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BẮC QUẢNG LỢI - CÔNG TY 790 - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

TS. Vũ Văn Hội, ThS. Phùng Việt Bắc
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Biên tập: TS. Phan Văn Việt

Tóm tắt:
Bài báo tổng quan kinh nghiệm áp dụng cơ giới hoá khai thác cho điều kiện vỉa than dốc thoải đến 

nghiêng có điều kiện địa chất vỉa phức tạp, trữ lượng nhỏ lẻ, phân tán tại một số mỏ hầm lò trên thế 
giới, đặc biệt là tại Trung Quốc, từ đó nghiên cứu đề xuất lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác bán cơ 
giới hóa khấu than bằng máy khấu 1 tang mã hiệu MG125/150-WD, chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực 
di động mã hiệu GTL 1600/16/24/MK phù hợp điều kiện vỉa than thoải đến nghiêng tại mỏ Bắc Quảng 
Lợi - Công ty 790 - Tổng công ty Đông Bắc. Đồng thời, trên cơ sở công nghệ và đồng bộ thiết bị đề xuất, 
tiến hành lựa chọn khu vực áp dụng đầu tiên để tính toán thiết kế giải pháp công nghệ cũng như các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ làm cơ sở để triển khai áp dụng thử nghiệm công nghệ trong thực tế.

1. Đặt vấn đề
Mỏ than Bắc Quảng Lợi do chi nhánh Tổng 

công ty Đông Bắc - Công ty 790 quản lý và khai 
thác. Theo “Thiết kế kỹ thuật công trình Khai thác 
hầm lò phần mở rộng mỏ Bắc Quảng Lợi” do Công 
ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - 
Vinacomin lập đã được Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Đông Bắc phê duyệt theo Quyết định số 1815/
QĐ-ĐB ngày 29/3/2016, tổng trữ lượng địa chất 
huy động của mỏ là 8.332 nghìn tấn, tương ứng 
với sản lượng than nguyên khai dự kiến khai thác 
được là 6.339 nghìn tấn và được huy động tại 04 
vỉa than (V8, V7, V6, V5). Trong đó, phần lớn trữ 
lượng thuộc miền góc dốc thoải đến nghiêng với tỉ 
trọng chiếm trên 80% tổng trữ lượng địa chất huy 
động của mỏ [1]. Do đặc thù quy mô trữ lượng của 
mỏ tương đối nhỏ, vỉa than có chiều dày mỏng đến 
trung bình và nằm phân bố trải rộng, đặc biệt trong 
vỉa thường tồn tại các đới không than nằm đan 
xen không cho phép chuẩn bị các diện lò chợ có 
kích thước lớn nên việc áp dụng các mô hình cơ 
giới hoá đồng bộ để khai thác là rất khó khăn và 
không đảm bảo hiệu quả. Chính vì vậy, hiện tại để 
khai thác phần trữ lượng các lò chợ dốc thoải đến 
nghiêng, Công ty 790 vẫn chủ yếu áp dụng sơ đồ 
công nghệ cột dài theo phương, khấu than bằng 
khoan nổ mìn, chống giữ bằng giá thuỷ lực di động 
hoặc cột thuỷ lực đơn. Tuy nhiên, các công nghệ 
khai thác này có sản lượng và năng suất lao động 
thấp, cường độ lao động cao, nặng nhọc, đặc biệt 
là yêu cầu số lượng lao động trực tiếp trong lò 
chợ lớn, trong khi đó hiện nay việc tuyển dụng và 
duy trì số lượng lớn lao động làm việc tại hầm lò 

nói chung và mỏ Bắc Quảng Lợi nói riêng là rất 
khó khăn do sự cạnh tranh và thu hút lao động rất 
mạnh mẽ từ các ngành, lĩnh vực kinh tế khác. Do 
đó, để nâng cao năng suất, sản lượng khai thác, 
cải thiện điều kiện lao động trong khai thác hầm 
lò, giảm số lượng lao động trực tiếp trong lò chợ, 
việc nghiên cứu lựa chọn công nghệ theo hướng 
bán cơ giới hóa cho điều kiện vỉa than thoải đến 
nghiêng tại mỏ Bắc Quảng Lợi là hướng đi phù 
hợp và hết sức cần thiết.

2. Kinh nghiệm áp công nghệ khai thác bán 
cơ giới hóa (CGH) khi khai thác vỉa than thoải 
đến nghiêng có điều kiện qui mô trữ lượng 
nhỏ lẻ, phân tán tại các mỏ hầm lò trong nước 
và trên thế giới

2.1. Kinh nghiệm áp dụng công nghệ khai 
thác bán cơ giới hoá ở các nước trên thế giới

Trên thế giới, công nghệ khai thác cơ giới hóa 
(CGH) đã được áp dụng rộng rãi tại các nước có 
nền công nghiệp khai thác than phát triển như 
Trung Quốc, Mỹ, Úc, Nga, Ba Lan, v.v với nhiều 
mô hình và sơ đồ công nghệ khai thác khác nhau 
phù hợp với từng điều kiện địa chất, quy mô trữ 
lượng và năng lực sản xuất của mỏ. Bên cạnh 
những mô hình công nghệ cơ giới hóa khai thác 
đồng bộ, tự động hóa hiện đại, quy mô công suất 
lớn cho các khu vực có điều kiện địa chất thuận 
lợi, qui mô trữ lượng lớn, các công nghệ khai thác 
bán CGH được nghiên cứu và áp dụng để khai 
thác các khu vực vỉa than có điều kiện địa chất 
kém thuận lợi, trữ lượng nhỏ lẻ, phân tán như: (1) 
Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu than 
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bằng máy khấu (hoặc máy bào), chống giữ bằng 
vì chống cột thủy lực đơn kết hợp với xà khớp 
hoặc xà hộp; (2) Sơ đồ công nghệ khai thác bán 
CGH khấu than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ 
bằng giá thủy lực di động và (3) Sơ đồ công nghệ 
bán CGH khấu than bằng máy khấu, chống giữ lò 
chợ bằng giá khung hoặc giá xích. 

(1) Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu 
than bằng máy khấu (hoặc máy bào), chống giữ lò 
chợ bằng cột thủy lực đơn:

Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH chống giữ 
lò chợ bằng vì chống đơn chiếc kết hợp với máy 
khấu đã được nghiên cứu và triển khai áp dụng 
từ khá sớm. Trong đó, ở giai đoạn đầu việc chống 
giữ lò chợ chủ yếu là sử dụng cột chống ma sát. 
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của vì chống 
thủy lực công nghệ khai thác lò chợ bán CGH với 
chống giữ lò chợ bằng cột thủy lực đơn đã được 
phát triển thay thế công nghệ bán CGH với chống 
giữ lò chợ bằng cột ma sát (Hình 1).

Công nghệ khai thác này có ưu điểm chính là 
tính linh hoạt cao, thích ứng tốt với những khu vực 
điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ phức tạp khác nhau 
và đặc biệt là chi phí đầu tư ban đầu của đồng 

bộ thiết bị lò chợ thấp, phù hợp với khả năng đầu 
tư của các mỏ hầm lò có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, 
công nghệ khai thác có nhược điểm như số lượng 
các công đoạn trong chu kỳ khai thác lò chợ nhiều; 
mức độ cơ giới hóa còn thấp do các khâu chống 
giữ thực hiện hoàn toàn bằng thủ công; công tác 
chống tạm phức tạp, đặc biệt ở vỉa than nghiêng; 
tính đồng bộ của thiết bị chống giữ và khấu than 
hạn chế (tốc độ chống giữ lò chợ chậm hơn rất 
nhiều so với tốc độ khấu cắt gương của máy khấu) 
do đó chưa phát huy được hết khả năng của thiết 
bị khấu than. Với những nhược điểm trên, sản 
lượng khai thác lò chợ của công nghệ khai thác 
này còn tương đối thấp. Ví dụ như lò chợ 602 vỉa 
3-II mỏ Trang cục mỏ Phì Thành, Trung Quốc có 
chiều dày từ 1,5 ÷ 2,5m, góc dốc 6 ÷ 8º sử dụng 
máy khấu 1 tang mã hiệu DY-150, chống giữ lò 
chợ bằng cột thủy lực đơn loại DW-22 kết hợp với 
xà khớp HDJA-1000 cho sản lượng khai thác lò 
chợ đạt 1.148 tấn/ngày-đêm, năng suất lao động 
đạt 7,9 tấn/công; lò chợ 1226 mỏ Đường Hà, cục 
mỏ Tư Hưng, Trung Quốc có chiều dày vỉa 1,8m, 
góc dốc từ 27 ÷ 34º chỉ cho sản lượng khai thác lò 
chợ đạt 505 tấn/ngày, trung bình 12.877 tấn/tháng; 
năng suất lao động đạt khoảng 4,4 tấn/công[2].  

(2) Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu 
than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ bằng giá 
thủy lực di động:

Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu than 
bằng máy khấu, chống giữ lò chợ bằng giá thủy 
lực di động đã được nghiên cứu và phát triển từ 
những năm 90 của thế kỷ XX tại Trung Quốc trên 
cơ sở nghiên cứu và áp dụng thành công giá thủy 
lực di động trong chống giữ lò chợ khấu than bằng  
khoan nổ mìn. 

Việc chống giữ lò chợ bán CGH bằng giá thủy 
lực (Hình 2, Bảng 1) cho phép cải thiện các điểm 
hạn chế của sơ đồ công nghệ bán CGH chống 
giữ lò chợ bằng cột thuỷ lực đơn như công tác 
chống tạm gương khấu đơn giản và thuận tiện, 
việc di chuyển vì chống cơ động hơn và thời gian 
thực hiện nhanh hơn so với sơ đồ công nghệ bán 
CGH sử dụng vì chống cột thủy lực đơn kết hợp 
xà khớp hoặc xà hộp. Do đó, sản lượng khai thác 
của công nghệ đạt được cao hơn. Cụ thể như tại 
lò chợ 31401 mỏ Nhạc Trang (Hà Nam) với chiều 
dày vỉa khai thác 2,7 ÷ 3,25m, góc dốc vỉa 0 ÷ 7o, 
hệ số kiên cố của than từ f = 1,5 ÷ 2,0m, chiều dài 
lò chợ trung bình 145m, sử dụng đồng bộ thiết 
bị gồm giá thuỷ lực di động XDY-1, máy khấu 1 

a)

b)
Hình 1. Công nghệ khai thác bán CGH khấu than 
bằng máy khấu, chống giữ bằng cột thủy lực đơn 

- xà khớp (a) và cột thủy lực đơn - xà hộp (b)



 KHCNM SỐ 1/2022 *  CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

                                        THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

3

tang ML-100 khai thác với chiều cao khấu lò chợ 
2,2 ÷ 2,4m cho sản lượng khai thác đạt trung bình 
29.126 tấn/tháng, năng suất lao động đạt 7,6 tấn/
công. Lò chợ 3307 Tây mỏ Thất Ngũ (Sơn Đông, 
Trung Quốc) khi khai vỉa than có chiều dày 3,5 ÷ 
5,1m, góc dốc lò chợ 3 ÷ 9o, hệ số kiên cố của than 
từ f = 2,5 ÷ 3,0m, chiều dài lò chợ trung bình 141m 
với đồng bộ thiết bị gồm giá thuỷ lực di động XDY-
0, máy khấu 1 tang MDY-150 chiều cao khấu lò 
chợ 2,2m cho sản lượng khai thác đạt trung bình 
26.691 tấn/tháng, cao nhất đạt 32083 tấn/tháng, 
năng suất lao động đạt 8,04 tấn/công[3].

Mặc dù cho kết quả tốt như trên, song quá trình 
khai thác cũng cho thấy một số hạn chế của công 
nghệ như giá thuỷ lực có mức độ che chắn nhỏ 
nên trong quá trình khai thác phải sử dụng thêm 
lưới thép để trải nóc dẫn đến số công đoạn và khối 
lượng công việc trong chu kỳ khai thác vẫn lớn. 
Đồng thời, việc sử dụng lưới thép làm tăng chi phí 
vật tư lò chợ. Ngoài ra, chi phí mức độ cơ giới hoá 

cũng như sản lượng và năng suất lao động chưa 
cao.

(3) Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu 
than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ bằng giá 
khung (GK) hoặc giá xích (GX):

Năm 2000, trên cơ sở áp dụng thành công 
công nghệ khai thác lò chợ khấu than bằng khoan 
nổ mìn, chống giữ bằng giá khung thủy lực di động 
cho điều kiện vỉa than dày trung bình đến dày, 
thoải đến nghiêng, công nghệ khai thác bán CGH 
(Hình 3) với chống giữ bằng giá khung kết hợp 
máy khấu (1 tang và 2 tang khấu) đã được phát 
triển đưa vào áp dụng tại các mỏ hầm lò của Trung 
Quốc như mỏ Dương Tuyền 2, mỏ Thạch Kiều tỉnh 
Sơn Tây, mỏ Hạc Môi, mỏ Diễn Mã Trang tỉnh Hà 
Nam, mỏ Long Hâm tỉnh Hắc Long Giang, v.v...
và cho các chỉ tiêu tốt như sản lượng khai thác lò 
chợ đạt từ 200 ÷ 300 nghìn tấn/năm, năng suất lao 
động đạt từ 8 ÷ 15 tấn/công.

Về cơ bản, giá khung áp dụng trong lò chợ 

Hình 2. Kết cấu một số loại giá thủy lực di động sử dụng trong lò chợ bán CGH tại Trung Quốc
a. Giá thủy lực XDY-JF/Lr/T2/120JZ b. Giá thủy lực KC

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật một số loại giá thuỷ lực di động sử dụng trong lò chợ bán CGH tại 
Trung Quốc [4]

STT Tên thông số kỹ thuật Đơn vị Thông số
XDY-0 XDY-0 XDY-1 KC KC-1

1 Chiều cao tối đa mm 2700 2700 2700 2.255 2.460
2 Chiều cao tối thiểu mm 1400 1400 1400 1.459 1.700
3 Hành trình pít tông mm 800 800 800 800 800
4 Chiều rộng giá mm 680 680 680 760 760
5 Chiều dài giá mm 2950 2830 2900 3.250 3.190
6 Số lượng cột chống giá cột 4 8 8 8 8
7 Tải trọng làm việc kN 1200 2400 2400 2400 2400
8 Lực chống ban đầu kN 540 720 900 - -
9 Cường độ chống giữ MPa 0,37 0,77 0,6 0,64 0,68

10 Áp suất bơm MPa 19,6 19,6 19,6 20 20
11 Đường kính xi lanh mm 114 114 114 114 114
12 Trọng lượng giá kg 870 830 870 990 960
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khấu than bằng máy khấu tương tự như loại giá 
khung chỉnh thể hiện đang được áp dụng tại các 
mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh như chiều rộng giá 
960mm, khoảng cách tâm giữa các giá chống là 
1000 mm. Tuy nhiên, để đảm bảo làm việc đồng 
bộ với máy khấu và máng cào trong lò chợ bán 
CGH như chiều dài xà giá được thiết kế tăng lên 
đáng kể (Lg ≈ 3500 mm, lớn hơn khoảng 500 
mm so với giá khung trong lò chợ khoan nổ mìn 
Lg=2960mm), vị trí cột chống trước được thiết kế 
lùi sau về phía lòng giá nhằm tạo đủ không gian 
luồng gương để bố trí máng cào và máy khấu. 
Cùng với đó khung đỡ xà được thiết kế rộng hơn 
và được bố trí phần khung xà trước về phía trước 
cột chống luồng gương (cột trước) và khung đỡ 
xà sau được bố trí nằm sau cột cột luồng phá hoả 
của giá (cột sau). Với kết cấu trên, trọng lượng 
giá chống khoảng 2,5 ÷ 2,9 tấn/giá, lớn hơn đáng 
kể so với giá khung thuỷ lực di động trong lò chợ 
khấu than bằng khoan nổ mìn (trọng lượng 1,6 
tấn/giá). 

Tiếp đó, từ năm 2010, sau khi giá thủy lực di 
động liên kết xích ra đời và áp dụng thành công 
ở các mỏ có điều kiện vỉa biến động mạnh về 
góc dốc, công nghệ khai thác bán CGH sử dụng 
giá xích kết hợp máy khấu đã được đưa vào áp 
dụng tại các lò chợ có chiều dày vỉa trung bình 
tại một số mỏ hầm lò của Trung Quốc như mỏ 
Ngũ Mẫu Xung tỉnh Hà Nam, mỏ Tân Khất Lao 
tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Đồng bộ thiế bị lò chợ 
sử dụng gồm giá xích mã hiệu ZH1800/16/24ZL, 
ZH2200/16/24ZL, ZH2400/16/24ZL có tải trọng 
làm việc từ 1800 ÷ 2400 kN, cường độ chống giữ 
0,61 MPa. Do chủ yếu được áp dụng cho điều 
kiện vỉa than có chiều dày không lớn, lò chợ khấu 
hết chiều dày vỉa nên sản lượng và năng suất lao 
động lò chợ thấp hơn so với lò chợ chống áp dụng 

giá khung thuỷ lực di động với sản lượng khai thác 
đạt 180 ÷ 200 nghìn tấn/năm, năng suất lao động 
đạt từ 8 ÷ 10 tấn/công.

Tổng hợp kinh nghiệm áp dụng công nghệ bán 
CGH khấu than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ 
bằng giá khung, giá xích cho thấy, so với giá thuỷ 
lực di động, giá khung, giá xích có mức độ ổn định 
của giá chống trong lò chợ cao do các giá được 
liên kết với nhau bằng hệ khung (giá khung) hoặc 
các liên kết xích, từ đó cho phép nâng cao mức 
độ an toàn của công nghệ. Đặc biệt, giá chống sử 
dụng hệ thống cung cấp dịch tuần hoàn, việc di 
chuyển giá thực hiện bằng tổ hợp van điều khiển 
tập trung nên việc thao tác chống tạm, di chuyển 
giá thuận tiện và nhanh chóng, công tác chống giữ 
có thể theo kịp tốc độ di chuyển của máy khấu, từ 
đó phát huy tốt hơn khả năng hoạt động của máy 
khấu. Ngoài ra, giá khung, giá xích có diện tích xà 
nóc lớn đã cho phép loại bỏ lưới thép khi khấu lò 
chợ bám vách hoặc khi khai thác lò chợ hạ trần 
ở vỉa than dày, từ đó giảm bớt công đoạn lò chợ, 
nâng cao năng suất cũng như giảm chi phí vật 
tư cho khai thác. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu 
điểm nêu trên, giá khung, giá xích có những hạn 
chế như kích thước và tải trọng giá trọng lượng 
tương đối lớn và chủ yếu nằm ở phần xà giá nên 
nên tính cân bằng, khả năng chống đổ theo hướng 
dốc lò chợ hạn chế khi, nhất là khi góc dốc lò chợ 
lớn. Đồng thời, tương tự như giá thuỷ lực, giá 
khung, giá xích có khả năng kháng lún hạn chế. 
Đặc biêt, với kích thước và trọng lượng lớn, liên 
kết giá chặt chẽ nên việc xử lý điều chỉnh giá hay 
tháo lắp bổ sung giá chống trong quá trình khai 
thác tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. 
Với những nhược điểm trên, công nghệ bán CGH 
sử dụng giá khung giá, giá xích chỉ phát huy được 
lợi thế khi áp dụng trong khu vực tương đối thuận 

a) Đồng bộ thiết bị lò chợ bán CGH sử dụng GK 
kết hợp với máy khấu

b) Lò chợ bán CGH sử dụng GK kết hợp với máy 
khấu trong thực tế

Hình 3. Lò chợ bán CGH khấu than bằng máy khấu, chống giữ băng giá khung thủy lực di động 
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lợi như vỉa than có chiều dày lớn, than có độ cứng 
trung bình trở lên và đặc biệt vỉa ít biến động về 
chiều dày và góc dốc.

2.2. Kinh nghiệm áp dụng công nghệ khai 
thác bán CGH ở trong nước

Nhằm nâng cao sản lượng và hiệu quả khai 
thác, trong giai đoạn 2002 ÷ 2007, công nghệ khai 
thác bán CGH sử dụng giá thủy lực di động kết 
hợp máy khấu cũng đã được đưa vào áp dụng tại 
một số mỏ hầm lò trong nước như Khe Chàm I – 
Công ty than Khe Chàm và mỏ Khe Tam – Công 
ty than Dương Huy.

Tháng 2/2002, công nghệ bán CGH sử dụng 
giá thủy lực di động XDY-JF/Lr/T2/120JZ kết hợp 
máy khấu than MG200-W1 được đưa vào áp dụng 
tại mỏ Khe Chàm I - Công ty than Khe Chàm cho 
điều kiện vỉa than dày trung bình, góc dốc thoải 
đến nghiêng, vỉa than ít biến động đến biến động 
trung bình về chiều dày và góc dốc, điều kiện đá 
vách đá trụ thuộc loại ổn định trung bình đến ổn 
định. Trong khoảng 40 tháng áp dụng từ 5/2002 
÷ 9/2005, công nghệ đã được triển khai tại 05 lò 
chợ thuộc các vỉa 14-5, 14-4 và 14-2. Tổng sản 
lượng khai thác được từ công nghệ là 512.598 
tấn (tương đương công suất trung bình khoảng 
153.700 tấn/năm, cao hơn khoảng 1,2 ÷ 1,5 lần 
so với các lò chợ giá thủy lực khấu gương bằng 
khoan nổ mìn trong cùng điều kiện) [6]. 

Tiếp đó, tháng 4/2006, công nghệ cơ giới hóa 
sử dụng giá thủy lực di động XDY-JF/Lr/T2/120JZ 
(tương tự loại giá thủy lực đã áp dụng tại mỏ Khe 
Chàm I) kết hợp máy khấu than MG150/375-W với 
công suất thiết kế 200.000 tấn/năm đã được đưa 

vào áp dụng thử nghiệm tại các lò chợ 13-3 và 12-2 
vỉa 12 khu Trung Tâm, mỏ Khe Tam - Công ty than 
Dương Huy. Các khu vực áp dụng có chiều dày 
vỉa từ 2,5 ÷ 2,8m, góc dốc vỉa trung bình khoảng 
15°. Vách trực tiếp là bột kết chiều dày thay đổi từ 
2,0 ÷ 12,0 m, trung bình 7,0 m; cường độ kháng 
nén trung bình 464 kg/cm². Vách cơ bản là lớp cát 
kết đôi chỗ xen lẫn sạn kết, chiều dày thay đổi từ 
3 ÷ 20 m, trung bình 15 m; cường độ kháng nén 
trung bình 866 kg/cm². Các lò chợ được thiết kế 
với chiều dài theo phương 630 ÷ 720 m, chiều dài 
theo hướng dốc 110 ÷ 135m, lò chợ khấu bám 
vách với chiều cao khấu gương 2,2m, bỏ lại lớp 
than trụ 0,3 ÷ 0,5 m. Tuy nhiên kết quả triển khai 
tại mỏ Khe Tam đã không đạt được như mong 
muốn. Nguyên nhân chính là khu vực có áp lực 
lớn, lò chợ khấu bám vách và có nước nên nền lò 
chợ yếu, giá chống lò chợ bị lún mạnh không đủ 
không gian cho máy khấu hoạt động. 

Kết quả áp dụng công nghệ bán CGH sử dụng 
máy khấu kết hợp giá thủy lực di động tại Khe 
Chàm cho thấy, công nghệ khai thác là khả thi. 
Tuy nhiên, để tăng tích thích ứng, từ đó mở rộng 
phạm vi và năng cao hiệu quả áp dụng công nghệ, 
đồng bộ thiết bị lò chợ cần được hoàn thiện một số 
nhược điểm như khả năng kháng lún nền của giá 
chống XDY-JF/Lr/T2/120JZ, trong quá trình khai 
thác cột chống trước của giá có xu hướng bị lún 
nền, đặc biệt là tại các khu vực nền lò mềm yếu 
hoặc lò chợ khấu bám vách nền lò chợ là than. 
Do đó cần lựa chọn các loại vì chống có khả năng 
kháng lún cao hơn. Đặc biệt, cần lựa chọn các 
khu vực không hoặc ít bị ảnh hưởng của nước. 

