơ điện mỏ cho 38 
người, đào tạo chương trình tu nghiệp các chuyên 
ngành Khai thác mỏ và Cơ điện mỏ cho 23 người, 
đào tạo chuyên gia của TKV (Lớp bồi dưỡng, đào 
tạo an toàn mỏ hầm lò (năm 2012) cho 25 cán bộ 
của TKV học 2 tuần tại Việt Nam và 2 tuần tại Liêu 
Ninh; lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật thông gió, 
thoát nước mỏ hầm lò (năm 2016) cho 25 cán bộ 
của TKV học 2 tuần tại Việt Nam và 2 tuần tại Liêu 
Ninh; lớp Kỹ thuật cơ giới hóa khai thác vỉa dốc 
và kỹ thuật chống neo (năm 2019) cho 35 cán bộ 

của TKV học 2 tuần tại Việt Nam và 1 tuần tại Liêu 
Ninh)…

Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ mong muốn sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh hợp tác trong những năm tới. Với 
TKV, chương trình đào tạo chuyên gia khoa học 
công nghệ của TKV định hướng đến năm 2020 vẫn 
luôn coi Đại học Kỹ thuật công nghệ Liêu Ninh là 
một trong các đối tác đào tạo quan trọng, giúp TKV 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với những 
kiến thức hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay. Ngoài 
chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành 
mỏ, TKV hiện đang quan tâm đến các chương trình 
đào tạo ngắn hạn dành cho các cán bộ kỹ thuật của 
TKV như: tự động hóa, khai thác mỏ hầm lò và lộ 
thiên, công nghệ thông tin chuyên ngành mỏ, trắc 
địa - địa chất…

   Thuỳ Linh, Vinacomin.vn

Ấn tượng ngành Than
2019 là năm Quảng Ninh ghi nhiều dấu ấn đặc 

biệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực với những kết quả, 
thắng lợi vô cùng ấn tượng, đặc biệt là về phát triển 
kinh tế - xã hội. Đóng góp vào thành công đó có kết 
quả rất đáng tự hào đến từ ngành Than, sự nỗ lực, 
cố gắng không ngừng của những người thợ Vùng 
mỏ trong năm qua.

Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ghi dấu ấn đậm nét 
với những kỷ lục mới trong sản xuất, chế biến, kinh 
doanh than. Với việc không ngừng nỗ lực thực hiện 
mục tiêu mỏ xanh, sạch, hiện đại, thân thiện với môi 
trường, đưa công nghệ, thiết bị hiện đại vào khai 
thác, nhất là lĩnh vực đào lò đã giúp ngành Than có 
một bước tiến quan trọng trong sản xuất an toàn, 
hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sản lượng than nguyên khai đạt 40,5 triệu tấn, 
than tiêu thụ đạt 44 triệu tấn. Tổng doanh thu toàn 
TKV ước đạt hơn 130 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so 
với năm 2018; Nộp ngân sách nhà nước 18.100 
tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với năm 2018; lợi 
nhuận đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so 
với kế hoạch năm.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt mức 
12,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 
2018. Đã có hàng trăm thợ lò có mức thu nhập cao 
từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Thợ lò “lương khủng” 
không còn là chuyện hiếm ở nhiều công ty than, tiêu 
biểu như Công ty Than Hà Lầm, Nam Mẫu, Quang 
Hanh, Mạo Khê,…

                   Thái Bình, baoquangninh.com.vn

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin



Ngày 07/01/2020, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 
- Vinacomin tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2019 
và Hội nghị người lao động năm 2020.

Về phía lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-
Khoáng sản Việt Nam có Ông Vũ Thành Lâm – 
Thành viên HĐTV, Ông Khuất Mạnh Thắng – Phó 
Tổng giám đốc và đại diện Đảng ủy, Công đoàn 
TKV cùng các Ban của Tập đoàn, kiểm soát viên 
TKV tại Viện.

Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 
có Ông Đào Hồng Quảng – Viện trưởng, Ông Lưu 
Văn Thực – Phó Viện trưởng, Ông Nhữ Việt Tuấn – 
Phó Viện trưởng và 139 đại biểu CBCNV của Viện.

Hội nghị đã nghe Ông Đào Hồng Quảng – Viện 
trưởng trình bày báo cáo về tình hình sản xuất kinh 
doanh năm 2019 cũng như phương hướng nhiệm 
vụ trong năm tới 2020. Báo cáo có nêu các thành 
tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 
sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào 
tạo, công tác tài chính, kế toán của Viện. Theo báo 
cáo, doanh thu toàn Viện năm 2019 đạt 231,35 tỷ 
đồng đạt 105% kế hoạch năm, bằng 108,8% cùng 
kỳ năm 2018. Tiền lương bình quân cả năm 2019  ở 
mức 11,47 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn Viện 
cũng trình bày báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị 
người lao động các cấp, trả lời tiếp thu kiến nghị 
của CBCNV về các vấn đề thuộc trách nhiệm của 
tổ chức công đoàn.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ 
quản lý, bầu đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động 
cấp Tập đoàn năm 2020 và bầu Ban thanh tra nhân 
dân nhiệm kỳ mới 2020-2022.

Tại Hội nghị, Ông Vũ Thành Lâm – Thành viên 
HĐTV đã có bài phát biểu biểu dương những thành 
tích mà Viện đã đạt được trong năm 2019 và định 
hướng phát triển cho Viện trong năm tới cũng như 

cho kế hoạch 5 năm tiếp theo.
Đại diện Trung tâm An toàn Mỏ, Phòng Địa cơ 

Mỏ và Phòng Hầm lò đã có tham luận tại Hội nghị 
về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, 
nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả các 
hoạt động của Viện.

Hội nghị đã tiến hành trao bằng khen của Bộ 
Công thương, các giải thưởng và cờ thi đua của 
Viện và Công đoàn cho các cá nhân, tập thể tiêu 
biểu đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Ông Khuất Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc 
Tập đoàn đã phát biểu với hội nghị, đánh giá cao 
những thành tích mà Viện đã đạt được và khẳng 
định Tập đoàn luôn ủng hộ và tạo điều kiện để Viện 
hoàn thành tốt vai trò tư vấn cho Tập đoàn trong 
giai đoạn công nghiệp 4.0.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí với Dự thảo nghị 
quyết của Đại hội về phương hướng và nhiệm vụ 
cho năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt 
được: Tổng doanh thu 210 tỷ đồng, trong đó: doanh 
thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ 
kỹ thuật là 148 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh là 62 tỷ đồng; Lợi nhuận 2,03 
tỷ đồng; Hỗ trợ thăm quan nghỉ mát cho CBCNV 
mức trên 4,5 triệu đồng/người.

     L.D.

Tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020
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