Bảng 2. Đặc tính kỹ thuật một số loại giá khung thuỷ lực di động sử dụng trong lò chợ bán CGH tại 
Trung Quốc [5,6]

STT Tên đặc tính Đơn 
vị

Thông số
ZH2000/
17/25Z

ZH2000/
20/28Z

ZH2000/
22/32Z

ZH1800/
16/24ZL

ZH2200/
16/24ZL

ZH2400/
16/24ZL

1 Chiều cao giá m 1,7÷2,5 2,0÷2,8 2,2÷3,2 1,6÷2,4 1,6÷2,4 1,6÷2,4
2 Chiều dài giá m 3,5 3,5 3,5 2,76x1,2 2,76x1,2 2,76x1,2
3 Khoảng cách tâm giá m 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25
4 Đường kính cột mm 140 140 140 125 140 140
5 Số cột cột 4 4 4 4 4 4
6 Bước di chuyển giá mm 600 600 600 600 600 600
7 Lực chống làm việc kN 2.000 2.000 2.000 1.800 2.200 2.400
8 Lực chống ban đầu kN 1.545 1.545 1.545 1.202 - -
9 Cường độ chống giữ MPa 0,57 0,57 0,57 - 0,61 -
10 Áp lực trạm bơm MPa 31,5
11 Dầu làm việc Dầu nhũ hóa M10, nồng độ 3 ÷ 5%
12 Trọng lượng giá tấn 2,5 2,7 2,9 3,5 4,3 4,5
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Ngoài ra, giá chống thuỷ lực có tốc độ đẩy dầm 
tiến gương và di chuyển giá hạn chế so với tốc độ 
di chuyển của máy khấu 2 tang nên thời gian hoạt 
động hiệu quả của máy khấu còn thấp, chưa phát 
huy được khả năng khấu cắt của máy khấu.

Ngoài công nghệ bán CGH hoá khấu than bằng 
máy khấu, chống giữ bằng giá chống thuỷ lực tại 
mỏ Khe Chàm và Khe Tam, tháng 9/2019, Công 
ty 86 – Tổng công ty Đông Bắc đã đưa công nghệ 
bán CGH khấu than bằng máy khấu 1 tang, chống 
giữ bằng cột thuỷ lực đơn xà hộp vào áp dụng thử 
nghiệm tại lò chợ mức +70/+90 V10T. Khu vực lò 
chợ áp dụng có chiều dài trung bình theo hướng 
dốc 80m, chiều dày vỉa mv = 1,1 ÷ 1,2m, góc dốc 
20 ÷ 300. Tiếp đó, tháng 1/2020, Công ty chuyển 
diện sang lò chợ mức +60/+65 V10T có chiều dài 
lò chợ 80 ÷ 100m, mv = 1,1 ÷ 1,4m, góc dốc 0 ÷ 
200. Kết quả áp dụng cho thấy, trong giai đoạn đầu 
áp dụng thử nghiệm tại lò chợ mức +70/+90, do là 
công nghệ mới nên công nhân còn nhiều bỡ ngỡ 
trong công tác điều khiển và sử dụng thiết bị. Bên 
cạnh đó, lò chợ khấu đuổi áp lực mỏ tác động lên 
ngã 3 lò đầu và lò chân lớn làm tiết diện lò nhỏ hẹp 
gây khó khăn cho công tác thông gió và vận tải 
phải tiến hành củng cố nhiều. Góc dốc lò chợ biến 
động và dốc lên đến 300 làm hệ thống thiết bị bị trôi 
trượt phải dừng lò chợ để tiến hành xử lý nên sản 
lượng lò chợ chỉ đạt 6 ÷ 7 nghìn tấn/tháng, năng 
suất lao động đạt trung bình khoảng 4 tấn/công. 
Quá trình áp dụng tại lò chợ mức +60/+65 V10T 
với điều kiện của khu vực lò chợ thuận lợi hơn về 
chiều dày và góc dốc, công nhân đã lắm bắt và sử 
dụng thành thạo hệ thống thiết bị nên lò chợ hoạt 
động ổn định, sự cố phát sinh trong quá trình khai 
thác ít nên chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ đạt 
được rất khả quan như sản lượng lò chợ đạt từ 
7,2 ÷ 10,2 nghìn tấn/tháng, năng suất lao động đạt 
từ 4,8 ÷  6,3 tấn/công.

Từ thực tế áp dụng có thể khẳng định rằng, 
việc áp dụng máy khấu 1 tang trong sơ đồ công 
nghệ khai thác cột dài theo phương là hoàn toàn 
phù hợp. Tuy nhiên quá trình áp dụng cũng đã 
cho thấy một số điểm hạn chế của công nghệ như 
công tác chống giữ tương đối phức tạp. Việc sử 
dụng cột thuỷ lực đơn phù hợp hơn trong điều kiện 
vỉa than có chiều dày không lớn (dưới 1,8 ÷ 2,0m), 
góc dốc vỉa dưới 18 ÷ 200. Đối với các khu vực vỉa 
than có chiều dày và góc dốc lớn hơn việc chống 
giữ bằng vì chống đơn chiếc cột thuỷ lực đơn xà 
hộp trở nên khó khăn hơn do việc di chuyển vì 
chống để chống tạm tương đối phức tạp và mất 
nhiều thời gian. Đồng thời do ảnh hưởng của góc 
dốc nên đồng bộ thiết bị máy khấu và máng cào có 
xu hướng trôi trượt theo hướng dốc lò chợ. Do đó, 
đối với khu vực vỉa than dày lớn (>1,8 ÷ 2,0 m) cần 

thay đổi vật liệu chống tiên tiến, linh hoạt, có khả 
năng chống tạm nhanh và thuận tiện hơn, tốc độ di 
chuyển nhanh hơn để mang lại hiệu quả cao hơn 
trong tác chống giữ lò chợ. Đồng thời   trong quá 
trình khai thác cần áp dụng giải pháp để chống trôi 
trượt hệ thống máng cào và máy khấu để đảm bảo 
đồng bộ hoạt động ổn định.

3. Nghiên cứu đề xuất và lựa chọn sơ đồ 
công nghệ cơ giới hóa phù hợp điều kiện địa 
chất - kỹ thuật vỉa than dốc nghiêng tại mỏ hầm 
lò Bắc Quảng Lợi - Công ty 790 - Tổng Công ty 
Đông Bắc 

Hiệu quả của công nghệ khai thác cơ giới hóa 
phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến công 
nghệ được sử dụng. Khi khai thác bằng công nghệ 
cơ giới hoá nói chung và đối với điều kiện vỉa than 
trung bình đến dày, góc dốc thoải đến nghiêng, 
điều kiện địa chất và kỹ thuật mỏ là hai yếu tố 
chính quyết định đến khả năng cũng như hiệu áp 
dụng công nghệ. Kết quả đánh giá điều kiện địa 
chất các vỉa than thuộc khoáng sàng than Bắc 
Quảng Lợi - Công ty 790 nói chung và các khu vực 
có khả năng áp dụng công nghệ khai thác CGH 
nói riêng cho thấy, vỉa than tại các khu vực thuộc 
khoáng sàng Bắc Quảng Lợi chủ yếu là thuộc điều 
kiện vỉa trung bình với chiều dày vỉa thay đổi từ 1,2 
÷ 6,5 m, chiều dày trung bình của các lò chợ từ 1,7 
÷ 4,5 m. Góc dốc vỉa thay đổi từ 1 ÷ 30º, góc gốc 
trung bình lò chợ từ 3 ÷ 25º. Vỉa than có sự biến 
động tương đối lớn cả về chiều dày và góc dốc 
(mức độ biến động chiều dày vỉa 27 ÷ 79 %, biến 
động góc dốc vỉa V = 6 ÷ 49 %). Căn cứ vào điều 
kiện địa chất vỉa của các lò chợ và kinh nghiệm áp 
dụng công nghệ khai thác bán CGH ở trong nước 
và trên thế giới, đề phù hợp với điều kiện vỉa biến 
động mạnh, qui mô trữ lượng nhỏ lẻ và phân tán 
như trên của mỏ Bắc Quảng Lợi, sơ đồ công nghệ 
cơ giới đề xuất áp dụng phải có tính linh hoạt cao. 
Trên cơ sở đó, đề tài xem xét đề xuất 02 sơ đồ 
công nghệ khai thác sau:

(1) Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu 
than bằng máy khấu 1 tang, chống giữ bằng giá 
thủy lực di động;

(2) Sơ đồ công nghệ khai thác bán CGH khấu 
than bằng khấu 1 tang, chống giữ bằng giá khung 
hoặc giá xích thủy lực di động.

Đánh giá chi tiết điều kiện địa chất, kỹ thuật các 
khu vực có khả năng áp dụng công nghệ bán CGH 
tại mỏ Bắc Quảng Lợi cho thấy, mỗi sơ đồ công 
nghệ khai thác trên đều có những ưu và nhược 
điểm riêng. Trong đó, sơ đồ công nghệ khai thác 
bán CGH khấu than bằng máy khấu, chống giữ 
lò chợ bằng giá khung thủy lực di động ưu việt 
hơn về tính ổn định và tính đồng bộ. Tuy nhiên, sơ 
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đồ công nghệ khai thác này đòi hỏi vỉa than phải 
ổn định về chiều dày và góc dốc. Các khu vực lò 
chợ được xem xét áp dụng công nghệ cơ giới hóa 
tại mỏ Bắc Quảng Lợi có chiều dày, góc dốc biến 
động mạnh và các diện huy động nằm phân tán tại 
nhiều vỉa và khu vực khác nhau, chiều dài lò chợ 
các khu vực có khả năng áp dụng công nghệ thay 
đổi trong phạm vi lớn. Vì vậy, việc áp dụng sơ đồ 
công nghệ khai thác bán CGH chống giữ bằng giá 
khung hoặc giá xích sẽ có nhiều hạn chế. Trên 
cơ sở đó, Đề tài lựa chọn sơ đồ công nghệ khai 
thác bán CGH khấu than bằng máy khấu 1 tang, 
chống giữ bằng giá thủy lực di động để áp dụng 
cho các khu vực có khả năng tại mỏ Bắc Quảng 
Lợi - Công ty 790. Đặc điểm sơ đồ công nghệ khai 
thác như sau:

Công tác chuẩn bị: Công tác chuẩn bị theo hệ 
thống khai thác cột dài theo phương, lò chợ tầng 
hoặc lò chợ phân tầng, đường lò được chuẩn bị 
theo phương hoặc thẳng hướng tùy thuộc vào đặc 
điểm riêng tại từng lò chợ.

Công tác khai thác: được thực hiện theo 
hướng khấu dật từ biên giới của lò chợ về trung 
tâm. Công tác khấu gương lò chợ được thực hiện 
bằng máy khấu 1 tang (Hình 5), chiều cao khấu 
gương từ 1,7 ÷ 2,2 m lò chợ khấu bám vách (đối 
với vỉa than dưới 3,0m) hoặc khấu lò chợ bám 
trụ hạ trần than nóc (đối với lò chợ chiều dày lớn 
hơn 3,0m). Than được máy khấu tách phá khỏi 
gương sẽ được máy khấu tải lên máng cào lò chợ 

và được máng cào vận tải xuống hệ thống vận tải 
chân chợ. 

Giá thủy lực di động GTL1600/16/24MK được 
thiết kế cải tiến trên cơ sở giá thủy lực XDY-JF/
Lr/T2/120JZ được áp dụng tại mỏ Khe Chàm và 
giá XDY-1 tại Trung Quốc (Chi tiết xem bảng 3). 
Cụ thể: Chiều dài xà giá 3060mm, chiều rộng 
giá chống 680mm, khoảng cách tâm giá 1,0m. 
Mỗi rảnh xà được bố trí 03 cột chống gồm 02 cột 
chống chính và 01 cột chống tăng cường được 
bố trí gần sau hàng cột trước để tăng khả năng 
chống lún của giá chống trong trường hợp lò chợ 
có trụ không ổn định hoặc khấu bám vách nền 
lò chợ là than. Đồng thời cột chống tăng cường 
ngoài yếu tố tăng khả năng chống lún còn có vai 
trò là cột chống chống đổ giá khi áp dụng ở các 
lò chợ có góc dốc > 200 (Hình 6). Với những cải 
tiến trên, giá chống thủy lực GTL1600/16/24MK sẽ 
cho phép khắc phục những hạn chế về khả năng 
chống lún và giữ ổn định của giá thủy lực di động 
đã được áp dụng tại mỏ Khe Chàm và Dương Huy 
trước đây. Ngoài ra phần đầu giá chống được thiết 
kế sẵn đầu bát cột để dự phòng trong trường hợp 
khu vực lò chợ có hiện tượng tụt gương cục bộ 
hoặc khi lò chợ dừng khấu để tăng cường ổn định 
của giá chống và lò chợ.

Đối với máy khấu lò chợ, để phù hợp với 
điều kiện địa chất các lò chợ dự kiến huy động 
áp dụng công nghệ và giá thuỷ lực di động 
GTL1600/16/24MK được lựa chọn, song song với 
giải pháp chống trôi trượt của máy khấu khi làm 

Hình 4. SĐCN bán CGH khấu than bằng máy khấu, chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực di động
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việc ở góc dốc > 200, để giảm kích thước và trọng 
lượng của máy khấu giúp máy khấu hoạt động linh 
hoạt, ổn định hạn chế trôi trượt theo hướng dốc, 
chiều cao làm việc của máy khấu được lựa chọn ở 
phạm vi không lớn hơn 2,2m và sử dụng các dòng 
máy khấu thân ngắn, trọng lượng nhẹ. Theo đó, 
máy khấu được lựa chọn là máy khấu dẫn động 
diện mã hiệu MG125/150-WD có chiều cao khấu 
1,2 ÷ 2,2m, bước khấu 0,8m, góc dốc làm việc 
máy khấu đến 350, tốc độ di chuyển máy khấu 0 ÷ 
3,5m, chiều dài thân máy 6,5m, trọng lượng máy 
khấu là khoảng 8 tấn (Bảng 4).

4. Kết luận 
Cơ giới hóa khai thác than hầm lò là một hướng 

đi tất yếu để việc nâng cao sản lượng, năng suất, 

giảm số lượng lao động trực tiếp trong các mỏ hầm 
lò. Trên cơ sở kinh nghiệm khai thác lò chợ bán 
CGH tại các mỏ hầm lò ở trong và ngoài nước, kết 
hợp điều kiện các khu vực có khả năng áp dụng 
công nghệ bán CGH tại mỏ Bắc Quảng Lợi, đề tài 
đã đề xuất và lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác 
bán CGH khấu than bằng máy khấu 1 tang mã 
hiệu MG125/150-WD, chống giữ lò chợ bằng giá 
thủy lực di động GTL1600/16/24MK để khai thác 
các lò chợ dốc thoải đến nghiêng thuộc mỏ Bắc 
Quảng Lợi – Công ty. Để đưa công nghệ mới vào 
thực tế sản xuất, Tổng công ty Đông Bắc đã phối 
hợp với Viện KHCN Mỏ thiết kế, xin cấp phép chế 
tạo giá thuỷ lực đồng bộ với máy khấu, máng cào 
lò chợ, đồng thời lựa chọn khu vực áp dụng đầu 

Bảng 3. Đặc tính kỹ thuật của giá thủy lực di động GTL1600/16/24MK  

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số Ghi chú
1 Chiều cao lớn nhất mm 2.400
2 Chiều cao tối thiểu mm 1.600
3 Hành trình piston mm 800
4 Chiều rộng giá mm 680
5 Chiều rộng mỗi đơn nguyên xà mm 250
6 Chiều dài giá mm 3.060
7 Bước tiến gương mm 800
8 Số cột thuỷ lực của giá cái 6 (300 kN)
9 Tải trọng làm việc kN 1.600

10 Cường độ chống giữ giá MPa 0,52
11 Khoảng cách tim giá mm 1.000
12 Áp lực trạm bơm MPa 20 hoặc 31,5

Bảng 4. Đặc tính kỹ thuật của máy khấu MG125/150-WD

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số Ghi chú
1 Phạm vi khấu m 1,2 ÷ 2,2
2 Chiều sâu cắt m 0,8
3 Tốc độ di chuyển m/phút 0 ÷ 3,5
4 Lực kéo lớn nhất kN 150
5 Số lượng tang cắt tang 1
6 Đường kính tang mm 1200
7 Độ cứng than phù hợp - f ≤ 3,5
8 Góc dốc vỉa than độ ≤ 35
9 Công suất cắt kW 125

10 Điện áp định mức V 660/380
11 Công suất động cơ di chuyển kW 22
12 Tổng trọng lượng thiết bị T 8
13 Kích thước ngoài (D×R×C) mm 6500×1600×700
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tiên để tính toán thiết kế giải pháp công nghệ khai 
thác cũng như kỹ thuật phụ trợ cho lò chợ áp dụng 
thử nghiệm. Dự kiến trong quý I năm 2022, Công 
ty 790 - Tổng công ty Đông Bắc sẽ đưa công nghệ 
vào áp dụng thử nghiệm trong thực tế sản xuất./.
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[6]. Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài: Nghiên 
cứu hoàn thiện công nghệ cơ giới hoá khai thác 
than bằng máy khấu liên hợp MG200-W1 và giá 
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a- giá thuỷ lực GTL1600/16/24MK b- Máy khấu MG125/150-WD
Hình 5. Đồng bộ thiết bị lò chợ bán CGH đề xuất lựa chọn

Research on and proposal of semi-mechanized mining technology suitable for the 
slightly steep and inclined coal seams at Bac Quang Loi mine – no.790 Company - 

Northeast Corporation

Dr. Vu Van Hoi, MSc. Phung Viet Bac - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Abstract: 
The article provides an overview on the experience of applying the mining mechanization to the 

slightly steep  to inclined coal seams with complex geological conditions of small reserves, dispersed 
seams in a number of underground mines in the world, especially in China, from there, the technological 
chart on semi-mechanized mining by the 1000/150-WD one-drum coal shearer, longwall support by the 
mobile hydraulic support of GTL 1600/16/24/MK model shall be selected in compliant with the steep 
to inclined coal seam conditions at Bac Quang Loi mine - Company 790 - Northeast Corporation. At 
the same time, on the basis of technology and synchronous proposed equipment, the selection of first 
application areas shall be conducted to calculate the design, technological solutions as well as the 
technical and economic indicators of the longwalls as a basis for the trial application of the technology 
in practice. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐƯỜNG TẠI MỎ THAN CAO SƠN

ThS. Đàm Công Khoa, TS. Đỗ Ngọc Tước
TS. Đoàn Văn Thanh
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
TS. Đào Phúc Lâm
Trường Đại Học Công nghệ Giao thông vận tải

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Vận tải bằng ô tô trên các mỏ than lộ thiên chiếm trên 60 % giá thành khai thác một tấn than. Năng 

suất và chi phí vận tải phụ thuộc chủ yếu vào cung độ vận tải, chất lượng, độ dốc đường vận tải, chiều 
cao nâng tải và tải trọng xe. Tổng chi phí vận tải, trong đó nguyên, nhiên vật liệu chiếm trên 70 %. Với 
mỗi chủng loại ô tô, chi phí nguyên, nhiên vật liệu phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng mặt đường mà đặc 
trưng là sức cản lăn. Để nâng cao chất lượng đường mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam đã chỉ đạo triển khai Phương án cải tạo nâng cao chất lượng đường tại mỏ Cao Sơn. Trên cơ 
sở đó, Công ty Than Cao Sơn - TKV phối hợp với Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin (IMSAT) 
và Công ty Tư vấn Công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) lập Phương án và Công ty Than Cao 
Sơn đã lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Infrasol để thi công cải tạo tuyến đường. 

1. Hiện trạng công tác vận tải tại mỏ Cao 
Sơn

1.1. Quan hệ giữa chi phí vận tải với chất 
lượng mặt đường

Vận tải là một trong những khâu công nghệ 
chính của quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên. Hiện 
nay, đa phần các mỏ than lộ thiên thuộc TKV đang 
sử dụng hình thức vận tải ô tô đơn thuần với tải 
trọng xe từ 20÷130 tấn để vận chuyển đất đá và 
than nguyên khai. Khối lượng đất đá vận tải hàng 
năm của các mỏ lộ thiên thuộc TKV từ 15÷55 triệu 
m3 và 1,0÷4,5 triệu tấn than với cung độ vận tải từ 
3,0÷6,5 km, năng suất thiết bị ô tô từ 70÷505 m3/
ca, chi phí vận tải trung bình khoảng 52.000 đ/m3 
(chiếm khoảng 50÷75 % giá thành bóc 1m3 đất 
đá) (Hình 1) [1].

Giá thành vận tải bao gồm các loại chi phí: 
Nhiên liệu (37,85 %), vật liệu (39,83 %), khấu hao 
(18,17 %), tiền lương (2,67 %), bảo hiểm (0,39 %), 
chi khác (1,10 %). Như vậy, chi phí nhiên liệu và 
vật liệu chiếm trên 70 % (Hình 2). Mức tiêu hao 
nhiên liệu, vật liệu phụ thuộc chủ yếu vào cung 
độ và chiều cao nâng tải, thông số hình học tuyến 
đường, chất lượng mặt đường. Hiện nay, mức tiêu 
hao nhiên liệu đối với xe ô tô có tải trọng 55÷96 tấn 
từ 110÷150 lít/t.km, tiêu hao săm lốp trung bình 
3000÷3350 giờ/bộ, được đánh giá là cao so với 
các mỏ lộ thiên trên thế giới (tiêu hao nhiên liệu 
99÷130 lít/t.km, tiêu hao lốp trên 5.000 h/bộ). Chi 
phí vật liệu được cầu thành từ các loại chi phí sau: 
Săm lốp (69,37 %), sửa chữa (19,27 %), dầu mỡ 
(10,89 %), bình điện (0,47 %). Chi tiết được thể 

Hình 1. Tỉ trọng chi phí vận tải trong cơ cấu giá 
thành bóc 1 m3 đất đá

Hình 2. Tỉ trọng các loại chi phí trong giá thành 
vận tải 1 m3 đất đá
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hiện qua hình 3 [1].
1.2. Hiện trạng thiết bị vận tải tại mỏ than 

Cao Sơn
Hiện nay, mỏ Cao Sơn đang sử dụng hệ thống 

khai thác xuống sâu, đất đá đổ bãi thải ngoài hoặc 
bãi thải trong. Công tác vận tải đất đá và than 
nguyên khai do các loại ô tô có tải trọng từ 55÷96 
tấn đảm nhận, bao gồm các loại: CAT 777D (q 
= 96 tấn); HD785-7 (q = 91 tấn); CAT 773E; F, 
HD465-7R (q=55÷58 tấn); HM400; Volvo (q = 40 
tấn). Kế hoạch năm 2022 sẽ đầu tư xe có tải trọng 
130 tấn. Do được đầu tư tại các thời điểm khác 
nhau, nên chất lượng xe không đồng nhất, chủ 
yếu là các xe loại B và loại C (chiếm khoảng 75÷80 
% tổng số thiết bị vận tải). Một số ô tô phổ biến tại 
mỏ Cao Sơn xem hình 4.

1.3. Thông số và chất lượng các tuyến 

đường trước khi thử nghiệm
1.3.1. Hiện trạng thông số tuyến đường
Theo thiết kế tuyến đường thi công được chia 

làm 3 loại: Đường tạm thời (đoạn B2 - C), đường 
bán cố định (02 đoạn: A - B1, B1 - B2), đường cố 
định (02 đoạn: A-A1, A-A2), chiều dài các tuyến cụ 
thể như bảng 1. Sơ đồ tuyến xem hình 5.

Một số hình ảnh tuyến đường trước khi thi 
công thử nghiệm xem hình 6. 

1.3.2. Hiện trạng chất lượng mặt đường
- Công tác thi công và bảo trì đường mỏ: Nền 

đường được hình thành trong quá trình bóc đất 
đá (cắt tầng) và đổ đất đá thải. Vật liệu rải lớp áo 
đường được lấy từ thành phần cỡ hạt nhỏ của các 
đống đá nổ mìn trong mỏ. Công tác thi công lớp áo 
đường được thực hiện bằng ô tô kết hợp với máy 
gạt theo trình tự sau: (i) Đất đá được ô tô đổ thành 
các đống trên tuyến đường; (ii) Sử dụng máy gạt 
san đều thành lớp có chiều dày từ 20÷50 cm; (iii) 
Lu lèn, đầm nén bằng ô tô hiện có của mỏ (hình 7).

- Chất lượng mặt đường: Mặc dù vật liệu rải 
lớp áo đường đã được xúc lọc để loại thành phần 
cỡ hạt lớn, tuy nhiên cỡ hạt không đồng đều nên 
chất lượng mặt đường thường xuyên bị xuống cấp 
khi xảy ra bị mưa, cục bộ nhiều vị trí xảy ra hiện 
tượng lầy lội, lồi lõm và trơn trượt (hình 8). Đặc 
biệt sau các trận mưa lớn, các thành phần bột và 

Hình 3. Tỉ trọng chi phí săm lốp trong cơ cấu chi 
phí vật liệu

Hình 4. Một số thiết bị vận tải trên mỏ Cao Sơn
a) Xe Volvo 40 tấn b) Xe CAT 777D 96 tấn

Bảng 1. Thông số cơ bản tuyến đường

STT Tên đoạn đường Chiều dài, 
km

Chiều 
rộng, m

Bán kính 
cong, m

Độ dốc 
dọc, %

Thời gian 
tồn tại

1 Cố định (A-A1) 0,417 17÷18 48-230 0,44÷7,10 > 5 năm
2 Cố định (A-A2) 0,275 17÷22 90-290 0,49÷2,24 > 5 năm
3 Bán cố định (A-B-B1) 0,555 16÷18 550 2,96÷8,00 3 năm
4 Bán cố định (B-B2) 0,341 17÷20 200-210 2,96÷8,00 3 năm
5 Tạm thời (B2-C) 0,711 16÷20 210-310 0,81÷8,00 0,5 năm

Tổng 2,299
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cỡ hạt nhỏ của lớp cấp phối bị rửa trôi làm lộ ra 
các cục đá lớn, gồ ghề, gây khó khăn cho công tác 
vận tải và hư hỏng lốp xe. Ước tính sức cản lăn 
khảo sát trong đợt tháng 6/2020 tại một số tuyến 
đường trong mỏ than Cao Sơn từ 3,75÷6,23 % [1].

2. Các giải pháp nâng cao chất lượng mặt 
đường tại mỏ than Cao Sơn

Để nâng cao chất lượng đường mỏ, Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chỉ 
đạo triển khai Phương án nâng cao chất lượng 
đường tại mỏ Cao Sơn (Phương án). Trên cơ sở 
đó, Công ty Than Cao Sơn - TKV phối hợp với 

Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin (IMSAT) 
và Công ty Tư vấn Công trình Châu Á Thái Bình 
Dương (APECO) lập Phương án và lựa chọn nhà 
thầu thi công là Công ty TNHH Infrasol để thi công 
Phương án. Nội dung chính của Phương án như 
sau [2]:

2.1. Các giải pháp công nghệ
Mặt đường trực tiếp chịu ảnh hưởng của tải 

trọng xe, của các tác động lý hóa gây ra bởi mưa, 
nắng, độ ẩm,... Sự xuống cấp của mặt đường phụ 
thuộc rất nhiều vào các yếu tố trên và sẽ xuống 
cấp nhanh chóng khi các yếu tố này gia tăng một 

Hình 5. Vị trí các tuyến đường thi công

                         a) Đoạn A-A1 b) Đoạn A-A2

              c) Đoạn B-B1                      d) Đoạn B2-C
Hình 6. Một số tuyến đường vận tải tại các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả
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cách cực đoan: Tải trọng của xe ô tô >100 T, số 
lượt xe/ngày đêm gia tăng, mùa mưa hay mùa 
nắng kéo dài hơn thường lệ,… Sự xuống cấp của 
mặt đường sẽ làm tăng nhanh chi phí vận tải trong 
các mỏ.

Để nâng cao chất lượng đường mỏ cần áp 
dụng đồng bộ các giải pháp về thiết kế hình học 
tuyến đường, kết cấu áo đường, thiết kế chức 
năng và xây dựng chế độ bảo trì phù hợp với các 
loại đường tạm thời, bán cố định và cố định, cụ 
thể:

2.1.1. Giải pháp thiết kế hình học
1. Về độ dốc dọc: Căn cứ kinh nghiệm thiết kế 

độ dốc dọc các tuyến đường vận tải tại các mỏ 
lộ thiên trên thế giới, hiện trạng các tuyến đường 
vận tải tại các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, 
Phương án thiết kế độ dốc dọc các tuyến thử 
nghiệm có độ dốc dọc id ≤ 8 %, những khu vực có 
độ dốc dọc lớn cần cải tạo về độ dốc dọc ≤ 8 %.

2. Độ dốc ngang: Được thiết kế phù hợp với 
loại vật liệu sử dụng in = 3 %.

3. Về chiều rộng tuyến đường: Chiều rộng các 
tuyến đường thử nghiêm được thiết kế phù hợp với 
loại xe tải trọng lớn nhất hiện có của mỏ Cao Sơn 
(CAT 777D, q = 96 tấn) theo TCNV 5326:2008, 
chiều rộng đường phần xe chạy B = 17 m.

2.1.2. Về giải pháp kết cấu
1. Đường cố định

- Đoạn đường cố định A-A1 rải CPĐD-M chiều 
dày 25 cm, tưới phụ gia chống bụi và hóa cứng 
mặt đường. Xây dựng rãnh thoát nước mặt đường, 
hướng dòng chảy về mương thoát nước của khai 
trường. Kết cầu áo đường A-A1 xem Hình 9.

- Kết cấu đoạn đường cố định A-A2 gồm các 
lớp: đá gia cố 7 % xi măng dày 25 cm (bao gồm 5 
cm cào bóc mặt đường hiện trạng), rải CPĐD-M 
chiều dày 25 cm, tưới phụ gia chống bụi và hóa 
cứng mặt đường (kết cấu KC-1). Xây dựng rãnh 
thoát nước mặt đường, hướng dòng chảy về 
mương thoát nước của khai trường. Kết cầu áo 
đường A-A2 xem Hình 10.

2. Đường bán cố định
- Đoạn bán cố định A-B (thuộc đoạn A-B-B1) 

rải CPĐD-M chiều dày 25 cm, tưới phụ gia chống 
bụi và hóa cứng mặt đường (kết cấu KC-2A) như 
Hình 9.

- Đoạn bán cố định B-B1 (thuộc đoạn A-B-B1), 
đoạn B-B2: Rải CPĐD-M chiều dày 25 cm (kết cấu 
KC-2B - Hình 11). Xây dựng rãnh thoát nước mặt 
đường, hướng dòng chảy về mương thoát nước 
của khai trường.

3. Đường tạm thời
- Đối với đoạn tạm thời B2-C Rải CPĐD-M 

chiều dày 25 cm (kết cấu KC-2B - Hình 11). Xây 
dựng rãnh thoát nước mặt đường, hướng dòng 
chảy về mương thoát nước của khai trường.

Hình 7. Hiện trạng công nghệ thi công đường

Hình 8. Tình trạng hư hỏng và xuống cấp mặt đường sau những trận mưa
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- Trên đoạn đường tạm thời B2-C, một số đoạn 
có nền không ổn định cần phải đào xử lý cục bộ 
nền đường trước khi tăng cường mặt đường, giải 
pháp cụ thể như sau: Từ mặt đường hiện trạng 
đào xuống 50 cm và đắp trả bằng cấp phối đá dăm 

loại 1 sau đó mới rải CPĐD-M chiều dày 25 cm 
làm mặt đường Hình 12.

2.2. Nguồn vật liệu
Nguồn vật liệu chủ yếu bao gồm các loại đất đá 

làm móng và áo đường là nguồn vật liệu tại chỗ 

Hình 9. Kết cấu mặt đường đoạn cố định A-A1

Hình 10. Kết cấu mặt đường đoạn cố định A-A2

Hình 11. Kết cấu mặt đường bán cố định B-B1

Hình 12. Kết cấu đường trên một số khu vực có nền không ổn định



 KHCNM SỐ 1/2022 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LỘ THIÊN

                                        THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

15

được chọn lọc từ đất đá nổ mìn của mỏ. Theo Báo 
cáo “Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá (lộ thiên) 
năm 2019 mỏ than Cao Sơn - Công ty Cổ phần 
than Cao Sơn - Vinacomin”. Đặc tính cơ lý của các 
loại nham thạch trong khu mỏ than Cao Sơn thể 
hiện Bảng 2.

Kết quả thí nghiệm trong phòng cho thấy, hỗn 
hợp đất đá tại mỏ than Cao Sơn phù hợp với công 
nghệ gia cố đất với một số chỉ tiêu cơ bản như 
sau:

- Thành phần hạt của nằm trong đường bao 
tiêu chuẩn của phương án;

- Khối lượng thể tích > 2,4 g/cm3; khối lượng 
riêng > 2,6 g/cm3;

- CBR tại K98 > 80 %;
- Cường độ chịu nén của đá gốc Rn ≥ 100 MPa.
(Kết quả thí nghiệm thiết kế đất gia cố xi măng 

và phụ gia tăng độ bền cho thấy, cường độ chịu 
nén ở tuổi 7 ngày của hỗn hợp đất gia cố với 7 % 
xi măng đạt > 4 MPa và cường độ ép chẻ Rec = 
0,55 MPa).

2.3. Khối lượng xây dựng toàn bộ Phương 
án

- Sản xuất CPĐD-M (dmax < 40 mm): 18.256 m3;
- Thi công áo đường CPĐD-M: 11.170,53 × 

1,35 = 15.080 m3;

- Hỗn hợp đất đá gia cố xi măng chiều dày 25 
cm: 4.686 m2;

- Tưới phụ gia khử bụi và hoá cứng mặt đường: 
15.588 m2.

3. Kết quả thi công Phương án
Đến thời điểm hiện tại (tháng 01/2022) nhà 

thầu đã thi công hoàn thiện theo thiết kế các tuyến 
cố định A-A1, A-A2 và bán cố định B-B1. Khối 
lượng đã thi công như sau:

- Sản xuất CPĐD-M: 20.172,0 m3;
- Hỗn hợp đất đá gia cố xi măng chiều dày 25 

cm: 4.685,84 m2;
- Thi công CPĐD-M: 4.065,22 m3;
- Tưới phụ gia khử bụi: 10.957,22 m2.
Thông số các đoạn đường đã thi công xem 

Bảng 3.
Một số hình ảnh công nghệ thi công xem hình 

13, các đoạn tuyến đã thi công xem hình 14.
4. Đánh giá các kết quả thi công Phương án
- Về các thông số thi công các đoạn tuyến: Tại 

những đoạn đã thi công các thông số chiều rộng, 
chiều dày lớp CPĐD-M, mật độ tưới phụ gia khử 
bụi đạt và vượt thiết kế.

- Về Kích thước, thành phần cỡ hạt và chiều 
dày cỡ hạt CPĐD được thiết kế theo hướng dẫn 
sách “Đường vận tải mỏ: lý thuyết và thực hành” 

Bảng 2. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đá

Tên đá
Độ ẩm

(W), 
%

Khối 
lượng  
riêng 
(Δ)’ g/
cm3

 Khối 
lượng 

thể tích 
(γ), g/cm3

Cường 
độ 

kháng 
kéo (σk), 
kG/cm2

Cường độ 
kháng nén 
(σn), kG/

cm2

Hệ số  
kiên cố 

Protodia
-conov

(f)

Lực  
dính kết 
(C), kG/

cm2

Góc  
ma sát 
(φ), độ

Sạn kết 0,245 2,622 2,595 182,30 1298,05 12,98 331,28 35,47
Cát kết 0,376 2,673 2,648 167,13 1195,54 11,96 306,54 35,20
Bột kết 0,621 2,697 2,656 113,22 913,86 9,14 213,99 34,60

Bảng 3. Chiều dài đã thi công trên các đoạn tuyến

STT Tên đoạn đường
Chiều dài 
thiết kế, 

km

Chiều dài đã 
thi công hoàn 

thiện, km

Chiều 
rộng, m

Bán kính 
cong, m

Độ dốc dọc, 
%

1 Cố định (A-A1) 0,417 0,417 17 48-230 0,44÷7,10
2 Cố định (A-A2) 0,275 90-290 0,49÷2,24
3 Bán cố định (A-B) 0,244 2,96
4 Bán cố định (B-B1) 0,311 0,311 17 550 2,96÷8,00
5 Bán cố định (B-B2) 0,341 0,181 17 200-210 2,96÷8,00
6 Tạm thời (B2 - C) 0,711 210-310 0,81÷8,0

Tổng 2,299 0,909
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của tác giả Roger Thompson biên soạn do nhà 
xuất bản CRC Press/Balkema xuất bản [3].

Với mục đích tạo ra mặt đường mỏ thân thiện 
với xe vận tải, CPĐD-M phải có kích thước hạt 
đá dăm lớn nhất Dmax = 40 mm. Với Dmax = 40 
mm, kích thước không đủ lớn để gây hiện tượng 
chém lốp (trong trường hợp có xuất hiện ổ gà trên 
mặt đường). Ngoài ra, việc bảo trì sửa chữa mặt 
đường sau khi đưa vào khai thác với kích thước 
Dmax = 40 mm cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tỷ lệ thành phần cỡ hạt CPĐD sử dụng với 
đường mỏ theo hướng dẫn kỹ thuật của Roger 
J. Thompson và thành phần cỡ hạt CPĐD-M sản 
suất tại Cao Sơn xem Bảng 4, Hình 15.

CPĐD-M tại Cao Sơn được sản xuất trên dây 
chuyền thiết bị hiện đại Kleeman, đá để nghiền 
được lấy tại nguồn tại chỗ trên các tầng của mỏ. 
Đá gồm chủ yếu hai loại cát kết màu vàng và đen. 
Sản phẩn đầu ra được lấy mẫu định kỳ. Tổng hợp 
các chỉ tiêu kỹ thuật của CPĐD-M sản xuất thực tế 
được trình bày trong Bảng 5 và Hình 16.

Từ Bảng 5 và Hình 16 cho thấy CPĐD-M sản 
xuất tại mỏ Cao Sơn nằm trong vùng khuyến nghị 
của Roger Thompson.

Chức năng của CPĐD là tạo ra lớp mặt đường 
thân thiện với xe vận chuyển đồng thời dễ dàng 
cho công tác bảo trì, sửa chữa sau này. Chiều dày 
thiết kế cấu tạo nêu trên chỉ được áp dụng khi lớp 
móng bên dưới đảm bảo yêu cầu về cường độ, tối 
thiểu Mr > 130 MPa.

 - Về chất lượng bề mặt tuyến đường: Trong 
và sau quá trình thi công Công ty TNHH Infrasol, 

Rải CPĐD-M bằng máy san và lu lèn mặt đường Tưới phụ gia khử bụi hóa cúng mặt đường
Hình 13. Công nghệ thi công Phương án

       Khu vực ngã ba điểm A (20/01/2022)                  Đoạn A-A1 (2022/01/14)
Hình 14. Hình ảnh các đoạn tuyến đã thi công xong

Bảng 4. Thành phần hạt của CPĐD theo Roger 
Thompson

STT

Kích cỡ 
lỗ sàng 
vuông, 

mm

Tỷ lệ lọt qua sàng, %

Yêu cầu 
KT

CPĐD-M sản 
xuất tại Cao 

Sơn
1 40 95-100 100,0
2 25 76-100 88,9
3 19,0 69-100 76,6
4 12,5 60-80 66,3
5 4,75 40-60 53,4
6 2,00 28-43 37,3
7 0,425 15-34 23,4
8 0,075 5-9 9,2
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Tư vấn giám sát và Viện Khoa học Công nghệ mỏ 
- Vinacomin thường xuyên tổ chức đánh giá chất 
lượng mặt đường qua các thí nghiệm hiện trường 
bằng thí nghiệm đo động DCP. Kết quả thí nghiệm 

đo động sau 9 ngày thi công xong tại tuyến A-A1 
thể hiện trong Bảng 6.

Kết quả thí nghiệm tại Bảng 6 cho thấy công 
tác rải CPĐD-M và lu lén đảm bảo độ chặt theo 
yêu cầu kỹ thuật.

Về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: Phương án 
mới thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng một 
số đoạn tuyến thuộc. Vì vậy, nhóm thực hiện mới 
chỉ tiến hành theo dõi thống kê lưu lượng, tốc độ 
xe trên các đoạn đường trước khi thi công và đoạn 
A-A1. Kết quả theo dõi lưu lượng chủng loại xe 
trước và sau thi công trên đoạn A-A1 xem Bảng 7. 
Tuy nhiên, theo tính toán của Viện Khoa học Công 
nghệ Mỏ - Vinacomin đề xuất cải tạo đường cho 
mỏ Cọc Sáu, Cao Sơn cho thấy: Sau khi cải tạo 
chất lượng mặt đường, năng suất ca của ô tô 96 
tấn tăng 3,7 %, tiêu hao nhiên liệu giảm 6÷7 %, số 
giờ hoạt động của lốp xe tăng 6,82÷22,37 %, giá 
thành vận tải giảm 4.492 đ/m3 so với hiện tại [1].

5. Kết luận kiến nghị
Sau khi thi công và đưa vào sử dụng một số 

đoạn tuyến đường vận tải trong mỏ thuộc Phương 
án nâng cao chất lượng đường tại mỏ Cao Sơn 
cho thấy: Chất lượng các đoạn tuyến đã thi công 
cải tạo cải thiện rõ rệt, bề mặt đường bằng phẳng 
thoát nước tốt, không lộ đá to, sức cản lăn tính 
toán từ 2,2÷2,7 % giảm so với kết quả khảo sát 
tại thời điểm tháng 6/2020 (3,75÷6,23 %). Tốc độ 
ô tô tại thời điểm khảo sát (sau 2 tuần đưa vào sử 
dụng) tăng 1,40÷7,75 % tùy từng chủng loại xe.

Tài liệu tham khảo:
[1] Viện KHCN Mỏ - Vinacomin, 2019. Báo cáo 

nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết bị nâng cao 
Bảng 5. Chỉ tiêu kỹ thuật CPĐD-M sản xuất tại Cao Sơn

STT Chỉ tiêu kỹ thuật

Tiêu chuẩn 
CPĐD-M CPĐD-M

Mỏ Cao 
Sơn

Phương pháp thí nghiệmCận 
dưới

Cận 
trên

1 Dmax, mm 40 < 40 mm AASHTO T27 /TCVN 7572-2: 2006
2 Hệ số cấp phối Gc 20 35 30 AASHTO T27 /TCVN 7572-2: 2006
3 Tích co ngót Sp 85 100 85 AASHTO T27 /TCVN 7572-2: 2006
5 Giới hạn chảy (LL), % 17 24 21 AASHTO T89-T90/ TCVN 4197: 2012
6 Giới hạn chảy (PL), % 12 17 16 AASHTO T89-T90/ TCVN 4197:2012
7 Chỉ số dẻo (PI), % 4 8 5 AASHTO T89-T90/ TCVN 4197: 2012
8 Tích lệ bụi, DR 0,4 0.6 0,4 AASHTO T27 /TCVN 7572-2: 2006

9 CBR ngâm ở độ chặt 
Proctor cải tiến 98% , % > 80 85 AASHTO T193/TCVN 12790: 2020

10 Mô đun phục hồi, Mr, MPa 350 > 350 AASHTO 1993

Hình 15. Thành phần cỡ hạt của CPĐD-M sản 
xuất tại Cao Sơn

Hình 16. CPĐD-M tại mỏ Cao Sơn
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chất lượng đường mỏ lộ thiên thuộc TKV. Hà Nội.
[2] Liên danh Công ty Tư vấn công trình Châu 

Á Thái Bình Dương và Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ - Vinacomin, 2020. Phương án cải tạo nâng 

cao chất lượng đường tại mỏ than Cao Sơn
[3] RJ. Thompson, Mining Roads, Mine Haul 

Road Design, Construction and Maintenance 
Management, 2011.

Bảng 6. Tổng hợp kết quả đo DCP

Vị trí
CBR hiện trường - quy đổi từ 
kết quả thí nghiệm DCP theo 

ASTM D6951/D6951M, % 
Ghi chú

Điểm 01÷08 146÷292 CBR yêu cầu cho đường mỏ tại một số nước có nền 
công nghiệp mỏ phát triển trên thế giới: > 80 %

Bảng 7. Thống kê tốc độ xe trước khi thi công (24-28/05/2021) và sau khi thi công (20/01/2022)

STT Chủng 
loại

Lưu 
lượng 

TB, 
chuyến/h

Tốc độ xe, km/h
Chiều xuống dốc có tải A→A1 Chiều lên dốc không tải A1→A
Trước 

TC
Sau 
TC

Chênh lệch, 
%

Trước 
TC Sau TC Chênh lệch, 

%

1 CAT 
777D, E 12 25,39 30,67 5,28 28,00 29,4 1,40

2 HW 420 15 18,75 23,68 4,93 20,38 28,13 7,75
3 HW 371 17 23,73 30 6,27 23,78 30 6,22
4 HD 785 10 25,6 27,79 2,19 33,45 40,91 7,46

Some results of the road renovation and quality improvement plan at 
Cao Son coal mine

MSc. Dam Cong Khoa, Dr. Do Ngoc Tuoc, Dr. Doan Van Thanh
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Dr. Dao Phuc Lam - University of Transport Technology
Abstract: 
The truck transportation on open-pit coal mines accounts for more than 60 percent of the mining 

cost of a ton of coal. Productivity and transportation costs depend mainly on the transport arc, quality, 
road slope, load lift height and vehicle load. The total cost of transportation, in which raw materials 
account for over 70%. For each type of truck, the cost of raw materials depends mainly on the quality 
of the road surface which is characterized by the rolling resistance. In order to improve the quality of 
the mine road, Vietnam National Coal and Mineral Industry Holding Corporation Limited has directed 
the implementation of the road renovation and quality improvement plan at Cao Son mine. On that 
basis, Vinacomin -Cao Son Coal Company coordinates with Vinacomin- Institute of Mining Science and 
Technology - Vinacomin (IMSAT) and Asia Pacific Works Consultancy Company (APECO) to make the 
plan and Vinacomin - Cao Son Coal Company selected the contractor of Infrasol Co., Ltd. to renovate 
the road route.
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÓNG CỬA MỎ PHÙ HỢP CHO 
CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN VÙNG HÒN GAI 

TS. Đoàn Văn Thanh, TS. Lưu Văn Thực
ThS. Lê Bá Phức, KS. Đỗ Văn Triều
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
TS. Nguyễn Tuấn Thành
Trường Đại học Mỏ địa chất

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Thực tế, hoạt động khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai đã góp phần tạo ra sự phát triển kinh tế 

trong vùng, nhưng cũng đã làm thay đổi địa hình. Chính vì vậy, việc lựa chọn phương án đóng cửa mỏ 
và sử dụng mặt bằng sau khi kết thúc khai thác đảm bảo an toàn, môi trường, hiệu quả kinh tế phù hợp 
với quy hoạch chung của địa phương, làm cơ sở cho các đơn vị hoàn thiện phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường và lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mỏ lộ thiên vùng 
Hòn Gai khi đóng cửa mỏ, sử dụng mặt bằng thành khu sinh thái – nghỉ dưỡng phù hợp cho mỏ Núi Béo, 
Hà Tu và trồng rừng tương ứng với 3 mỏ Hà Lầm, Suối Lại, Hà Ráng, làm cơ sở cho các đơn vị hoàn 
thiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường và lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

1. Mở đầu
Hiện nay, hầu hết các mỏ than khai thác lộ 

thiên vùng Hòn Gai đã có Phương án cải tạo và 
quy hoạch chi tiết về khai thác – đổ thải được phê 
duyệt. Moong lộ thiên sau khi kết thúc khai thác 
phần lớn được lấp đầy hoặc lấp một phần tạo mặt 
bằng trồng cây (Mỏ Núi Béo được lấp đầy đến 
mức +15 m; mỏ Suối Lại lấp đầy đến mức +3 m; 
mỏ Bắc Bàng Danh – Hà Tu, Hà Ráng lấp đầy 
đến mức +170 m, +10m, một phần để lại moong 
chứa nước; Mỏ lộ thiên Khu II vỉa 11 - Hà Lầm 
lấp đầy đến mức +50 m). Tuy nhiên, công tác Cải 
tạo phục hồi môi trường còn tồn tại một số vấn đề 
như: Chưa có tính liên kết, phù hợp với quy hoạch 
chung của vùng, chưa xét hiệu quả sử dụng sau 
kết thúc khai thác,...

Vùng Hòn Gai nằm trong khu vực có điều kiện 
tự nhiên đa dạng, phong phú (địa hình đồi núi, hải 
đảo, thung lũng, ven biển, động - thực vật đa dạng 
về số loài, tỉ lệ phu xanh trên 20%, khoáng sản dồi 
dào); điều kiện khí hậu thủy văn đặc thù của vùng 
ven biển; điều kiện kinh tế - xã hội dựa trên đặc 
điểm dân số, kinh tế, sức cạnh tranh và thu hút 
vốn đầu tư rất thuận lợi phát triển các ngành công 
nghiệp nặng và nhẹ (Công nghiệp khai khoáng; 
công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng; dịch vụ, 
du lịch, nghỉ dưỡng; nông-lâm nghiệp, thủy sản). 
Theo định hướng phát triển không gian thành phố 

Hạ Long theo Điều chỉnh QHC TP Hạ Long đến 
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050[1], đối với khu 
vực hoàn nguyên môi trường từ khai thác mỏ than 
sẽ thực hiện trồng cây xanh tạo cảnh quan, sử 
dụng các quỹ đất phù hợp để thu hút các dự án 
phát triển các khu chức năng đô thị như đào tạo, 
du lịch, sân golf. 

Dựa trên hiện trạng kết thúc khai thác, đổ thải 
của các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai, kết quả 
phân tích đa chiều, tham vấn ý kiến chuyên gia, 
định hướng phát triển không gian của vùng cùng 
với các kỹ thuật phân tích và đánh giá. Nghiên cứu 
đề xuất 8 phương án đóng cửa mỏ phù hợp cho 
các mỏ than lộ thiên. Phương án lựa chọn dựa 
trên bộ tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn phương án tối ưu được xây dựng 
bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí (MCA) – 
kỹ thuật phân tích thứ bậc AHP.

2. Xác định tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng 
đến phương án đóng cửa mỏ

Trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất, đặc điểm 
kỹ thuật-kinh tế khu mỏ, tài liệu quy hoạch và định 
hướng phát triển không gian chung của vùng, các 
quy định nhà nước về đóng cửa mỏ khoáng sản 
và các nghiên cứu, phân tích về hiệu quả kinh tế 
mang lại của phương án đóng cửa mỏ đã có, kết 
hợp với các tiếp cận quy nạp trong phương pháp 
lựa chọn đa tiêu chí MCA. Nghiên cứu xây dựng 
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21 yếu tố ảnh hưởng đến phương án, và phân 
nhóm các yếu tố đó thành 4 tiêu chí chính như 
bảng 1.

Phương pháp lựa chọn đa tiêu chí (Multicriteria 
Analysis –MCA) là công cụ đánh giá mức độ quan 
trọng của từng tiêu chí liêu quan và phản ánh mức 
độ đó lên việc đưa ra quyết định cuối cùng [2][4]. 
Quy trình lựa chọn tiêu chí bằng MCA như hình 1.

Cách tiếp cận diễn dịch (top-down) được thực 
hiện theo chiều từ trái sang phải, thứ tự lần lượt tại 
(1), (2) và (3). Cách tiếp cận quy nạp ngược chiều 
so với các tiếp cận diễn dịch.

3. Lựa chọn phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng phù hợp cho các mỏ than lộ 
thiên vùng Hòn Gai

- Kỹ thuật phân tích, lựa chọn phương án 
Từ 4 tiêu chí và 21 yếu tố ảnh hưởng đến 

phương án đã nêu. Để lựa chọn phương án phù 
hợp đối với từng mỏ, nghiên cứu sử dụng kỹ 
thuật phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy 
Pricess), giá trị cốt lõi là bộ trọng số của tiêu chí và 
phương án theo tiêu chí.

AHP là một phương pháp định lượng, dùng để 
sắp xếp các phương án quyết định và lựa chọn 
một phương án thỏa mãn các tiêu chí cho trước. 
Dựa trên nguyên tắc so sánh theo cặp, phương 
pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc 

chính đó là: Phân tích, đánh giá và tổng hợp[3].
Giá trị mức độ ưu tiên của các tiêu chí và của 

phương án theo tiêu chí được so sánh theo từng 
cặp dưới góc độ cho điểm của chuyên gia theo giá 
trị trong bảng 2. Lập ma trận có kích thước bằng 
số tiêu chí và phương án, giá trị trong ma trận là 
giá trị so sánh theo từng cặp nói trên.

Trọng số tiêu chí và phương án theo tiêu chí, 
bản chất là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các 
tiêu chí và phương án theo tiêu chí đó với nhau và 
được lượng hóa bằng giá trị cụ thể. Thực hiện tính 
toán trọng số như sau: Xác định tổng theo từng cột 
của ma trận so sánh mức độ ưu tiên (1) – Chia giá 
trị hàng theo cột với tổng của cột tương ứng thu 
được trọng số của từng giá trị theo hàng và cột – 
Trọng số cuối cùng tương ứng bằng bình quân giá 
trị theo hàng ngang.

Bảng 1. Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương án

TC1: Đặc điểm tự nhiên TC2: Đặc điểm kinh 
tế - xã hội

TC3: An toàn môi 
trường TC4: Hiệu quả kinh tế

Địa hình khu mỏ Đặc điểm dân số Môi trường nước Lợi ích cộng đồng

Nước mặt Điều kiện cơ sở hạ 
tầng Môi trường đất Lợi ích địa phương, 

vùng
Nước dưới đất Công nghiệp, dịch vụ Môi trường không khí Lợi ích chủ đầu tư
Đặc điểm khí hậu Hệ động, thực vật
Chất lượng không khí khu 
mỏ Con người

Đặc điểm thổ nhưỡng Phòng ngừa rủi ro
Quy mô mỏ
Đặc điểm địa chất

Hình 1. Quy trình thực hiện phân tích đá tiêu chí  MCA

Hình 2. Sơ đồ thực hiện kỹ thuật phân tích AHP
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Để chấp nhận giá trị trọng số, cần kiểm tra 
lại tính nhất quán qua tỉ số nhất quán (CR) trong 
cách chấm điểm của chuyên gia. Giá trị CR ≤ 10% 
với ma trận kích thước lớp hơn 4x4 thì được cấp 
nhận, với ma trận 3x3 ≤ 5% và 4x4 ≤ 9% [5].

Phương án lựa chọn là phương án có kết quả 
cao nhất của phép nhân ma trận giá trị trọng số 
cuối cùng giữa các phương án so với từng tiêu 
chí (có kích thước nxn) và tiêu chí so với tiêu chí 
(vector 1 chiều).

Tỷ số nhất quán được xác định như sau:
                             
                       (1)

Với: CI – chỉ số nhất quán: 
                    
                               (2)
        
 là giá trị riêng của ma trận so sánh:
                                                           
                                          (3)

Trong đó: n - Kích thước ma trận
                RI - Chỉ số ngẫu nhiên (từ 0 – 1,59)
- Đề xuất phương án phù hợp cho từng mỏ:
Phương án đề xuất thể hiện được mối quan 

hệ chặt chẽ giữa hình thức sử dụng đất, đặc điểm 
tự nhiên – kỹ thuật của khu vực, các vấn đề môi 
trường cũng như hiệu quả kinh tế mang lại. Nghiên 
cứu đề xuất 8 phương án đưa vào lựa chọn như 
sau: Hồ chứa nước; Khu sinh thái – nghỉ dưỡng;  
Vui chơi giải trí;  Công nghiệp chuyển đổi; Du lịch 
kỹ thuật phục vụ đào tạo nghiên cứu; Khu trồng 
rừng; Chôn lấp chất thải thích hợp; Sản xuất điện 
mặt trời. 

Phương án đề xuất có những yêu cầu riêng để 
áp dụng cho từng khu vực mỏ như yêu cầu phù 
hợp về diện tích, giao thông khu vực, địa hình, 
chính sách, quy hoạch,.... Dựa trên 4 tiêu chí và 
21 yếu tố ảnh hưởng đến phương án, kết hợp với 
ý kiến đánh giá, phân loại của chuyên gia. Thực 
hiện sàng lọc sơ bộ trước khi tính toán lựa chọn, 
các phương án phù hợp cho 5 mỏ than lộ thiên 
vùng Hòn Gai như bảng 3:

- Lựa chọn phương án phù hợp cho từng mỏ
Phương án được lựa chọn dựa trên kết quả 

phân tích, tích toàn bằng kỹ thuật phân tích thứ 
bậc AHP. Giá trị cốt lõi của tiêu chí và phương án 
được thể hiện qua giá trị trọng số. Đây là yếu tố 
chính quyết định đến điểm số xếp hạng phương 
án. Xét trên tỷ số nhất quán cho thấy, kết quả đánh 
giá cho điểm của chuyên gia đều phù hợp với yêu 
cầu của kỹ thuật phân tích thứ bậc AHP đưa ra 
(CR ≤10% đối với ma trận có kích thước lớn hơn 
4x4 và CR ≤ 9% đối với ma trận kích thước 4x4). 
Sau cùng, Kết quả tính toán điểm số các phương 
án được thực hiện trên phép nhân ma trận giữa 
giá trị trọng số của phương án theo 4 tiêu chí (W1 

Bảng 2. Mức độ ưu tiên so sánh cặp giá trị

Stt Độ mạnh so 
sánh Định nghĩa

1 1 Tầm quan trọng như nhau
2 3 Quan trọng
3 5 Cần thiết
4 7 Rất quan trọng
5 9 Quan trọng tuyệt đối
6 2,4,6,8 Giá trị trung gian

7 Các phân số Giá trị nghịch đảo trong 
ma trận so sánh

Bảng 3. Lựa chọn PA đóng cửa mỏ, sử dụng mặt bằng phù hợp cho các mỏ than LT vùng Hòn Gai

Stt Phương án Ký 
hiệu 

Mỏ Núi 
Béo

Mỏ 
Hà Tu

Mỏ Hà 
Lầm

Mỏ Suối 
Lại

Mỏ Hà 
Ráng

1 Hồ chứa nước PA1 x x
2 Khu sinh thái – nghỉ dưỡng PA2 x x x x
3 Khu vui chơi giải trí PA3 x x x
4 Công nghiệp chuyển đổi PA4 x x x

5 Du lịch kỹ thuật phục vụ đào tạo nghiên 
cứu PA5 x x x x x

6 Khu trồng rừng PA6 x x x x x
7 Chôn lấp chất thải thích hợp PA7 x x x x x
8 Sản xuất điện mặt trời PA8 x x

CICR
RI

=

max
1

nCI
n

λ −
=

−

1 1
max w * aij

n n

i j
iλ

= =

=∑ ∑
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÷ W4, ma trận kích thước n x 4) và giá trị trọng số 
W (ma trận kích thước 4 x 1). 

a. Mỏ Núi Béo
Số liệu tính toán so sánh theo cặp từ ý kiến 

chuyên gia và trọng số đối với 4 tiêu chí (Bảng 4):
Số tiêu chí là 4 => RI=0,9; λmax= 4,24; CI=0,08; 

CR =0,09=9% đảm bảo tính nhất quán.
Từ các kết quả tính toán tại bảng 5 (bên phải) 

cho thấy, Phương án 2: Phương án đóng cửa mỏ, 
sử dụng mặt bằng thành khu sinh thái, nghỉ dưỡng 
có mức độ ưu tiên hàng đầu và phù hợp với mỏ 
Núi Béo (Hình 3).

b. Mỏ Hà Ráng
Số liệu tính toán so sánh theo cặp từ ý kiến 

chuyên gia và trọng số đối với 4 tiêu chí (Bảng 6):

Số tiêu chí là 4 => RI=0,9, λmax= 4,15; CI=0,05; 
CR =0,05=5% đảm bảo tính nhất quán.

Từ các kết quả tính toán tại bảng 7 (phải) cho 
thấy, Phương án 4: Phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng để trồng rừng có mức độ ưu tiên 
hàng đầu và phù hợp với mỏ Hà Ráng (Hình 4).

c. Mỏ Hà Tu
Số liệu tính toán so sánh theo cặp từ ý kiến 

chuyên gia và trọng số đối với 4 tiêu chí (Bảng 8):
Số tiêu chí là 4 => RI=0,9, λmax= 4,19; CI=0,06; 

CR =0,07=7% đảm bảo tính nhất quán.
Từ các kết quả tính toán tại bảng 9 (phải) cho 

thấy, Phương án 2: Phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng thành khu sinh thái, nghỉ dưỡng 
phù hợp đối với mỏ Hà Tu (Hình 5).

Bảng 4. Kết quả so sánh theo cặp (bên trái) và trọng số của tiêu chí (bên phải)

 TC1 TC2 TC3 TC4
TC1 1,00 2,00 0,33 0,50
TC2 0,50 1,00 0,17 1,00
TC3 3,00 6,00 1,00 5,00
TC4 2,00 1,00 0,20 1,00
Tổng 6,50 10,00 1,70 7,50

 TC1 TC2 TC3 TC4 W
TC1 0,15 0,20 0,20 0,07 0,15
TC2 0,08 0,10 0,10 0,13 0,10
TC3 0,46 0,60 0,59 0,67 0,58
TC4 0,31 0,10 0,12 0,13 0,16
Tổng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Bảng 5. Trọng số phương án theo 4 tiêu chí (bên trái) và mức độ ưu tiên của các phương án (phải)

W1 W2 W3 W4

PA2 0,24 0,27 0,24 0,30
PA3 0,24 0,23 0,07 0,13
PA4 0,12 0,15 0,06 0,19
PA5 0,06 0,08 0,21 0,05
PA6 0,12 0,07 0,27 0,04
PA7 0,05 0,05 0,06 0,07
PA8 0,17 0,15 0,10 0,22

Stt Phương án Mức độ ưu tiên
1 PA2 25,35% 1
2 PA3 12,20% 5
3 PA4 9,82% 6
4 PA5 14,90% 3
5 PA6 18,89% 2
6 PA7 5,63% 7
7 PA8 13,21% 4

Hình 3. Mô hình 3D phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng thành khu nghỉ dưỡng, sinh thái 

cho mỏ than Núi Béo

Hình 4. Mô hình 3D phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng để trồng rừng cho mỏ than 

Hà Ráng
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d. Mỏ Hà Lầm
Số liệu tính toán so sánh theo cặp từ ý kiến 

chuyên gia và trọng số đối với 4 tiêu chí (Bảng 10):
Số tiêu chí là 4 => RI=0,9, λmax= 4,24; CI=0,08; 

CR =0,09=9% đảm bảo tính nhất quán.
Từ các kết quả tính toán tại bảng 11 (phải) cho 

thấy, Phương án 6: Phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng để trồng rừng có mức độ ưu tiên 
hàng đầu và phù hợp với mỏ Hà Lầm (Hình 6).

e. Mỏ Suối Lại
Số liệu tính toán so sánh theo cặp từ ý kiến 

chuyên gia và trọng số đối với 4 tiêu chí (Bảng 12):
Số tiêu chí là 4 => RI=0,9, λmax= 4,22; CI=0,07; 

CR =0,08=9% đảm bảo tính nhất quán.
Từ các kết quả tính toán tại bảng 13 (phải) cho 

thấy, Phương án 6: Phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng để trồng rừng phù hợp đối với mỏ 
Suối Lại (Hình 7).

Bảng 6. Kết quả so sánh theo cặp (bên trái) và trọng số của tiêu chí (bên phải)

 TC1 TC2 TC3 TC4
TC1 1,00 1,00 0,20 0,33
TC2 1,00 1,00 0,33 2,00
TC3 5,00 3,00 1,00 3,00
TC4 3,00 0,50 0,33 1,00
Tổng 10,00 5,50 1,87 6,33

 TC1 TC2 TC3 TC4 W
TC1 0,10 0,18 0,11 0,05 0,11
TC2 0,10 0,18 0,18 0,32 0,19
TC3 0,50 0,55 0,54 0,47 0,51
TC4 0,30 0,09 0,18 0,16 0,18
Tổng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Bảng 7. Trọng số phương án theo 4 tiêu chí (bên trái) và mức độ ưu tiên của các phương án (phải)

W1 W2 W3 W4

PA1 0,10 0,18 0,29 0,10
PA2 0,30 0,34 0,14 0,42
PA5 0,23 0,23 0,17 0,14
PA6 0,20 0,11 0,34 0,18
PA7 0,18 0,14 0,06 0,16

Stt Phương án Mức độ ưu tiên
1 PA1 21,57% 3
2 PA2 24,68% 2
3 PA5 18,44% 4
4 PA6 24,97% 1
5 PA7 10,35% 5

Bảng 8. Kết quả so sánh theo cặp (bên trái) và trọng số của tiêu chí (phải)

 TC1 TC2 TC3 TC4
TC1 1,00 2,00 0,17 0,50
TC2 0,50 1,00 0,20 0,50
TC3 6,00 5,00 1,00 5,00
TC4 2,00 2,00 0,20 1,00
Tổng 9,50 10,00 1,57 7,00

 TC1 TC2 TC3 TC4 W
TC1 0,11 0,20 0,11 0,07 0,12
TC2 0,05 0,10 0,13 0,07 0,09
TC3 0,63 0,50 0,64 0,71 0,62
TC4 0,21 0,20 0,13 0,14 0,17
Tổng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Bảng 9. Trọng số phương án theo 4 tiêu chí (bên trái) và mức độ ưu tiên của các phương án (phải)

W1 W2 W3 W4

PA1 0,04 0,04 0,23 0,04
PA2 0,28 0,27 0,18 0,16
PA3 0,19 0,20 0,05 0,18
PA4 0,13 0,14 0,05 0,20
PA5 0,05 0,07 0,13 0,04
PA6 0,05 0,04 0,25 0,07
PA7 0,14 0,09 0,06 0,07
PA8 0,12 0,15 0,06 0,25

Stt Phương án Mức độ ưu tiên
1 PA1 15,72% 3
2 PA2 19,86% 1
3 PA3 10,28% 6
4 PA4 8,97% 7
5 PA5 10,29% 5
6 PA6 17,40% 2
7 PA7 7,08% 8
8 PA8 10,40% 4
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4. Kết luận
Trên cơ sở phân tích tài liệu, sử dụng phương 

pháp đa tiêu chí MCA – kỹ thuật phân tích thứ bậc 
AHP và phân loại mức độ ưu tiên, lựa chọn đảm 
bảo tính nhất quán với 4 tiêu chí và 21 yếu tố về 

điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội, an 
toàn môi trường và hiệu quả kinh tế. Kết quả lựa 
chọn Phương án đóng cửa mỏ, sử dụng mặt bằng 
phù hợp cho các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai 
như sau: mỏ Hà Tu, Núi Béo sau khi KTKT được 
chuyển đổi thành khu nghỉ dưỡng sinh thái đối với; 
mỏ Suối Lại, Hà Ráng và Hà Lầm Khu thành khu 
trồng rừng. 
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Bảng 10. Kết quả so sánh theo cặp (trái) và trọng số của tiêu chí (phải)

 TC1 TC2 TC3 TC4
TC1 1,00 0,33 0,20 0,33
TC2 3,00 1,00 0,20 0,50
TC3 5,00 5,00 1,00 4,00
TC4 3,00 2,00 0,25 1,00
Tổng 12,00 8,33 1,65 5,83

 TC1 TC2 TC3 TC4 W
TC1 0,08 0,04 0,12 0,06 0,08
TC2 0,25 0,12 0,12 0,09 0,14
TC3 0,42 0,60 0,61 0,69 0,58
TC4 0,25 0,24 0,15 0,17 0,20
Tổng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Bảng 11. Trọng số phương án theo 4 tiêu chí (trái) và mức độ ưu tiên của các phương án (phải)

W1 W2 W3 W4

PA2 0,14 0,31 0,18 0,24
PA3 0,24 0,35 0,08 0,41
PA5 0,08 0,10 0,18 0,10
PA6 0,43 0,17 0,50 0,14
PA7 0,11 0,07 0,06 0,12

Stt Phương án Mức độ ưu tiên
1 PA2 21,00% 2
2 PA3 19,63% 3
3 PA5 14,48% 4
4 PA6 37,23% 1
5 PA7 7,66% 5

Hình 5. Mô hình 3D phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng thành khu nghỉ dưỡng, sinh thái 

cho mỏ than Hà Tu

Hình 6. Mô hình 3D phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng để trồng rừng cho mỏ than 

Hà Lầm

Hình 7. Mô hình 3D phương án đóng cửa mỏ, sử 
dụng mặt bằng để trồng rừng cho mỏ than 

Suối Lại



 KHCNM SỐ 1/2022 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LỘ THIÊN

                                        THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

25

[4] Center for International Forestry Reseach 
(CIFOR) (1999), Guidelines for Applying Multi-
Criteri Analysis to the Assessment of Criteriand 
Indicators. Indonesia.

[5] Thomas L Saaty (2008), “Decision making 
with the analytic hierarchy process”, International 
journal of services sciences. 1(1), tr. 83-98.

Bảng 12. Kết quả so sánh theo cặp (trái) và trọng số của tiêu chí (phải)

 TC1 TC2 TC3 TC4
TC1 1,00 3,00 0,25 3,00
TC2 0,33 1,00 0,25 2,00
TC3 4,00 4,00 1,00 6,00
TC4 0,33 0,50 0,17 1,00
Tổng 5,67 8,50 1,67 12,00

 TC1 TC2 TC3 TC4 W
TC1 0,18 0,35 0,15 0,25 0,23
TC2 0,06 0,12 0,15 0,17 0,12
TC3 0,71 0,47 0,60 0,50 0,57
TC4 0,06 0,06 0,10 0,08 0,08
Tổng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Bảng 13. Trọng số phương án theo 4 tiêu chí (trái) và mức độ ưu tiên của các phương án (phải)

W1 W2 W3 W4

PA4 0,37 0,34 0,09 0,31
PA5 0,17 0,08 0,26 0,10
PA6 0,08 0,13 0,45 0,12
PA7 0,17 0,16 0,06 0,12
PA8 0,20 0,28 0,15 0,34

Stt Phương án Mức độ ưu tiên
1 PA4 20,38% 2
2 PA5 20,10% 3
3 PA6 30,10% 1
4 PA7 10,44% 5
5 PA8 18,99% 4

Research on, selection of the mine closure plan suitable for open-pit coal mines in 
Hon Gai region

Dr. Doan Van Thanh, Dr. Luu Van Thuc, MSc. Le Ba Phuc, Eng. Do Van Trieu
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Dr. Nguyen Tuan Thanh - Ha Noi University of Mining and Geology
Abstract: 
In fact, the open-pit coal mining in Hon Gai region has contributed to the economic development in 

the region, but has also changed the terrain. Therefore, the selection of the mine closure plan and the 
premise usage after the end of exploitation is to ensure safety, environment and economic efficiency in 
accordance with the general planning of the local area, as a basis for units to complete the plan for 
environmental renovation, restoration and make a mine closure plan as prescribed. The study results 
showed that after being closed, the premises at the open-pit mines in Hon Gai area are used as an 
ecological and resort area suitable for Nui Beo, Ha Tu and the reforestation corresponding to three 
mines of Ha Lam, Suoi Lai, Ha Rang, as the basis for the units to complete the renovation plan, the 
environmental restoration and make the mine closure plan as prescribed.
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TS. Bùi Duy Nam, ThS. Đàm Công Khoa
Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin
KS. Bùi Văn Tuấn
Chi nhánh Mỏ, Tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai
- Vimico

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV đang trong quá trình khai thác xuống sâu, điều kiện khai thác ngày 

càng khó khăn, hệ số bóc tăng theo chiều sâu khai thác. Cùng với đó nguy cơ mất ổn định bờ mỏ cũng 
tăng theo chiều sâu khai thác. Để đảm bảo khai thác hiệu quả và an toàn khi khai thác xuống sâu, việc 
lựa chọn góc dốc sườn tầng và bờ mỏ hợp lý là cần thiết. Bài báo tập trung nghiên cứu tính chất cơ lý 
đất đá tại các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV, trên cơ sở đó lựa chọn góc dốc sườn tầng và bờ mỏ phù 
hợp, phân tích các giải pháp công nghệ nhằm đạt được góc dốc sườn tầng và bờ mỏ lựa chọn. Trên cơ 
sở công nghệ lựa chọn, đề xuất sơ đồ và các thông số công nghệ thử nghiệm tại mỏ đồng Sin Quyền. Kết 
quả thử nghiệm cho thấy, góc dốc sườn có thể đạt 67÷75o như đã đề xuất.

1. Đặt vấn đề
Góc dốc sườn tầng, bờ mỏ là một trong các 

yếu tố kỹ thuật chính tác động đến hệ số bóc đất 
đá và hiệu quả khai thác của mỏ lộ thiên (LT). 
Nâng cao góc dốc sườn tầng và bờ mỏ có ý nghĩa 
lớn trong việc giảm hệ số bóc, phần khai thác tối 
đa tài nguyên trong biên giới khai trường. 

Hiện tại, có rất nhiều các công trình nghiên cứu 
của các tác giả nước ngoài về nâng cao góc dốc 
sườn tầng và bờ mỏ. Qua việc mô hình hóa (mô 
phỏng) cấu trúc địa tầng, đất đá và áp dụng các 
phần mềm chuyên dụng, nhanh chóng xác định 
được góc dốc ổn định bờ mỏ tương ứng với các 
điều kiện khác nhau. Công nghệ khoan nổ mìn 
(KNM) được tập trung nghiên cứu để nâng cao 
góc dốc sườn tầng, bờ mỏ bằng các phương pháp 
như: Nổ mìn (NM) phân đoạn, sử dụng hàng lỗ 
khoan tạo biên, bố trí mạng lỗ khoan, mạng nổ, 
kết cấu lượng thuốc trong lỗ khoan và trình tự nổ 
phù hợp.... 

Nổ mìn sử dụng hàng lỗ khoan tạo biên là công 
nghệ nổ mìn để kiểm soát năng lượng nổ nhằm 
đạt được bờ mỏ theo thiết kế bằng cách tạo ra khe 
nứt kết nối giữa các lỗ khoan tạo biên. Nổ mìn tạo 
biên giúp giảm sự phá hủy đất đá sườn tầng, giảm 
chấn động nổ mìn và tăng ổn định sườn tầng, bờ 
mỏ. Công nghệ nổ mìn tạo biên đã được áp dụng 
thành công tại nhiều mỏ LT có điều kiện cấu trúc 

đất đá khác nhau trên thế giới, những kết quả 
nghiên cứu, ứng dụng nâng góc dốc sườn tầng, 
bờ mỏ đã mang lại hiệu quả, khai thác tối đa tài 
nguyên cho các doanh nghiệp mỏ.

2. Hiện trạng góc dốc sườn tầng và bờ mỏ 
các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV

2.1. Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất 
công trình

Đặc điểm địa chất thủy văn: Nhìn chung các 
mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV có điều kiện địa 
chất thủy văn tương đối phức tạp, các mỏ phân 
bố nguồn cấp nước mặt (Nà Rụa nằm cạnh sông 
Hiến, Sin Quyền nằm cạnh suối Ngòi Phát và sông 

Hình 1. Kết quả nâng cao góc dốc sườn tầng 
theo phương pháp nổ tạo biên tại mỏ quặng  

Aitik, Thụy Điển [1]
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Hồng, Thạch Khê nằm gần biển), mực nước ngầm 
có quan hệ thủy lực với nước mặt khu vực gây 
khó khăn cho quá trình khai thác mỏ cũng như 
tăng nguy cơ mất an toàn bờ mỏ khi mỏ khai thác 
xuống sâu.

Đặc điểm địa chất công trình: Đất đá tại các 
mỏ quặng có độ cứng lớn, tương đối rắn chắc, độ 
khối cao tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao góc 
dốc sườn tầng và bờ mỏ. Mặt cắt nham thạch đặc 
trưng tại một số mỏ quặng LT xem hình 2. Tổng 
hợp tính chất cơ lý đá các mỏ quặng LT xem bảng 
1.

2.2. Hiện trạng góc dốc sườn tầng các mỏ 
quặng LT

Các mỏ quặng LT thuộc TKV áp dụng công 
nghệ bóc đất đá khấu theo lớp đứng, đồng bộ 
thiết bị chủ yếu: Máy xúc TLGN có E = 2,7÷5,2 m3 
kết hợp với ô tô tải trọng 32÷58 tấn (Hình 3). Các 
thông số hệ thống khai thác cơ bản của các mỏ 
quặng LT theo thiết kế và hiện trạng xem bảng 2.

Kết quả khảo sát cho thấy: Góc dốc sườn tầng 
công tác thay đổi trong phạm vi khá rộng αct = 
45÷65o, trung bình là 50o và nhỏ hơn giá trị thiết 
kế (60÷65o). Khi αct giảm sẽ làm giảm chiều rộng 
mặt tầng công tác dẫn tới làm giảm năng suất của 
thiết bị xúc bốc và nhất là năng suất của ô tô vận 
tải. Góc dốc sườn tầng giảm cũng làm tăng khối 
lượng đất bóc hàng năm trong khai trường, tăng 
chi phí, giảm hiệu quả khai thác mỏ.

3. Nghiên cứu, đề xuất sơ đồ công nghệ 
khoan nổ mìn nhằm nâng cao góc dốc sườn 
tầng, bờ mỏ

3.1. Lựa chọn góc dốc sườn tầng và bờ mỏ 
hợp lý

3.1.1. Lựa chọn góc dốc sườn tầng phù hợp
Góc dốc sườn tầng có mối quan hệ chặt chẽ 

với với chiều cao tầng, tính chất cơ lý đất đá và 
công nghệ khai thác. Góc dốc sườn tầng được 

xác định trên cơ sở đảm bảo ổn định sườn tầng 
và bờ mỏ. Trên cơ sở đặc điểm tính chất cơ lý 
đất đá tại các mỏ quặng LT thuộc TKV, nhóm tác 
giả sử dụng phần mềm GEOSTUDIO phân tích 
ổn định sườn tầng, tính toán và lựa chọn góc dốc 
sườn tầng theo chiều cao tầng khác nhau như 
trong bảng 3. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết và mô 

a) TXV - Khu Đông mỏ đồng Sin Quyền

b) T11 - Mỏ đồng Tả Phời
 Hình 2. Mặt cắt nham thạch đặc trưng một số mỏ

quặng lộ thiên thuộc TKV

Bảng 1. Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đá các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên

STT Chỉ tiêu Đơn vị Sin Quyền Tả Phời Nà Rụa Thạch 
Khê

1 Cường độ kháng nén (σn) MPa 97÷131 59÷ 100 90÷108 47,8÷95,2
2 Cường độ kháng kéo (σk) MPa 10,8÷12,9 5÷7,2 9,3÷11,5 4,3÷11,3
3 Góc nội ma sát (φ) độ 35,9÷37 36÷37 36,8 31,3÷37,6
4 Lực dính kết (C) MPa 18,5÷23,8 9,8÷19 17,7÷21 13,3÷24,8
5 Khối lượng thể tích (γ) tấn/m3 2,7÷2,77 2,6 2,69÷2,85 2,56÷3,0
6 Hệ số kiên cố Protodiaconov  (f)  9,7÷13 7÷10 10÷11 9÷13
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hình cho thấy, với đặc trưng tính chất cơ lý các 
loại đất đá tại các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV 
như trên, để đảm bảo ổn định sườn tầng, với 
chiều cao tầng thay đổi từ 10÷30 m thì góc dốc 
sườn tầng có thể đạt từ 67÷75o; đối với các khu 
vực đất đá bị phong hóa thì góc dốc sườn tầng có 
thể đạt 60÷65o.

3.1.2. Lựa chọn góc dốc bờ mỏ phù hợp
Góc dốc bờ mỏ được xác định dựa trên mối 

quan hệ giữa tính chất cơ lý đất đá, đặc điểm địa 

chất thủy văn, địa chất công trình bờ mỏ, chiều 
cao bờ và yêu cầu mức độ ổn định bờ mỏ (hệ số 
ổn định). 

Trên cơ sở đặc điểm hình học mỏ và đặc điểm 
địa chất các mỏ quặng LT thuộc TKV, các tác giả 
sử dụng phần mềm chuyên dùng (GEOSTUDIO, 
PHASE và FLAC) khảo sát mối quan hệ giữa 
chiều cao với góc dốc kết thúc của bờ mỏ khi hệ 
số ổn định thay đổi (hình 4), từ đó đưa ra quy luật 
xác địch sơ bộ góc dốc kết thúc của bờ mỏ như 

          a) Khu Đông mỏ đồng Sin Quyền (10/2021) b) Mỏ đồng Tả Phời (05/2021)
Hình 3. Hình ảnh khai trường một số mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV

 Bảng 2. Các thông số cơ bản của hệ thống khai thác

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

Sin Quyền Tả Phời Nà Rụa
 Thiết

kế
 Hiện
trạng

 Thiết
kế

 Hiện
trạng

 Thiết
kế

 Hiện
trạng

1 Chiều cao tầng sản xuất  12 12÷8 12 12÷6 10 10÷8
2 Chiều rộng mặt tầng công tác m 53÷40 55÷34 50÷48 35÷22 32 37÷25
3 Chiều rộng mặt tầng vận tải m 20÷15 20÷14 20÷15 16÷12 15÷14 12÷8
4 Góc dốc sườn tầng (a) độ 70÷65 67÷45 65÷60 60÷45 60  65÷50
5 Góc nghiêng bờ công tác (φ) độ 34÷22 32÷24 26÷22 25÷22 28÷24 -

  Bảng 3. Giá trị góc dốc sườn tầng các mỏ quặng

STT Loại đất đá
 Khối lượng 

thể tích,  (KN/
m3)

Độ 
cứng

Lực dính kết, 
(MPa)

Góc ma sát 
trong, độ

Góc dốc 
sườn 

tầng, độ
I Mỏ đồng Sin Quyền      
1 Đá gốc 27÷27,7 9,7÷13 18,5÷23,8 35,9÷37 70÷75
2 Đá phong hóa 26,9 8÷10 15÷18 34÷36 60÷65
II Mỏ đồng Tả Phời      
1 Đá gốc 26 6÷10 9,8÷19 36÷37 65÷72
2 Đá phong hóa 26 2,8 5,95÷9 27,5 60÷65
III Mỏ sắt Nà Rụa      
1 Đá vách 26,9 8,99 17,7 36,7 67÷73
2 Đá trụ 28,5 10,84 21,1 36,9 70÷75
IV Mỏ sắt Thạch Khê 25,6÷30,0 9÷13 13,3÷24,8 31,3÷37,6 70÷75
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trên hình 5÷8. Góc dốc bờ mỏ các mỏ quặng LT 
thuộc TKV được lựa chọn như bảng 4.

Với kết quả lựa chọn góc dốc bờ mỏ và tính 
toán hệ số ổn định như bảng 4 đảm bảo bờ mỏ 
các mỏ quặng LT thuộc TKV ổn định theo tiêu 
chuẩn khai thác mỏ lộ thiên: TCVN 5326:2008 với 
thời gian tồn tại của bờ mỏ trên 20 năm.

3.2. Lựa chọn công nghệ nâng cao góc dốc 
sườn tầng

Để đảm bảo góc dốc sườn tầng và bờ mỏ đề 
xuất, lựa chọn sử dụng các sơ đồ công nghệ KNM 
sau:

3.2.1. Sơ đồ công nghệ
1. Công nghệ nổ mìn sử dụng cột thuốc phân 

đoạn (SĐKNM -01):
- Các hàng lỗ khoan ngoài: Các lỗ khoan được 

bố trí theo mạng tam giác đều, nạp thuốc liên tục. 
- Hàng lỗ khoan trong cùng (hàng đệm): Giảm 

chỉ tiêu, chiều sâu khoan thêm, giảm thông số 
mạng nổ, nổ mìn phân đoạn, giãn cách thời gian 
vi sai để nâng cao chất lượng đập vỡ và giảm hậu 
xung. Chiều cao cột bua phía trên mặt tầng có giá 
trị nhỏ nhất bằng 15÷20 lần trị số đường kính lỗ 
khoan.. 

Sơ đồ SĐKNM -01 sử dụng với các bãi nổ ở 
khu vực sản xuất bình thường, chưa đến biên kết 
thúc để nâng cao góc dốc sườn tầng khai thác. Sơ 
đồ KNM mạng phân đoạn mẫu xem hình 5.

2. Sơ đồ KNM sử dụng hàng lỗ khoan tạo biên 
(SĐKNM -02):

Đối với những khu vực nổ mìn tiếp giáp với bờ 
kết thúc sẽ áp dụng công nghệ nổ mìn sử dụng 
hàng lỗ khoan tạo biên nhằm đạt được góc dốc 
sườn tầng đề xuất và đảm bảo an toàn cho bờ mỏ.

Hàng tạo biên: Sử dụng lỗ khoan đường kính 
90 mm khoan nghiêng bằng góc dốc sườn tầng 

Hình 4. Ứng dụng phần mềm Phase và Flac kiểm toán ổn định bờ mỏ
Bảng 4. Giá trị góc dốc bờ mỏ các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV

STT Tên mỏ Dạng 
bờ

Chiều cao bờ, 
m Góc dốc, độ Hệ số ổn 

định

1 Sin Quyền
Khu Đông Bờ lồi 465÷735 41÷43 1,31÷1,42
Khu Tây Bờ lồi 130÷332 40÷45 1,29÷1,36

2 Tả Phời Bờ lồi 390÷510 37÷43 1,33÷1,45
3 Nà Rụa Bờ lồi 250÷300 40÷45 1,32÷1,41
4 Thạch Khê Bờ lồi 200÷550 35÷45 1,35÷1,45
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lựa chọn (70-750). Nạp thuốc bằng thuốc nổ nhũ 
tương NT13 (đường kính 32mm), các bao thuốc 
được nạp nối tiếp. Để tăng cường khả năng phá 
tách tại đáy lỗ khoan sử dụng nối tiếp 4 bao NT13 
(đường kính 60mm). Các bao thuốc được nối với 
nhau và kích nổ bằng dây nổ. Hàng tạo biên được 
nổ trước bãi nổ sản xuất.

Hàng sản xuất trong cùng khu vực tạo biên sử 
dụng phân đoạn không khí, tổng lượng thuốc 75-
80 kg/lỗ.

Sơ đồ SĐKNM -02 sử dụng với các bãi nổ ở 
khu vực bờ kết thúc. Chi tiết xem hình 6.

3.2.2. Các thông số KNM tạo biên
1. Phân tích cơ chế nứt tách khi nổ các lỗ khoan 

tạo biên:  
Khi nổ mìn trong lỗ khoan, đất đá xung quanh 

lỗ khoan sẽ phát sinh 3 vùng cơ bản: vùng đập vỡ, 
vùng nứt nẻ và vùng chấn động (hình 7).

Vùng phá vỡ được hình thành dưới tác dụng 
nén của sóng nổ, nhiệt độ cao và áp lực khí sinh 
ra bởi vụ nổ. Bán kính vùng đập vỡ được xác định 
theo công thức [2]

    
                                         ,m (1)

Trong đó: ρ0, ρ – mật độ của thuốc nổ và đất 
đá (t/m3); Cp – tốc độ truyền âm của đất đá, m/s; 
D – tốc độ nổ của thuốc, m/s; σcd – cường độ 
kháng nén một trục của đất đá, Pa; rb- bán kính lỗ 
khoan, m; α = (2-μd)/(1-μd); b = (μd)/(1-μd); μd – hệ 
số poisson của đất đá.

Vùng nứt nẻ được hình thành bởi các ứng suất 
kéo sinh ra từ vụ nổ (Hình 8), bán kính vùng nứt 
nẻ được xác định [2]:

                              ,m  (2)
Trong đó: σtd - ứng suất kéo của đất đá, Pa; β 

= (2-3μd)/(1-μd);                       .
2. Chiều dài nạp thuốc:
Khi sử dụng cột thuốc phân đoạn, ảnh hưởng 

áp lực nổ lên thành lỗ khoan được xác định theo 

Hình 5. Sơ đồ KNM nâng cao góc dốc sườn tầng 
(SĐKNM -01)

1) thuốc nổ; 2) bua; 3) bua phân đoạn; 4) mồi nổ

Hình 6. Sơ đồ nổ mìn tạo biên (SĐKNM -02)
1) thuốc nổ; 2) bua; 3) phân đoạn kk; 4) mồi nổ; 

5) hàng tạo biên

Hình 7. Các vùng sinh ra do tác dụng khối 
thuốc nổ

Hình 8. Sự hình thành khe nứt khi áp dụng nổ tạo 
biên
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công thức:

                    ,Pa   (3)

Trong đó: n - hệ số tăng áp lực nổ (n=10); lc – 
chiều dài cột thuốc, m; lb – chiều dài lỗ khoan, m.

Điều kiện để tạo ra khe nứt kết nối giữa các lỗ 
khoan tạo biên là: P2 ≤ σcd, khi đó công thức (3) 
có dạng:

                ,Pa  (4)

3. Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hàng 
tạo biên:

Khi nổ mìn tạo biên, sự xung đột sóng nổ giữa 
các lỗ khoan tạo ra ứng suất kéo làm phân tách 
khối đá giữa các lỗ khoan, do đó khi nổ tạo biên 
các lỗ khoan sẽ được kích nổ đồng thời hoặc có 
thời gian vi sai càng ngắn càng tốt. Chính vì vậy, 
khoảng cách giữa các lỗ khoan tạo biên và mật 
độ nạp thường được tính toán sao cho ứng suất 
kéo sinh ra từ vụ nổ lớn hơn hoặc bằng cường 
độ kháng kéo của đất đá, khi đó khoảng cách các 
lỗ khoan trong hàng tạo biên được xác định theo 
công thức [3]:

                          ,m (5)

Trong đó: Rk – Chiều dài của khe nứt được tạo 
ra bởi các lỗ khoan tạo biên. M; P1 – áp suất tĩnh 
sinh ra khi nổ mìn tại các lỗ khoan, Pa.

                                   , Pa  (6)

Trong đó: Pc – áp suất nổ chính, Pa, Pc = 
ρ0.D

2/4; Pk – hệ số ứng suất trong quá trình nổ của 
khi nổ, Pk = 200 Mpa; Vc– thể tích khối thuốc, m3; 
Vb – thể tích lỗ khoan, m3; γ, k – hệ số giãn nở của 
không khí và đẳng hướng của thuốc nổ (γ = 1,3 
và k = 4).

Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hàng tạo 
biên và đường kính thuốc nổ được xác định theo 
kinh nghiệm như sau [4]: 

- Khoảng cách giữa các lỗ khoan tạo biên: 
atb = atb = (8÷14) dlk, m (7)
- Đường kính thỏi thuốc nổ: 
dtn = (0,25÷0.33) dlk, m (8)
Các thông số cơ bản của hàng tạo biên xem 

bảng 5.
Dựa trên bảng 5 với đặc điểm cường độ kháng 

kéo của đất đá tại các mỏ quặng LT thuộc TKV từ 
5÷13 MPa, chiều cao tầng khai thác từ 10÷15 m, 
lựa chọn đường kính lỗ khoan tạo biên tại các mỏ 
từ 90÷127 mm, với khoảng cách các lỗ khoan tạo 
biên từ 1,2÷1,8m.  

4. Kết quả thử nghiệm và hoàn thiện các 
thông số KNM cho mỏ các mỏ quặng lộ thiên 
thuộc TKV

Để kiểm chứng các kết quả nghiên cứu làm 
cơ sở xây dựng các thông số KNM mẫu đảm bảo 
yêu cầu nâng cao góc dốc sườn tầng và bờ mỏ 
cho các mỏ quặng LT thuộc TKV, nhóm tác giả kết 
hợp với Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào 
Cai - Vimico và Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ 
Tây Bắc đã tiến hành khoan nổ thử nghiệm tại khai 
trường mỏ đồng Sin Quyền. 

Một số hình ảnh công tác thử nghiệm xem hình 
9:

Kết quả công tác thử nghiệm xem bảng 6.
Đánh giá kết quả thử nghiệm tại mỏ đồng Sin 

quyền cho thấy:
- Góc dốc sườn tầng khi áp dụng SĐKNM-01 

đạt 62÷72o; khi áp dụng sơ đồ SĐKNM -02 (sử 
dụng hàng lỗ khoan tạo biên đường kính D90) 
đạt 67÷75o (bằng góc nghiêng lỗ khoan. Góc dốc 
sườn tầng sau thử nghiệm đạt được như đề tài 
đã đề xuất; góc dốc sườn tầng khai thác tăng so 
với hiện trạng từ 5÷10o và tăng so với thiết kế từ 
0÷5o.

- Quá trình xúc bốc - vận tải của các tổ hợp 
ĐBTB diễn ra an toàn; cỡ hạt đất đá trung bình đạt 

Bảng 5. Thông số cơ bản hàng lỗ khoan tạo biên 

STT Đường kính 
 LK (mm)

Mật độ nạp  
thuốc, Kg/m

Khoảng cách giữa 
các lỗ khoan, m

Đường kính  
thỏi thuốc nạp, mm

1 76 0,5 1,1 22÷25
2 89 0,6 1,2 22÷29
3 102 0,7 1,4 25÷32
4 114 0,8 1,6 32÷38
5 127 0,9 1,8 32÷44
6 153 1,1 2,1 38÷51
7 165 1,2 2,3 44÷51
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a)
a) Kết quả thử nghiệm tại bãi nổ số 1 (Hộ chiếu số 300KT/10/2021/HCNM ngày 14/10/2021); b) Kết 

quả thử nghiệm tại bãi nổ số 2 (Hộ chiếu số 308/10/2021/HCNM ngày 20/10/2021); c) Thử nghiệm tại 
bãi nổ số 3 (Hộ chiếu số 387KĐ/12/2021/HCNM, ngày 24/12/2021)

Hình 9. Một số hình ảnh công tác thử nghiệm

b) c)

Bảng 6. Tổng hợp kết quả nổ thử nghiệm đất đá

STT Chỉ tiêu, thông số Đơn 
vị

Giá trị

Bãi nổ số 1 Bãi nổ số 2
Bãi nổ số 3

Hàng  
tạo biên Hàng SX

1 Tên hộ chiếu 300KT/10/2021
/HCNM

308/10/2021
/HCNM

2 Vị trí nổ  Tầng +136 KT Tầng +136 KT Tầng +40 KĐ
3 Thời gian nổ mìn  14/10/2021 20/10/2020 24/12/2021
4 Phương pháp nổ  SĐKNM -01 SĐKNM -01 SĐKNM -02

5 Loại thuốc nổ sử dụng  ANFO rời + 
NT13 D120

ANFO rời + 
NTP-1E D120

ANFO rời +  NT-13 
D32, D60

6 Chỉ tiêu thuốc nổ kg/m3 0,429 0,493   
7 Đường kính lỗ khoan mm 165 165 90 165
8 Độ kiên cố đất đá  11÷11 11÷12 12÷14
9 Suất phá đá bình quân m3/m 19,50 19,71  

10 Thông số khoan nổ mìn      
11 Góc nghiêng lỗ khoan độ 90 90 72-76 90
- Chiều cao tầng m 12 10,5÷12,0 11÷13
- Chiều sâu khoan thêm m 1,0÷2,4 1,2÷1,5 0 1,5
- Chiều sâu lỗ khoan m 13÷15 12,2-13,9 12,4 13,5÷14
- Đường cản chân tầng m 4,0÷7,9 7,1-9,0 - 4÷7,1
- Khoảng cách các lỗ m 4,4÷5,5 3,0-5,7 1,2 4,0÷5,5
- Khoảng cách các hàng m 4,0÷5,0 4,1-4,6 3,7 4,0÷5,0
- Chiều cao cột thuốc m 7,3÷10,9 5,6-9,0 11,4  
- Chiều cao cột bua m 4,1÷4,5 3,5-4,5 0 3,5÷4,5
- Chiều cao cột bua phân đoạn  1,2÷3 0,7÷3,4 - 3,0÷3,5

12 Kết quả thử nghiệm      
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0,384÷0,407 m. 
- Thời gian chu kì xúc của máy xúc tay gàu 

ЭКГ-5A từ 28,5÷34 giây, trung bình 29 giây, năng 
suất máy xúc từ 1050÷1150 m3/ca, đạt năng suất 
trung bình của mỏ.

- Thời gian chu kì xúc máy xúc TLGN, E = 
5,2 m3 từ 25,3÷30,2 giây, năng suất máy xúc từ 
1.350÷1.500 m3/ca, đạt nâng suất trung bình của 
mỏ.

5. Kết luận
Hiện tại, góc dốc sườn tầng sản xuất tại các 

mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV từ 45÷65o, trung bình 
50o. Đất đá tại các mỏ quặng thuộc loại cứng, qua 
phân tích ổn định cho thấy với chiều cao tầng dao 
động từ 10÷30 m thì góc dốc sườn tầng có thể đạt 
từ 67÷75o đối với đất đá gốc và 60÷65o đối với các 
khu vực đất đá bị phong hóa. Kết quả thực nghiệm 
cho thấy với các sơ đồ công nghệ khoan nổ mìn 
áp dụng hoàn toàn có thể đạt được giá trị góc dốc 
sườn tầng đã lựa chọn. Do đó, bài báo đề xuất 
áp dụng các sơ đồ công nghệ nổ mìn tại các mỏ 
quặng LT thuộc TKV như sau: Đối với khu vực sản 
xuất hàng năm, áp dụng sơ đồ SĐKNM -01 nhằm 

đảm bảo góc dốc sườn tầng và bờ mỏ thiết kế, 
giảm hậu xung nổ mìn tác động lên bờ mỏ. Đối với 
các khu vực bờ mỏ kết thúc: kiến nghị áp dụng sơ 
đồ SĐKNM -02 (sử dụng hàng lỗ khoan tạo biên 
đường kính 90mm) nhằm đạt được góc dốc sườn 
tầng và ổn định bờ mỏ.
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distance between the adjacent delay-explosion 
shot holes in smooth blasting”, Explosion and 
Shock Waves, vol. 23, no. 3, pp. 253–258, 2003

[3]. L. Ma, K. M. Li, S. S. Xiao, X. H. Ding, and 
S. Chinyanta, “Research on effects of blast casting 
vibration and vibration absorption of presplitting 
blasting in open cast mine”, Shock and Vibration, 
vol. 2016, Article ID 4091732, 9 pages, 2016.

[4]. C. J. Konya, “Presplitting for wall control”, 
Engineering and Mining Journal, vol. 198, no. 5, 
pp. 45–48, 1997.

Research on the technology selection and advanced experiment of the slope angle 
at the open pit ore mines of Vinacomin

Dr. Bui Duy Nam, MSc. Dam Cong Khoa - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Eng. Bui Van Tuan - Branch of Vimico - Sin Quyen copper processing mine, Lao Cai

Abstract: 
The open pit ore mines of Vinacomin are under the deeping process, mining conditions are 

increasingly difficult, the extraction coefficient increases with the depth of mining. At the same time, 
the risk of instability on the mine slope goes along with the mining depth. To ensure efficient and safe 
extraction under the deep mining, the selection of the reasonable slope angle and berm is necessary. 
The paper focuses on the nature of soil and rock mechanics at open pit ore mines under Vinacomin, on 
that basis, the appropriate slope angle and berm are selected, technological solutions are analyzed to 
achieve the slope angle of the chosen floor slope and the berm. On the basis of selection technology, the 
technological diagrams and trial technology parameters at Sin Quyen copper mine are prosed. The test 
results showed that the slope angle could reach 67÷750o as proposed.

STT Chỉ tiêu, thông số Đơn 
vị

Giá trị
Bãi nổ số 1 Bãi nổ số 2 Bãi nổ số 3

- Góc dốc sườn tầng độ 62÷68 65÷72 67÷75
- Kích thước cỡ hạt tb, m m 0,374 0,372 0,408
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KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TẠI 
NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG BAUXIT NHÂN CƠ

ThS. Đỗ Nguyên Đán, ThS. Nguyễn Văn Vinh 
và nnk
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 
KS. Bùi Thị Diễn, KS. Trần Đức Tần 
Công ty Nhôm Đăk Nông – TKV

Biên tập: ThS. Nguyễn Văn Minh

Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả áp dụng thử nghiệm giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng cao công suất tại 

nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ trong quá trình triển khai thực thực hiện đề tài “Nghiên cứu các 
giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc 
TKV”.  

1. Giới thiệu nhà máy tuyển quặng bauxit 
Nhân Cơ

Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ có 
công suất thiết kế theo quặng tinh độ ẩm 10% là 
1.805.215 tấn/năm là nguyên liệu cấp cho nhà 
máy alumin Nhân Cơ sản xuất 650.000 tấn alumin 
quy đổi/năm, nhà máy đi vào sản xuất thương mại 
từ năm 2017.

Nguồn quặng nguyên khai cấp vào nhà máy 
được khai thác từ mỏ Nhân Cơ vận chuyển bằng ô 
tô chở về nhà máy tuyển. Công nghệ tuyển quặng 
bauxit của nhà máy là tuyển rửa, đánh tơi, đập, 
phân cấp và sàng phân loại để thu hồi quặng tinh 
cấp hạt +1mm cấp cho nhà máy sản xuất alumin 
và quặng đuôi thải cấp hạt -1mm được bơm ra hồ 
thải quặng đuôi. Sơ đồ công nghệ của nhà máy 
tuyển quặng bauxit Nhân Cơ hiện nay được mô tả 
như sau (Hình 1):

- Quặng nguyên khai từ khai trường được 
ôtô đổ trực tiếp vào bunke nhận liệu hoặc từ kho 
nguyên khai đưa vào bun ke có đặt sàng song khe 
sàng 300x400 mm nhằm giảm tải quặng tác dụng 
trực tiếp xuống đáy bun ke và loại bỏ quặng quá 
cỡ. Từ bunke, quặng nguyên khai được cấp liệu 
xích cấp vào sàng quay đánh tơi khe lưới 30(20) 
mm. Tại sàng quay, sản phẩm của sàng được 
phân thành 2 sản phẩm:

+ Sản phẩm trên sàng cấp hạt +30(20) mm 
được băng tải cấp vào máy đập trục răng giai 
đoạn 1, đập xuống cỡ hạt -30 mm. Sản phẩm sau 
đập giai đoạn 1 cùng với quặng sau đập giai đoạn 
2 (-25 mm) được băng tải cấp vào sàng rung rửa 

1 hai tầng lưới (25x25 mm và lưới 1 mm). Tại sàng 
rung rửa, sản phẩm của sàng gồm: cấp hạt +25 
mm quay lại máy đập giai đoạn 2, quặng tinh cấp 
hạt +1-25 mm và quặng đuôi thải cấp hạt    -1 mm. 

+ Sản phẩm dưới cấp vào máy rửa cánh vuông 
để tiếp tục được đánh tơi và tách bùn đất cấp -1 
mm. Tại máy rửa cánh vuông được phân thành 
hai sản phẩm: (i) Sản phẩm cát cấp hạt +1 mm 
được băng tải vận chuyển vào sàng rung rửa 2 hai 
tầng lưới (25 mm và 1 mm), sản phẩm sau sàng 
gồm: cấp hạt +25mm quay lại máy đập giai đoạn 
2, quặng tinh cấp 1-25 mm; (ii) Quặng đuôi thải 
cấp hạt -1 mm.

- Quặng tinh thu được từ sàng rung rửa có cấp 
hạt +1-25 mm được băng tải vận chuyển đến kho 
chứa quặng tinh. Tại kho quặng tinh, quặng tinh 
được tiếp tục róc nước tự nhiên trong nhà có mái 
che, sau đó được máy xúc lật cấp vào bun ke qua 
cấp liệu lắc vào băng tải cấp quặng tinh lên hệ 
thống băng tải vận chuyển quặng tinh cấp sang 
nhà máy alumin Nhân Cơ. 

- Quặng đuôi -1 mm từ các sàng rung rửa và 
bùn tràn -1 mm của máy rửa cánh vuông được 
thu vào đường ống và tự chảy vào bể cô đặc để 
thu hồi nước tuần hoàn. Nước tràn bể cô đặc tự 
chảy về bể nước tuần hoàn để sử dụng lại cấp 
các khâu công nghệ của nhà máy tuyển và quặng 
đuôi sau cô đặc được bơm bùn bơm ra hồ chứa 
quặng đuôi thải.

Kết quả vận hành sản xuất năm 2020 của nhà 
máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ được thể hiện 
ở bảng 1.
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* Nhận xét:
- Chất lượng quặng nguyên khai thay đổi so 

với thiết kế: chất lượng tốt hơn so với thiết kế, 
hàm lượng Al2O3 năm 2020 là 41,72% (thiết kế 
41,27%); SiO2 là 6,83 % (thiết kế 7,75%). Chất 
lượng quặng tinh có chất lượng tốt hơn so với 
thiết kế, hàm lượng Al2O3 năm 2020 là 50,83% 
(thiết kế 49,93%), hàm lượng SiO2 là 2,70% (thiết 
kế 3,50%).

- Kết quả khảo sát cho thấy, nhà máy có một 
số tồn tại sau: (i) Các thiết bị máy rửa cánh vuông, 

sàng rung rửa Sc202, Sc203 đang làm việc quá tải; 
(ii) Thiết bị bể cô đặc chưa hoạt động ổn định vào 
mùa mưa khi quặng nguyên khai có chất lượng 
xấu, độ thu hồi quặng +1mm thấp, nước mưa làm 
giảm môi trường pH của bùn quặng -1mm cấp vào 
bể cô đặc ảnh hưởng tới tác dụng của chất trợ 
lắng; (iii) Cần tận thu quặng bauxit trong đuôi thải 
cấp hạt -1mm để phối trộn quặng tinh +1mm làm 
nguyên liệu cấp cho nhà máy alumin.

2. Kết quả áp dụng thử nghiệm giải pháp 
công nghệ vào sản xuất

Hình 1. Sơ đồ công nghệ nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ hiện nay
Bảng 1. Kết quả vận hành sản xuất nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ

STT Tên sản phẩm ĐVT Thiết kế Thực hiện năm 2020
I Quặng nguyên khai vào tuyển
1 Khối lượng (W=25,4%) Tấn 4.500.000 4.380.094
2 Hàm lượng Al2O3 % 41,27 41,72
3 Hàm lượng SiO2 % 7,75 6,83
II Quặng tinh sau tuyển  
1 Khối lượng (W=10%) Tấn 1.805.215 1.836.267
2 Hàm lượng Al2O3 % ≥ 49,93 50,83
3 Hàm lượng SiO2 % ≤ 3,50 2,70
4 Thu hoạch quặng tinh  % 49,50 50,58
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2.1. Kết quả nghiên cứu giải pháp công 
nghệ nâng cao công suât và tỷ lệ thu hồi

a) Giải pháp nâng cao công suất:
Qua kết quả phân tích tính chất quặng nguyên 

khai và tình trạng hoạt động thiết bị tại nhà máy, 
nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp chính nhằm 
nâng cao công suất: 

(i) Giải pháp giảm năng suất cấp xuống máy 
rửa cánh vuông:

Hiện tại, sản phẩm cấp vào máy rửa cánh vuông 
là sản phẩm dưới sàng quay đánh tơi cỡ hạt -30 
mm. Để tăng năng suất nhà máy, cần phân phối 
quặng hợp lý hơn như: giảm năng suất sản phẩm 
dưới sàng cấp vào máy rửa cánh vuông. Tính toán 
lựa chọn giảm kích thước lưới sàng quay đánh tơi 
từ khe 30mm hiện nay giảm xuống khe 25mm, thì 
năng suất nhà máy có thể tăng lên 9÷12 t/h tương 
ứng với tỷ lệ tăng công suất 3,2÷4,4%.

(ii) Tăng kích thước lỗ lưới sàng rung rửa:
Hiện nay, thiết bị sàng rung rửa 2 hoạt động 

đầy tải. Giải pháp giảm năng suất cấp xuống máy 
rửa cánh vuông cũng sẽ giảm lượng quặng vào 
sàng rung rửa 2. Để tăng hiệu suất lọt sàng, giảm 
lượng mất mát quặng đối với cỡ hạt trên sàng 
lưới 25 x25mm sau khâu đập giai đoạn 2, đề xuất 
thay thế lưới sàng tầng trên của sàng Sc201, 
Sc202, Sc203 với lỗ lưới 25x25 hiện nay thành lỗ 
28x28mm, giữ nguyên thép đan lưới Ø6 mm bằng 
vật liệu SUS304. Sau khi cải tạo, lưới sàng tầng 
trên của sàng Sc201 tăng thêm 0,34 m2; lưới sàng 
Sc202, Sc203 tăng thêm 0,24 m2 tương ứng tăng 
4,28% diện tích tích hữu ích của lưới sàng. Năng 
suất của các sàng rung rửa sau khi thay thế tăng 
khoảng 4,84% tương ứng khoảng gần 10 tấn/h.

b) Giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi:
Bản chất công nghệ của nhà máy tuyển Nhân 

Cơ là tuyển rửa và phân cấp cỡ hạt để thu hồi 

quặng tinh cấp hạt +1mm là nguyên liệu cấp cho 
nhà máy alumin. Theo số liệu thống kê năm 2020 
của Công ty nhôm Đăk Nông, tỷ lệ thu hoạch 
quặng tinh cấp hạt +1mm là 50,58 % cao hơn thiết 
kế (49,50%) do chất lượng quặng nguyên khai tốt 
hơn, các thiết bị đã vận hành ổn định, hiệu quả. Do 
đó, để nâng cao tỷ lệ thu hồi của nhà máy, nhóm 
tác giả đề xuất thu hồi quặng bauxit trong đuôi thải 
cấp hạt -1 mm.

Nhóm tác giả đã lấy mẫu quặng đuôi thải nhà 
máy tuyển Nhân Cơ. Kết quả phân tích chất lượng 
quặng đuôi thải được thể hiện ở bảng 2.

Tiến hành nghiên cứu tuyển thu hồi quặng 
bauxit thô từ bùn quặng đuôi thải nhà máy 
tuyển bằng sơ đồ kín với thiết bị phân cấp ruột 
xoắn(Ф300mm, L=2000mm)/xyclone (Ф50mm, 
góc côn 10 độ), sàng rung rửa (a= 0,5mm) trong 
phòng thí nghiệm.

Kết quả thí nghiệm tuyển thu hồi quặng bauxit 
trong đuôi thải theo sơ đồ kín được thể hiện ở 
bảng 3.

Kết quả thí nghiệm cho thấy phương án sử 
dụng thiết bị phân cấp ruột xoắn, sàng rung rửa thu 
được quặng bauxit +0,5 mm có tỷ lệ thu hoạch cao 
hơn so với sử dụng xyclone, sàng rung rửa (6,2% 
so với 6,15%) với hàm lượng Al2O3 và SiO2 gần 
tương đương. Hơn nữa, ưu điểm phương án sử 
dụng phân cấp ruột xoắn là ít thiết bị hơn, cơ giới 
hóa hơn, dễ vận hành hơn so với sử dụng xyclone. 
Do đó, đề xuất lựa chọn công nghệ nâng cao tỷ lệ 
thu hồi nhà máy tuyển là sử dụng thiết bị phân cấp 
ruột xoắn kết hợp với sàng rung rửa để thu hồi 
quặng +0,5 mm trong đuôi thải. Hàng năm thu hồi 
được khoảng 100.000 tấn quặng bauxit +0,5 mm 
với hàm lượng Al2O3 khoảng 47%, SiO2 khoảng 
3,3 % sẽ phối trộn với quặng tinh +1mm của nhà 
máy thành quặng phối trộn đảm bảo chất lượng 

Bảng 2. Kết quả phân tích chất lượng quặng đuôi thải nhà máy tuyển Nhân Cơ

STT Cấp hạt (mm) Thu hoạch (%) Al2O3 (%) SiO2 (%)
1 +1,0 1,83 49,05 3,09
2 +0,5-1,0 4,25 47,21 3,17
3 +0,1-0,5 12,9 37,28 7,69
4 +0,074-0,1 2,97 33,47 9,63
5 +0,045-0,074 5,89 31,25 10,42
6 -0,045 72,16 30,74 12,55
7 Tổng cộng 100 32,74 11,13
 +0,5 6,08 47,76 3,15
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cấp sang nhà máy alumin, kết quả phối trộn thể 
hiện ở bảng 4. Quặng phối trộn theo tỷ lệ thu được 
có hàm lượng Al2O3 đạt 50,61%, SiO2 khoảng 
2,73% đảm bảo hàm lượng Al2O3 ≥ 49,93%, SiO2 
≤ 3,5% cấp cho nhà máy alumin Nhân Cơ.

Tận thu quặng bauxit +0,5mm trong đuôi thải 
góp phần nâng cao tỷ lệ thu hồi của nhà máy 
tăng thêm khoảng 3%, giảm lượng bùn thải ra hồ 
chứa quặng đuôi, đồng nghĩa việc giảm sản lượng 
quặng nguyên khai khai thác hàng năm tương ứng 
với giảm diện tích khai thác khoảng 5ha/năm.

2.2. Kết quả áp dụng thử nghiệm vào sản 
xuất

Do nhà máy đang hoạt động liên tục, đòi hỏi 
giải pháp áp dụng không được ảnh hưởng tới sản 
xuất và phù hợp với nội dung, kinh phí của đề tài. 
Viện Khoa học Công nghệ mỏ-Vinacomin đã phối 
hợp với Công ty nhôm Đăk Nông - TKV thực hiện 
áp dụng thử nghiệm, theo dõi đánh giá giải pháp 
thay thế các lưới sàng tầng trên của sàng rung rửa 
từ lỗ lưới 25x25mm thành lỗ lưới 28x28mm. 

Thời gian áp dụng giải pháp tại nhà máy 
được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm tuyển sơ đồ kín mẫu bùn quặng đuôi thải nhà máy tuyển Nhân Cơ

TT Sản phẩm
Thu 

hoạch, 
%

Hàm lượng, % Thực thu, %

Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2

I Thí nghiệm với thiết bị phân cấp ruột 
xoắn và sàng rung rửa

1 Quặng cấp +0,5 mm 6,20 47,00 3,30 8,90 1,84
2 Bùn thải 93,80 31,80 11,65 91,10 98,16

Quặng bùn đầu 100,00 32,74 11,13 100,00 100,00

II Thí nghiệm với thiết bị xyclone và sàng 
rung rửa

1 Quặng cấp hạt +0,5 mm 6,15 47,02 3,32 8,83 1,83
2 Bùn thải 93,85 31,80 11,64 91,17 98,17

Quặng bùn đầu 100,00 32,74 11,13 100,00 100,00

Hình 2: Sơ đồ thí nghiệm thu hồi quặng bauxit 
trong quặng đuôi thải

Bảng 4. Chất lượng quặng phối trộn của nhà máy tuyển Nhân Cơ

STT Nội dung Công suất 
(tấn/năm)

Tỷ lệ 
phối 

trộn, %

Hàm lượng, %

Al2O3 SiO2

1 Quặng tinh +1 mm (độ ẩm 0%) 1.652.640 94,29 50,83 2,70
2 Quặng bauxit tận thu +0,5 mm (độ ẩm 0%) 100.124 5,71 47,00 3,30
3 Quặng hỗn hợp (độ ẩm 0%) 1.752.764 100,00 50,61 2,73
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12/12/2021 đến ngày 08/01/2022.
Kết quả áp dụng cho thấy: Năng suất của nhà 

máy tuyển tăng lên 3,19 t/h (từ 286,55 t/h lên 
289,74 t/h); tương ứng với công suất quặng tinh 
nhà máy tăng lên khoảng 1,11%.

Đánh giá hiệu quả kinh tế của giải pháp kỹ thuật 
trên khi thay thế lưới sàng lỗ lưới 28x28 mm cho lỗ 
lưới 25x25mm của các sàng rung rửa cho thấy: (i) 
Chi phí giá thành sản xuất quặng tinh giảm 1.401 
đồng/tấn quặng tinh; (ii) Với sản lượng quặng tinh 
hàng năm của nhà máy khoảng 1,8 triệu tấn/năm, 
giá trị làm lợi hàng năm khi áp dụng giải pháp 
khoảng 2,5 tỷ đồng.

3. Kết luận
Kết quả áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ 

tại nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ đã 
khẳng định: (i) Năng suất của nhà máy tăng lên 
3,19 tấn/h so với trước áp dụng, tương ứng với 
tỷ lệ tăng công suất 1,11%; (ii) Giảm chi phí giá 
thành sản xuất quặng tinh, hàng năm dự kiến làm 
lợi 2,5 tỷ đồng.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu các 

giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và 
tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit 
thuộc TKV”, ThS. Đỗ Nguyên Đán và nnk, Viện 
KHCN mỏ- Vinacomin, 2022.

Hình 3. Lấy mẫu, theo dõi, đánh giá giải pháp áp dụng thử nghiệm

Results of trial application for a number of technological solutions at Nhan Co 
bauxite ore processing plant 

MSc. Do Nguyen Dan, MSc. Nguyen Van Vinh and others
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Eng. Bui Thi Dien, Eng. Tran Duc Tan - Vinacomin – Dak Nong Aluminium Company
Abstract: 
The article presents the results of trial application for technological solutions to improve the 

capacity at Nha Co bauxite ore processing plant during the implementation of the project “Research on  
technological solutions to improve the capacity and the recovery rate at bauxite ore processing plants 
of vinacomin”.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ, LỰC CĂNG THANH NEO VÀ ÁP LỰC ĐẤT ĐÁ 
XUNG QUANH ĐƯỜNG LÒ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC THAN HẦM LÒ

ThS. Nguyễn Minh Tâm, ThS. Lê Văn Hải
KS. Phạm Văn Long
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Biên tập: ThS. Nguyễn Đình Thống

Tóm tắt:
Công tác quan trắc, đo đạc dịch chuyển(sự tách lớp) của đất đá nóc lò nhằm phát hiện sớm mức độ 

mất ổn định đất đá hay biến dạng của đường lò, để kịp thời đưa ra các giải pháp thích hợp đảm bảo an 
toàn công trình, ngăn ngừa các sự cố gây mất an toàn. Các phương pháp quan trắc dịch chuyển hiện 
nay chủ yếu sử dụng trạm quan trắc chỉ thị màu truyền thống. Tuy nhiên, việc theo dõi các giá trị dịch 
chuyểnđược ghi chép bằng tay và nhìn trực tiếp tại vị trí đặt trạm; đồng thời các trạm đo là độc lập dẫn 
đến việc quản lý, theo dõi các thông số, gặp nhiều khó khăn, không cập nhật kịp thời. Nhằm mục tiêu 
thay thế hệ thống quan trắc thủ công thành hệ thống tự động, Viện KHCN Mỏ - Vinacomin đã thực hiện 
Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng hệ thống quan trắc tự động dịch chuyển, áp lực đất đá xung 
quanh đường lò cho các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV”. Sản phẩm của Đề tài là mô hình thiết 
kế, làm cơ sở để được ứng dụng thử nghiệm thực tế và nhân rộng cho các đơn vị khai thác than hầm lò 
trong Tập đoàn TKV.

1. Tính cấp thiết
Những sự cố về sập mỏ nếu xảy ra thường 

rất nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến sản xuất 
của mỏ, gây tổn thiệt hại về kinh tế và đặc biệt là 
nguy hiểm đến tính mạng con người. Việc giám 
sát dịch chuyển đất đá, lực căng thanh neo, áp 
lực đất đá xung quanh đường lò đang được thực 
hiện thủ công tại các đơn vị khai thác than hầm 
lò thuộc TKV, chưa đáp ứng được yêu cầu trong 
công tác ứng dụng công nghệ tự động hóa, công 
nghệ thông tin vào quá trình sản xuất cũng như 
quản lý và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất; chưa đáp ứng được xu thế phát triển của mỏ 
hiện đại. Chính vì thế cần thiết phải nghiên cứu 
để ứng dụng,xây dựng mô hìnhhệ thống tự động 
quan trắc dịch chuyển đất đá, lực căng thanh neo, 
áp lực đất đá xung quanh đường lò cho các mỏ 
khai thác than hầm lò nói chung, sau đó sẽ triển 
khai ứng dụng nhân rộng cho các mỏ khai thác 
hầm lò trong Tập đoàn TKV.

Để có cơ sở ứng dụng, xây dựng hệ thống 
quan trắc tự độngdịch chuyển, áp lực đất đá xung 
quanh đường lò cho các mỏ than hầm lò đáp ứng 
được chủ trương Tin học hóa và Tự động hóa của 
TKV theo Chương trình hành động số 188/CTr-
TKV ngày 22/9/2017 “V/v tập trung đẩy mạnh ứng 

dụng TĐH, THH vào sản xuất và quản lý nhằm 
nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2017-2020, 
tầm nhìn đến 2030”, việc nghiên cứu và lựa chọn 
giải pháp, thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác 
mỏ Việt Nam là cần thiết. Vì vậy, nội dung nghiên 
cứu, ứng dụng của đề tài là có tính thực tiễn cao 
và có nhiều ý nghĩa đối với công cuộc cơ giới hóa 
và hiện đại hóa của ngành than Việt Nam.

Theo quyết định số 102/QĐ-TKV ban hành 
ngày 23/01/2018 về việc: Ban hành hướng dẫn 
chống lò sử dụng neo dính kết phối hợp bêtông 
phun hoặc lưới thép tại các mỏ than hầm lò thì 
“Khoảng cách giữa các trạm đo dịch động chỉ thị 
màu cách nhau 50 m đối với lò than, đến 200 m 
đối với lò đá (nếu điều kiện đất đá thay đổi nhiều 
có thể tăng mật độ lên). Chiều sâu trạm đo dịch 
động chỉ thị màu lấy bằng chiều sâu lỗ khoan lấy 
mẫu RQD, thường lấy bằng 1,5 đến 2 lần chiều 
dài neo; đối với neo cáp lấy bằng chiều dài neo 
cáp là tốt nhất”; “Khi thanh đo dịch chuyển > 2 cm 
với các đường lò có tiết diện theo tiết diện mẫu 
của TKV ban hành phải kịp thời báo cáo người có 
thẩm quyền giải quyết”; “Theo dõi, đo dịch động 
của đường lò vào sổ theo dõi, với định kỳ 2 lần 
đo/1 tuầnx8 tuần đầu. Sau đó, theo dõi, đo dịch 
động của đường lò định kỳ 1 lần đo/1 thángx6 
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tháng sau, định kỳ 1 lần đo/3 thángx6 tháng đến 
hai năm, sau đó phụ thuộc vào điều kiện địa chất 
và dự kiến thời gian tồn tại của đường lò để hoạch 
định thời gian kiểm tra” nên việc nghiên cứu ứng 
dụng hệ thống quan trắc tự động sự dịch chuyển 
đất đá, lực căng thanh neo, áp lực đất đá trong các 
đường lò là thực sự cần thiết.

1. Tính mới ưu việt và tính phù hợp công 
nghệ của hệ thống

1.1. Tính mới ưu việt, tiên tiến của hệ thống
Hệ thống quan trắc tự động sự dịch chuyển đất 

đá, lực căng thanh neo, áp lực đất đá trong các 
đường lò có những điểm ưu việt sau:

- Hệ thống thu thập dữ liệu sự dịch chuyển 
(tách lớp) dịch chuyển đất đá, lực căng thanh neo, 
áp lực đất đá xung quanh đường lò. Các dữ liệu 
được cập nhật theo thời gian thực và lưu vào cở 
sở dữ liệu tại mỏ.

- Dữ liệu thu thập về được hiển thị bằng các 
biểu đồ, cho phép người dùng tìm kiếm lịch sử dữ 
liệu cũng như in, xuất báo cáo của các thiết bị.

- Hệ thống có chức năng cảnh báo, báo động 
khi các dữ liệu về sự dịch chuyển đất đá, lực căng 
thanh neo, áp lực đất đá xung quanh đường lò bị 
vượt quá giới hạn.

- Hệ thống cung cấp khả năng sao lưu dữ liệu 
lên đám mây, đồng thời có thể xem các thông số 
quan trắc bằng điện thoại hay các thiết bị thông 
minh khác từ xa, mà không cần đến phòng điều 
khiển trung tâm của mỏ.

1.2. Tính phù hợp công nghệ
Hệ thống quan trắc tự động giám sát dịch 

chuyển đất đá, lực căng thanh neo, áp lực đất đá 
xung quanh đường lò cho các mỏ khai thác than 
hầm lò phù hợp với thực tế hiện nay, nó giúp phát 
hiện kịp thời các dấu hiệu mất ổn định của lớp 
đất đá nóc các đường lò và ngăn chặn các sự cố 
vềnén, sập đường lò. Dữ liệu giám sát cũng được 
sử dụng làm cơ sở để đánh giá độ ổn định của các 
đường lò, đảm bảo an toàn cho người và tài sản 
ở các mỏ khai thác than hầm lò. Hệ thống có thể 
tích hợp vào hệ thống điều độ tập trung của toàn 
mỏ, hiển thị dữ liệu ở phòng điều khiển trung tâm, 
từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và liên tục 
cập nhật được tình trạng dịch chuyển đất đá hay 
áp lực đất đá ở các đường lò. 

2. Lựa chọn giải pháp công nghệ và thiết 
bịcủa hệ thống

2.1. Lựa chọn giải pháp công nghệ của hệ 
thống

Để thực hiện lựa chọn giải pháp công nghệ, 
ứng dụng và xây dựng hệ thống quan trắc tự động 
dịch chuyển đất đá, lực căng thanh neo, áp lực 
đất đá xung quanh đường lò cho các mỏ than 
hầm lò thuộc Tập đoàn TKV, nhóm thực hiện đã 
nghiên cứu giải pháp của các hãng trên thế giới, 
từ đó phân tích, lựa chọn giải pháp tối ưu; đồng 
thời có thể tích hợp vào hệ thống giám sát điều 
độ tập trung mà các đơn vị đang triển khai theo 
chủ trương, định hướng phát triển của Tập đoàn 
TKV. Từ những yêu cầu và lựa chọn trên, nhóm 
thực hiệnđã thiết kế hệ thống tự động quan trắc 
dịch chuyển đất đá, lực căng thanh neo, áp lực 
đất đá xung quanh đường lò; trong đó, sử dụng 
các cảm biến phát hiện các dịch chuyển tách lớp 
đất đá tại các đường lò chuẩn bị, cảm biến đo lực 
căng thanh neo và cảm biến giám sát áp lực đất 
đá tại các đường lò chống giữ bằng neo. Dữ liệu 
từ các cảm biến này thông qua các bộ thu thập 
dữ liệu cục bộ được kết nối vào hệ thống chuyển 
mạng mạch vòng trong hệ thống giám sát điều độ 
tập trung của mỏ, được đưa lên mặt đất và kết 
nối vào máy tính có cài sẵn phần mềm giám sát. 
Sau đó dữ liệu được hiển thị trên màn hình giám 
sát ở phòng điều hành sản xuất. Thông qua phần 
mềm giám sát các dữ liệu được hiển thị dưới dạng 
hình vẽ, đồ thị, bảng biểu… một cách kịp thời,liên 
tục, chính xác. Căn cứ vào các số liệu quan trắc 
này người quản lý có thể kịp thời đưa ra được 
các đánh giá và hành động, giúp đảm bảo an toàn 
cho người và tài sản. Dưới đây là sơ đồ cấu trúc 
thống quan trắc tự động dịch chuyển đất đá, lực 
căng thanh neo, áp lực đất đá xung quanh đường 
lò (Hình 1).

Hệ thống giám sát tự động được xây dựng và 
kết nối với nhau dựa trên nền mạng mạch vòng 
(Ring Network) công nghiệp. Cấu trúc mạng mạch 
vòng Ethernet được trang bị để tích hợp các hệ 
thống này với nhau thông qua mạng cáp quang 
truyền thông dữ liệu về phòng điều khiển trung 
tâm trên mặt bằng.

2.2. Lựa chọn thiết bị của hệ thống
* Phần thiết bị trên mặt bằng:
Phần thiết bị trong phòng điều khiển trung tâm 

gồm: bộ nguồn lưu điện UPS, tủ switch mạng an 
toàn, tủ điều khiển trung tâm tại mặt bằng, máy vi 
tính điều khiển, giám sát hệ thống. Hệ thống giám 
sát qua thông tin mạng vòng cáp quang Ethernet 
thu thập dữ liệu từ hiện trường kiểm soát sự dịch 
chuyển đất đá, lực căng thanh neo, áp lực đất 
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đáxung quanh đường lò để thực hiện chức năng 
truyền và giám sát dữ liệu trên mặt bằng của hệ 
thống.

* Phần thiết bị trong lò:
Phần thiết bị trong lò gồm: bộ switch mạng 

mạch vòng, bộ chuyển mạch nội bộ, bộ thu thập 
dữ liệu cục bộ, cảm biến dịch chuyển tách lớp đất 
đá, cảm biến lực căng thanh neo, cảm biến theo 
dõi áp lực, bộ nguồn.

Bộ thu thập dữ liệu vừa có khả năng kết nối 
truyền thông không dây thông qua sóng radio/lora, 
vừa có thể truyền thông có dây thông qua RS485 
tới các cảm biến tách lớp đất đá nóc các đường lò, 
cảm biến lực căng thanh neo, cảm biến theo dõi 
áp lực. Từ đó chuyển tiếp tín hiệu qua bộ chuyển 
mạch nội bộ, bộ chuyển mạch nội bộ được kết nối 
vào bộ switch mạng mạch vòng chung của toàn 
mỏ.

* Một số hình ảnh về thiết bị, giao diện phần 
mềm của hệ thống (Hình 2, 3):

3. Kết luận
Tự động quan trắc sự dịch chuyển đất đá, lực 

căng thanh neo, áp lực đất đá xung quanh đường 
lò ở các mỏđã được nhiều nước trên thế giới áp 
dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả tích cực trong 
công tác điều hành sản xuất, nâng cao mức độ an 
toàn và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ngành than Việt nam trong những năm qua đã 
quan tâm triển khai ápdụng các hệ thống về công 
nghệ thông tin và tự động hóa vào quá trình sản 
xuất. Tuy nhiên, việc ứngdụng và phát triển các hệ 
thống còn chậm và gặp nhiều khó khăn do thiết bị 
chưa đồng bộ,nguồn nhân lực kỹ thuật trong lĩnh 
vực này còn thiếu....

Trước những yêu cầu cấp thiết của thực tế 
ngành Than - Khoáng sản hiệnnay là khai thác 
mỏ ngày càng xuống sâu, tăng nhanh sản lượng, 
công tác tuyển nguồn nhân lực ngày càng khó 
khăn, đồng thời đảm bảo an toàn sản xuất, hạ 
giáthành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh 

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc hệ thống quan trắc tự động dịch chuyển, áp lực đất đá
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tranh. Cùng với việc đầu tư, cải tiến thiết bị nhằm 
hiện đại hóa các khâu trong công nghệ khai thác, 
côngnghệ thông tin và tự động hóa mỏ là một 
trong những công nghệ chính và tất yếugóp phần 
nâng cao an toàn và hiệu quả sản xuất trong khai 
thác mỏ.

Việc nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng mô 
hình hệ thống tự động quan trắc các thông số dịch 
chuyển đất đá, lực căng thanh neo, áp lực đất đá 
xung quanh đường lò theo giải pháp trên đây là cơ 
sở khoa học để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng 
ra các mỏ trong Tập đoàn TKV trong thời gian tới./.

c) Cảm biến lực căng 
thanh neo

d) Cảm biến áp lựcb) Cảm biến dịch chuyểna) Bộ thu thập dữ liệu

Hình 2. Một số thiết bị của hệ thống
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Tài liệu tham khảo: 
[1]. Viện KHCN Mỏ (2022), Báo cáo tổng kết 

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng hệ 

thống quan trắc tự động dịch chuyển, áp lực đất 
đá xung quanh đường lò cho các mỏ than hầm lò 
thuộc Tập đoàn TKV”, Hà Nội.

Hình 3. Giao diện phần mềm giám sát (a-g)

Research on, application of automatic monitoring system for rock displacement, 
anchor rod tension force and rock pressure around the pit road for 

underground coal 
MSc. Nguyen Minh Tam, MSc. Le Van Hai, Eng. Pham Van Long

Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Abstract: 
The monitoring and measurement of displacement (layer separation) of the roof rock to detect the 

level of rock instability or deformity of the roads, in order to promptly provide appropriate solutions 
to ensure the safety of the works, prevent incidents. Current movement monitoring methods mainly use 
traditional color indicator monitoring stations. However, tracking shift values is recorded manually and 
seen directly at the station location; at the same time, the measuring stations are independent, which 
cause the difficulty in the management and monitoring of parameters, the paramenters are not updated 
in time. In order to replace the manual monitoring system by an automated system, Vinacomin - Institute 
of Mining Science and Technology has implemented the project: “Research on, the application and 
construction of the automatic movement monitoring system and pressure of rock around the roads for 
underground coal mines of Vinacomin”. The product of the project is a design model, as a basis for 
practical testing and replication for the underground coal mining companies of Vinacomin.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỐNG BỤI TRONG MỎ HẦM LÒ TẠI 
CÔNG TY 35 - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC BẰNG HỆ THỐNG 

PHUN SƯƠNG KẾT HỢP NƯỚC VÀ KHÍ NÉN

TS. Đào Văn Chi, TS. Vũ Thái Tiến Dũng
TS. Lê Tiến Dũng
Trường Đại học Mỏ địa chất

Biên tập: ThS. Phạm Chân Chính

Tóm tắt:
Nội dung bài báo mô tả khái quát về công nghệ chống bụi bằng hệ thống phun sương kết hợp nước 

và khí nén, qua đó tính toán lựa chọn hệ thống thiết bị và vị trí áp dụng, đề xuất lắp đặt thử nghiệm tại 
vị trí IIK20 lò Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam phay FE, nơi có luồng gió thải lò chợ ZH mức 
+55/+90 mỏ Tây Nam Khe Tam của Công ty 35 đi qua. Đường lò dọc vỉa này có tiết diện S = 6,9 m2, 
chiều dài 108m. Kết quả sau khi áp dụng thử nghiệm cho thấy nồng độ bụi hô hấp trung bình sau 4 lần 
đo từ 4,161 mg/m3 giảm xuống còn 0,591 mg/m3; nhiệt độ trung bình giảm từ 24,20C xuống còn 23,40C 
đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động trong mỏ hầm lò.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, biện pháp dập bụi trong hoạt động 

khai thác than nói chung và ở các mỏ hầm lò nói 
riêng chủ yếu vẫn là phun nước, tưới nước, hoặc 
dùng một dạng vòi phun sương thủy lực cho tất cả 
các vị trí. Loại vòi này có hạt nước to, chỉ có tác 
dụng đối với nguồn bụi đang trong quá trình phát 
tán, bên cạnh đó lượng nước tiêu hao lớn, nhiều vị 
trí ảnh hưởng đến công tác vận tải, khai thác. Do 
vậy, khi vận hành hiệu quả đạt được không cao, 
rất khó để kiểm soát bụi, hiệu quả giảm bụi hô hấp 
trong không khí không đạt được 50%. 

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả lựa chọn hình 
thức dập bụi bằng vòi phun sương cao áp công 
nghệ của Mỹ có hiệu quả tương đối tốt. Đặc điểm 
lớn nhất của loại vòi phun này chính là hạt sương 
phun ra có kích cỡ phù hợp với các độ hạt bụi áp 
dụng vào từng vị trí sinh bụi cụ thể, tạo hiệu suất 
kết dính, từ đó tăng hiệu quả dập bụi. Với hình 
thức dập bụi này, ngoài cơ chế thủy lực, còn có 
phối hợp khí nén tạo hạt sương phun ra mịn,  tăng 
sức hút và kết dính với hạt bụi, nâng cao hiệu suất 
dập bụi. Khi áp dụng loại vòi phun phù hợp với 
từng khu vực, hiệu quả dập bụi có thể tới 98%, 
không ảnh hưởng đến công tác vận tải, làm mát 
môi trường làm việc.

Khi áp dụng công nghệ này trong các mỏ hầm 
lò, có thể tận dụng đường khí nén và đường nước 
để dập bụi, từ áp lực khí chuyển hóa thành cơ học 
khởi động đầu phun chuyên dụng để phun sương. 

Mặt khác, do nước sử dụng trong hầm lò vẫn còn 
một số tạp chất nên bắt buộc phải tiến hành lọc 
trước khi phun sương. Tùy vào từng vị trí, khu vực 
phát sinh bụi mà áp dụng công nghệ vòi phun phù 
hợp, cụ thể:

- Đối với các vị trí, khu vực nguồn bụi chưa 
phát tán, có nguy cơ phát tán (Bun ke rót than,…) 
thì áp dụng công nghệ vòi phun sương thủy lực:  
Chỉ cần có nguồn nước sử dụng có áp lực cao, lúc 
này nước sau khi qua bộ lọc, qua cụm van điều 
khiển trực tiếp đến đầu phun, nước có áp lực qua 
vòi phun chuyển hóa thành dạng sương dập bụi.

- Đối với các vị trí, khu vực nguồn bụi đã phát 
tán (đường lò vận tải, thông gió... ) thì áp dụng 
công nghệ vòi phun sương hỗn hợp nước và khí 
nén. Lúc này khí nén và nước qua cụm van điều 
khiển trực tiếp qua vòi phun, nhờ áp lực khí nén để 
chuyển hóa áp lực nước từ thấp đến cao áp, khí và 
nước hòa tan ra ngoài vòi phun tạo hạt sương mịn 
dập bụi. Bài báo giới thiệu hệ thống phun sương 
chống bụi cho mỏ hầm lò Công ty 35 - Tổng Công 
ty Đông Bắc. 

2. Đặc điểm của phương pháp chống bụi 
dùng vòi phun hỗn hợp nước và khí nén 

2.1. Nguyên lý hoạt động
Đối với loại vòi phun hỗn hợp nước và khí nén 

khi có thiết bị hoạt động, khu vực sinh ra bụi cần 
dập bụi, người điều khiển mở cụm van đường 
nước (qua bộ lọc lọc hết tạp chất), khí nén để dập 
bụi. Lúc này khí nén và nước qua cụm van điều 
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khiển trực tiếp qua vòi phun, nhờ áp lực khí nén để 
chuyển hóa áp lực nước từ thấp đến cao áp, khí 
và nước hòa tan thành hỗn hợp hơi nước ra ngoài 
vòi phun tạo hạt sương mịn dập bụi. Khi không 
cần dập bụi, đóng cụm van đường nước, khí nén 
lại.

2.2. Cấu tạo và đặc điểm của các loại vòi 
phun

Vòi phun hiện nay có 5 loại chủ yếu sau:
1). Loại sinphon, hút chất lỏng không cần áp;
2). Loại phun hình nón;
3). Loại phun hình nón trộn ngoài;
4). Loại phun hình rẻ quạt;
5). Loại phun 6 lỗ.
 Hình dáng, kích thước và đặc tính của các loại 

vòi phun sương xem hình 2 và hình 3 dưới đây.

Loại vòi phun sương này được chế tạo bằng 
vật liệu hợp kim có hai đầu vào là khí và chất lỏng. 
Khi trộn lẫn không khí và dòng chất lỏng thì tạo ra 
sương mù. 

 Vòi phun có cấu trúc thiết kế bên trong đặc 
biệt để hợp nhất, trộn lẫn khí lỏng, tạo ra sương 

khô. Có thể tăng áp khí giảm áp nước để thu được 
sương có hạt mịn

Chữ cái LIQUID là đầu vào của đầu nước (chất 
lỏng) và chữ AIR là đầu vào của không khí (khí 
nén).

Trên vòi có một cây kim (van) để điều chỉnh 
chỉnh lưu lượng phun của sương và  đóng vai trò 
nhất định trong việc loại bỏ tắc nghẽn khi vòi phun 
bị tắc, chặn.

Áp lực nước 2 bar áp suất không khí (khí nén) 
3 bar sẽ tạo ra hiệu ứng nguyên tử hóa chất lỏng. 
Khi đó hiệu quả phun sương sẽ đạt kết quả cao. 
Dưới đây là một số hình ảnh phun sương của các 
loại vòi (Hình 4).

2.3. Thiết bị lọc nước và khí
Kèm theo hệ thống phun sương còn có thiết bị 

lọc nước và lọc khí trước khi qua vòi phun để đảm 
bảo màn sương được phun ra mịn, tạo ra sương 
mù.

Trong đó bộ lọc nước lọc được cỡ hạt 40 -:- 

Hình 1. Sơ đồ dập bụi phun sương hỗn hợp nước và khí nén

Hình 2. Hình dáng một số loại vòi phun sương

Hình 3. Kích thướng của vòi phun sương
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45 micro mét; lưu lượng 3000 l/h; áp suất đạt tới 
20kg/cm2; nhiệt độ hoạt động 3 -:- 45 độ C. Van 
giảm áp suất khí nén điều chỉnh tối đa 16 bar; 
phạm vi điều chỉnh hợp lý 3 -:- 5,5 bar; sai số ± 
10%; nhiệt độ hoạt động 0 -:- 130 độ C. Toàn bộ 
thiết bị lọc nước và khí được đặt trọng hộp sắt 

(sơn vàng phản quang) treo trên hông đường lò 
tránh được va chạm do người và thiết bị đi qua, 
xem hình 5 dưới đây.

3. Lựa chọn vì trí áp dụng hệ thống phun 
sương kết hợp nước và khí nén

3.1. Vị trí áp dụng
Tại các vị trí khảo sát, đo đạc nồng độ bụi ở 

Công ty 35 hiện nay đã lắp đặt hệ thống dập bụi 
(bằng 01 vòi phun sương dập bụi/01 vị trí và được 
hoạt động dựa trên áp suất nguồn nước cấp vào 
đầu vòi). Các vòi phun này hoạt động với hiệu 
quả chưa cao do phụ thuộc vào nguồn nước cấp 
phải đảm bảo áp suất. Nhóm tác giả đề xuất lắp 
đặt thử nghiệm hệ thống phun sương dập bụi kết 
hợp nước và áp suất hơi khí nén) tại vị trí IIK20 lò 
Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam phay FE 
nơi có luồng gió thải lò chợ ZH mức +55/+90 đi 
qua. Đường lò dọc vỉa này có tiết diện S = 6,9 m2, 
chiều dài 108m [1]. Cụ thể khu vực áp dụng có vị 
trí được mô tả ở hình 6.

3.2. Thiết kế hệ thống phun sương cho lò 
Dọc vỉa +90

Vị trí áp dụng chống bụi ở lò Dọc vỉa mức +90 
vỉa 6 Đông phía Nam phay FE nơi có luồng gió thải 
lò chợ ZH mức +55/+90 đi qua. Đường lò dọc vỉa 
này có tiết diện S = 6,9 m2, chiều rộng 2,8m, chiều 
dài 108m, cao 2,3m.

Với đặc tính kỹ thuật của vòi phun ở trên, nhóm 
tác giả lựa chọn loại vòi kiểu trộn ngoài. Đây là loại 
vòi phun có ba lỗ (hai lỗ hai bên và một lỗ ở giữa 
có tác dụng khi nước phun ra tạo hiệu ứng đánh 
trộn lẫn vào nhau tạo màn sương dập bụi). Loại 
vòi này phun được chiều dài từ 1,5 -:- 2,5m, chiều 
rộng nhất khoảng 40 cm, xem hình 7.

Với chiều rộng đường lò khoảng 2,8m bố trí 5 

a) Vùng ảnh hưởng của vòi phun kiểu rẻ quạt

b) Vùng ảnh hưởng của vòi phun kiểu Siphon

c) Vùng ảnh hưởng của vòi phun kiểu côn áp lực

d) Vùng ảnh hưởng của vòi phun kiểu 6 lỗ

e) Vùng ảnh hưởng của vòi phun kiểu trộn ngoài
Hình 4. Hình ảnh phun sương của một số loại vòi

a) Thiết bị lọc khí b) Thiết bị lọc nước
Hình 5. Các thiết bị kèm theo hệ thống phun sương
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vòi phun đặt trên nóc lò. Khi thiết bị hoạt động tạo 
ra một màn sương vuông góc với đường lò, chặn 
lại luồng gió thải mang theo lượng bụi từ trong khu 
vực lò chợ ZH mức +55/+90 ra ngoài. Loại vòi này 
hoạt động hiệu quả ở điều kiện như sau:

- Áp suất khí: 3 -:- 5 bar;
 - Áp suất chất lỏng: 1-:- 3 bar;
 - Góc phun từ 15 -:- 90o;
 - Khoảng cách phun xa: từ 1,5 -:- 2,5m;
 - Diện tích phun 4 -:- 10 m2;
 - Ống khí vào: 1/4″ (DN8);
 - Tiêu hao nước 8 -:- 23 l/h.
Với điều kiện nước và khí đã có tại đường lò, 

việc áp dụng loại vòi phun trộn ngoài hỗn hợp 
nước và khí nén tại vị trí này là phù hợp, thiết bị 
sau khi lắp đặt như trên hình 8 và hình 9.

4. Đánh giá hiệu quả chống bụi tại khu vực 
áp dụng

4.1. Đánh giá hiện trạng nồng độ bụi và điều 
kiện vi khí hậu trước khi lắp đặt

Vào ngày 08/11/2021, nhóm thực hiện tiến hành 
lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cho Công ty 
35. Trước khi lắp đặt hệ thống phun sương tại vị 
trí Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam phay 
FE. Nhóm tác giả tiến hành đo 4 lần, mỗi lần cách 

nhau 30 phút sau đó lấy kết quả trung bình để xác 
định kiểm tra nồng độ bụi và điều kiện vi khí hậu 
trong quá trình nổ mìn, di chuyển vì chống từ trong 
khu vực lò chợ ZH mức +55/+90, kết quả đo đạc 
như trong bảng 1 dưới đây.

Quá quá trình khảo sát nồng độ bụi và điều 
kiện vi khí hậu tại các vị trí mỏ Tây Nam Khe 
Tam cho thấy, quan sát bằng mắt thường cũng 

Hình 6. Vị trí lắp đặt thử nghiệm hệ thống phun sương

Hình 7. Vùng ảnh hưởng của vòi phun sương kiểu trộn ngoài

a) Đường ống kết nối nước và khí nén vào vòi phun

 b) Hộp Inox chứa 5 vòi phun sương
Hình 8. Các thiết bị sau khi được thiết kế chế tạo
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thấy nguồn bụi phát sinh ra liên tục từ lò chợ ZH 
ở mức +55/+90; kết quả đo nồng độ bụi tại vị trí 
Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam phay FE 
có nồng độ bụi hô hấp cao nhất CTB = 4,616 vượt 
quá QCVN 02:2019/BYT quy định bụi than hô hấp 
(hàm lượng silic tự do ≤ 5%) là 2 mg/m3.

4.2. Đánh giá nồng độ bụi và điều kiện vi khí 
hậu sau khi lắp đặt

Sau khi hệ thống phun sương được lắp đặt 
xong, nhóm nghiên cứu cho tiến hành chạy thử 
nghiệm tại vị trí lắp đặt, hình ảnh, vị trí các thiết bị 
và các đầu phun hoạt động như hình 10 và hình 
11 dưới đây.

Khi hệ thống phun sương hoạt động, quan 
sát bằng mắt thường cũng thấy lượng bụi được 
giảm đi rõ rệt, nhiệt độ của đường lò cũng bị giảm 
xuống,... Kết quả đo đạc kiểm tra nồng độ bụi và 
điều kiện vi khí hậu được đo tại các điểm cách vị 
trí đặt hệ thống phun sương 3m xuôi theo hướng 
gió, mỗi lần đo cách nhau 30 phút, cụ thể kết quả 
đo đạc như trong bảng 2.

4. Kết luận 
Quá quá trình khảo sát nồng độ bụi tại hiện 

trường cho thấy nguồn bụi phát sinh ra liên tục 
từ lò chợ ZH ở mức +55/+90; kết quả đo nồng độ 
bụi tại vị trí Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam 
phay FE có nồng độ bụi hô hấp cao nhất CTB = 
4,161 vượt quá QCVN 02:2019/BYT quy định bụi 
than hô hấp (hàm lượng silic tự do ≤ 5%) là 2 mg/
m3.

Hình 9. Các thiết bị hoàn chỉnh trước khi đưa vào 
vị trí lắp đặt

Bảng 1. Kết quả khảo sát nồng độ bụi và điều kiện vi khí hậu tại Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam 
phay FE trước khi phun sương

STT
Nhiệt 
độ, 0C

Tốc 
độ 
gió, 
m/s

Khí 
CH4,

%

Khí 
CO2,

%

Khí 
CO,
%

Khí 
O2,
%

Độ 
ẩm,
%

Nồng 
độ bụi 

hô hấp,
mg/m3

QCVN 
02/BYT,
mg/m3

QCVN 
01/BCT, 
mg/m3

L1 24,1 1,2 0,12 0,11 0 20,9 95,3 3,686 2 6
L2 24,2 1,1 0,12 0,14 0 20,8 95,3 3,852 2 6
L3 24,3 1,2 0,11 0,12 0 20,8 94,2 4,354 2 6
L4 24,1 1,2 0,09 0,11 0 20,8 93,4 4,752 2 6

KQ trung 
bình 24,2 1,2 0,11 0,12 0 20,8 94,6 4,161 2 6

Hình 10. Hộp kỹ thuật đặt thiết bị lọc nước và lọc 
khí

Hình 11. Hệ thống phun sương hoạt động thử 
nghiệm
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Việc áp dụng hệ thống phun sương kết hợp 
nước và khí nén tại vị trí IIK20 lò Dọc vỉa mức +90 
vỉa 6 Đông phía Nam phay FE, nơi có luồng gió 
thải lò chợ ZH mức +55/+90 đi qua là hợp lý. Kết 
quả sau khi áp dụng hệ thống chống bụi, nồng độ 
bụi hô hấp trung bình sau 4 lần đo từ 4,161 mg/m3 
giảm xuống còn 0,591 mg/m3; nhiệt độ trung bình 
giảm từ 24,20C xuống còn 23,40C, đảm bảo điều 
kiện làm việc cho người lao động trong mỏ hầm lò.
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Bảng 2. Kết quả khảo sát nồng độ bụi và điều kiện vi khí hậu tại Dọc vỉa mức +90 vỉa 6 Đông phía Nam 
phay FE sau khi phun sương

STT

Nhiệt 
độ, 
0C

Tốc 
độ 
gió, 
m/s

Khí 
CH4,

%

Khí 
CO2,

%

Khí 
CO,
%

Khí 
O2,
%

Độ 
ẩm,
%

Nồng 
độ bụi 

hô hấp,
mg/m3

QCVN 02/
BYT,

mg/m3

QCVN 01/
BCT, mg/

m3

L1 23,5 1,1 0,10 0,11 0 20,9 96,5 1,246 2 6
L2 23,2 1,2 0,10 0,12 0 20,9 96,4 0,682 2 6
L3 23,8 1,1 0,12 0,08 0 20,7 96,8 0,268 2 6
L4 23,1 1,2 0,11 0,06 0 20,9 95,9 0,168 2 6

KQ trung 
bình 23,4 1,2 0,11 0,09 0 20,9 96,4 0,591 2 6

Assessment of the effectiveness of dust resistance in the underground mine at 
Company 35 – Northeast Corporation by the mist spraying system combined with 

water and compressed air

Dr. Dao Van Chi, Dr. Vu Thai Tien Dung, Dr. Le Tien Dung
Ha Noi University of Mining and Geology

Abstract: 
The article describes briefly the  dust resistance technology by the mist spraying system combined 

with water and compressed air, thereby the equipment system and applicable location are calculated 
and selected, the trial installation is proposed to install at the site of IIK20 drift at level of +90 of seam 
no. 6 at South East of FE fault, where the discharged wind of ZH longwall at level +55/+90 at khe Tam 
southwest mine of Company 35 passing through. This drift has a area of S = 6.9 m2, length of 108m. The 
results after trial application showed that the average concentration of respiratory dust after 4 times 
of measurement decreased from 4,161 mg/m3 to 0.591 mg/m3; The average temperature dropped from 
24.20C to 23.40C to ensure working conditions for workers in the underground mine.
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PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ÁP SUẤT, PHÒNG NGỪA NGUY CƠ CHÁY 
NỘI SINH TẠI CÁC MỎ THAN HẦM LÒ

KS. Vũ Ngọc Hoàn, TS. Nguyễn Minh Phiên, 
ThS. Hồ Đình Tuệ, ThS. Hoàng Quang Hợp 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: ThS. Phạm Chân Chính

Tóm tắt: 
Bài báo giới thiệu các phương pháp cân bằng áp suất được áp dụng trong ngành mỏ trên thế giới. 
Phương pháp cân bằng áp suất được áp dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước tại một số nước như Mỹ, 
Australia, Ba Lan, Ấn Độ ... Tại các mỏ than hầm lò những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều  
các sự cố xuất khí CO có liên quan đến khả năng cháy nội sinh tại các khu vực phá hỏa lò chợ. Vì vậy, 
việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các phương pháp cân bằng áp suất được sử dụng trong ngành 
than tại một số nước trên thế giới nhằm bổ sung thêm các giải pháp để có thể giảm thiểu nguy cơ cháy 
nội sinh tại mỏ than hầm lò là yêu cầu cấp thiết. 

1.Đặt vấn đề
Cháy nội sinh là mối nguy hiểm tiềm tàng trong 

các mỏ than hầm lò trên thế giới cũng như tại Việt 
Nam. Nguyên nhân chính dẫn đến cháy nội sinh 
do sự xâm nhập khí oxy từ bên ngoài vào trong 
khu vực đã khai thác, gây ra sự tự oxy hóa than 
và ủ nhiệt. Sự xâm nhập khí oxy xảy ra do sự thay 
đổi áp suất không khí ảnh hưởng đến mật độ các 
loại khí thành phần, dẫn đến sự thay đổi thể tích 
của không khí trong các khu vực đã khai thác. Khi 
áp suất giảm, thể tích không khí trong khu vực phá 
hỏa nở ra, ngược lại thể tích khí co lại khi áp suất 
tăng lên, dẫn đến có sự chênh lệch áp suất giữa 
trong và ngoài khu vực đã khai thác.

Mặt khác, tại các mỏ than hầm lò hiện nay, 
công tác xây dựng các tường cách ly kết hợp phun 
trám bề mặt đường lò, tường chắn là giải pháp cơ 
bản để phòng ngừa khí oxy xâm nhập vào khu vực 
đã khai thác. Việc xây dựng tường chắn cách ly 
thường sử dụng các vật liệu có sẵn (tường gạch; 
tường bao cát, đất sét…) để xây, bịt kín các khu 
vực đã kết thúc khai thác, vì vậy hiệu quả trong 
công tác phòng ngừa khí oxy xâm nhập vào khu 
vực đã khai thác không cao và công tác kiểm soát 
khi xử lý sự cố cháy sau khu vực phá hỏa không 
chủ động.

Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu và 
đề xuất sử dụng giải pháp làm tường chắn cách ly 
kết hợp cân bằng áp suất trong và ngoài khu vực 
đã khai thác góp phần đảm bảo ngăn ngừa nguy 
cơ cháy mỏ do than tự cháy. 

2. Tổng quan phương pháp cân bằng áp 
suất

Tại một số nước có nền công nghiệp khai thác 
than hầm lò phát triển như Australia, Mỹ, Ba Lan, 
Ấn Độ... đã áp dụng các giải pháp cân bằng áp 
suất chủ động và bị động để giảm thiểu nguy cơ 
khí oxy xâm nhập vào khu vực đã khai thác. 

Hiệu quả của phương pháp đã được chứng 
minh qua thực tiễn sản xuất. Cụ thể tại mỏ than 
Austar - Úc đã sử dụng phương pháp cân bằng 
áp suất chủ động để phòng ngừa nguy cơ than tự 
cháy trong mỏ than hầm lò. Nguyên lý hoạt động 
của phương pháp được mô phỏng trên mô hình 
được thể hiện tại Hình 1, Hình 2 do Trường Đại 
học Utah - Mỹ xây dựng.

Mô hình mô phỏng phương pháp gồm hai khu 
vực là khu vực khai thác và khu vực phá hỏa. Tại 
khu vực tường cách ly xây dựng một buồng áp 
suất, hai quạt gió (quạt gió đẩy và quạt gió hút) và 
hệ thống giám sát điều khiển - PC. Buồng áp suất 
được tạo ra trong khu vực phá hỏa khi sử dụng ba 
tường chắn kín để cách ly một phần khu phá hỏa. 
Trên các tường chắn này trang bị hệ thống đường 
ống điều khiển lưu lượng và van điều áp. Một hệ 
thống phun khí CO2 tự động bên ngoài được sử 
dụng để tạo áp suất cho buồng và một máy nén di 
động cũng được sử dụng để tạo ra chênh lệch áp 
suất giữa buồng áp suất và khu phá hỏa. 

Với hiệu quả đã được chứng minh trong thực 
tiễn sản xuất, công tác nghiên cứu các phương 
pháp cân bằng áp suất được coi là cần thiết và giải 
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quyết những khó khăn trong công tác phòng ngừa 
và xử lý nguy cơ than tự cháy. Dưới đây là tổng 
quan các đặc điểm cơ bản của các phương pháp 
cân bằng áp suất:
2.1. Phương pháp cân bằng áp suất bị động

Cân bằng áp suất bị động là quá trình cân bằng 
áp suất bằng cách thay đổi sức cản của đường lò 
sử dụng các cửa điều tiết gió, hoặc thay đổi áp 
suất trên các đường lò dọc vỉa thông gió và dọc 
vỉa vận tải để cân bằng áp suất trong khu vực đã 
khai thác, bằng cách thiết lập các buồng áp suất, 
sau đó cân bằng áp suất phía trong tường chắn, 
sử dụng các đường ống điều khiển áp suất nối dài 
từ đường gió sạch hoặc đường gió thải tùy thuộc 
vào từng hệ thống thông gió. Buồng áp suất được 
xây dựng bằng cách dựng một tường chắn cách 
tường chắn cố định khoảng 4÷5m. 

2.1.1. Phương pháp cân bằng áp suất bị động 
sử dụng các cửa điều tiết gió

Nguyên lý của phương pháp là sử dụng hai 
đường gió thải cho lò chợ gồm lò dọc vỉa thông 
gió số 1 và số 2. Đường lò dọc vỉa thông gió số 
2 được dùng để điều chỉnh áp suất và được gọi 
là luồng cân bằng (sử dụng để cân bằng áp suất 
trong khu vực đã khai thác). Đường lò dọc vỉa 

thông gió số 1 được sử dụng để dẫn gió thải ra 
ngoài. Công tác cân bằng áp suất được thực hiện 
như sau: Hướng luồng không khí về phía luồng 
cân bằng (lò dọc vỉa thông gió số 2) sử dụng các 
cửa gió, cầu gió để điều tiết lưu lượng gió đi qua 
lò dọc vỉa thông gió số 2, đảm bảo áp suất trong 
và ngoài tường cách ly TC1 và TC2 là bằng nhau, 
lưu lượng gió còn lại được dẫn ra ngoài thông qua 
lò dọc vỉa thông gió số 1. Sử dụng phương pháp 
này với mục tiêu ngăn ngừa sự xâm nhập không 
khí vào khu vực đã khai thác do sự thay đổi của áp 
suất khí quyển. Sơ đồ của phương pháp này được 
mô tả trong Hình 3. 

Dựa trên nguyên lý phương pháp này, Trường 
Đại học Utah đã mô phỏng hệ thống thông gió 
hình chữ U (chi tiết tại Hình 4), mục tiêu của thử 
nghiệm này là để kiểm tra phương pháp cân bằng 
áp suất bị động và kiểm tra sự chênh lệch áp suất 
trong khu vực phá hỏa bằng cách thay đổi sức cản 
của đường lò thông gió trong mô hình (mô hình 
được thể hiện tại Hình 1 & Hình 2). Các thông số 
của thí nghiệm như sau:

- Áp suất quạt gió chính: 1.947 Pa;
- Lưu lượng gió đưa vào: 0,45 m3/s
- Các thông số trên mô hình tại Hình 2 như sau: 

Hình 2. Giản đồ mô phỏng phương pháp cân bằng áp suất chủ động

Hình 1. Mô hình mô phỏng phương pháp cân bằng áp suất chủ động
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Cửa gió C mở 28% diện tích, cửa gió F mở 50% 
diện tích, cửa gió G mở 8% diện tích, cửa gió H 
mở 28% diện tích, cửa gió J mở 8% và K mở 28%.

- Thử nghiệm cuối cùng: Cửa gió K mở hoàn 
toàn, cửa gió J mở 28% diện tích

Quá trình và kết quả của thí nghiệm như sau: 
Với lưu lượng gió đưa vào 0,45 m3/s, lưu lượng 
gió phân phối cho khu vực khai thác 1 là 0,1 m3/s 
và khu vực khai thác 2 là 0,3 m3/s. Trong điều kiện 
này, áp suất chênh lệch trong khu vực phá hỏa 
với bên ngoài đường lò là khoảng 100 Pa. Tại thử 
nghiệm cuối, sự chênh lệch áp suất đã giảm rõ 
rệt và không có sự chênh lệch áp suất giữa khu 
phá hỏa và bên ngoài đường lò. Kết quả của thử 
nghiệm đã chứng minh được tính hiệu quả của 
phương pháp trong công tác cân bằng áp suất.

2.1.2. Phương pháp cân bằng áp suất động 
học sử dụng các buồng áp suất

Phương pháp cân bằng áp suất động học là 
một trong những phương pháp hiệu quả để triệt 
tiêu chênh lệch áp suất qua các tường chắn cách 
ly và để ngăn ngừa nguy cơ cháy nội sinh. Phương 
pháp này sử dụng các buồng áp suất, các buồng 

này được kết nối với nhau thông qua các đường 
ống nhằm cân bằng chênh lệch áp suất giữa khu 
vực đã khai thác và bên ngoài đường lò.

Quy trình cân bằng áp suất động học:
- Theo dõi sự tăng giảm áp suất qua các tường 

chắn liên tục trong 24h thông qua cảm biến áp 
suất để xác định phạm vi thay đổi áp suất;

- Điều tiết lưu lượng gió đi qua các đường lò 
thông gió của mỏ, sao cho chênh lệch áp suất 
trong các tường chắn giảm đến giá trị nhỏ nhất;

- Trung hòa áp suất còn lại ở hai bên tường 
chắn bằng cách điều chỉnh tốc độ dòng khí dẫn 
vào buồng áp suất thông qua van kiểm soát dòng 
khí trên các đường ống dẫn khí.

	 Đánh giá ưu, nhược điểm:
- Ưu điểm: Cách thức thực hiện đơn giản.
- Nhược điểm: Phụ thuộc vào hệ thống thông 

gió và áp suất không khí tại các đường lò.
Dựa trên nguyên lý phương pháp này, Đại học 

Utah đã xây dựng mô hình cân bằng áp suất động 
học sử dụng các buồng áp suất (chi tiết tại Hình 
6) để đánh giá chênh lệch áp suất trong khu phá 
hỏa với buồng áp suất và không gian bên ngoài 

Hình 3. Sơ đồ phương pháp cân bằng áp suất bị động sử dụng các cửa điều tiết gió

Hình 4. Hệ thống thông gió hình chữ U
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đường lò. Buồng áp suất được thiết kế trong mô 
hình được kết nối với với đường lò thông gió chính 
bằng một đường ống (5-F), trên đường ống được 
trang bị đồng hồ đo áp suất và van điều khiển lưu 
lượng (C1). Buồng áp suất được xây dựng bằng 
cách cách ly một phần khu vực phá hỏa, sử dụng 
ba tường chắn đóng kín hoàn toàn F, G và H.

Thí nghiệm trên mô hình này thực hiện theo 
các thông số như sau:

- Áp suất quạt: 1.940 Pa;
- Cửa gió: I, J mở 5% diện tích; cửa gió C, K 

mở 28% diện tích.
Quá trình thực hiện thí nghiệm như sau: Sự 

chênh lệch áp suất giữa buồng và khu phá hỏa 
được theo dõi liên tục, khi xuất hiện sự chênh lệch 
đáng kể, áp suất trong buồng được cân bằng bằng 
cách mở thủ công các van điều khiển lưu lượng 
C1, tùy thuộc vào áp suất trong buồng.

2.2. Phương pháp cân bằng áp suất chủ 
động

Phương pháp cân bằng áp suất chủ động là 
quá trình cân bằng áp suất giữa các tường chắn 
cách ly sử dụng các buồng áp suất với nguồn áp 
suất được cấp bổ sung bằng cách bơm các loại khí 
Nitơ (N2), khí Cacbon dioxide (CO2) hoặc khí nén. 
Nguyên tắc của phương pháp này, nếu không có 
sự chênh lệch áp suất giữa bên ngoài và khu vực 

đã khai thác, thì không khí mỏ không thể di chuyển 
vào trong khu vực đã khai thác hoặc ngược lại. 
Phương pháp này giúp hạn chế khí oxy đi vào khu 
vực đã khai thác, do đó ngăn ngừa được nguy cơ 
cháy nội sinh.

Buồng áp suất được thiết lập bằng cách xây 
dựng một tường chắn mới song song các tường 
chắn cũ. Các buồng áp suất được điều áp bằng 
cách sử dụng khí Nitơ bơm vào trong buồng hoặc 
vào sau các tường chắn cũ, mục đích của việc 
thiết lập và điều áp các buồng áp suất như vậy là 
để loại bỏ sự rò rỉ không khí từ bên ngoài đường 
lò vào trong khu vực đã khai thác. 

Hệ thống cân bằng áp suất tự động là một 
dạng của cân bằng áp suất chủ động, trong đó quá 
trình cân bằng áp suất được tự động hóa nhờ sử 
dụng các bộ vi xử lý. Buồng áp suất được thiết lập 
bằng cách xây dựng một tường chắn mới (số 2) 
cách tường chắn cũ (số 1) một khoảng 4÷5m. Các 
đường ống dẫn khí kéo dài đến các tường chắn số 
1 và số 2 sử dụng để theo dõi chênh lệch áp suất 
và đồng thời để bơm khí Nitơ. Sử dụng một áp kế 
để đo chênh lệch áp suất qua tường chắn số 1, khi 
chênh lệch áp suất này là âm, khí Nitơ được bơm 
vào buồng thông qua ống dẫn khí Nitơ chính. Khi 
áp suất trong buồng cao hơn một chút so với áp 
suất trong khu vực đã khai thác thì quá trình bơm 

Hình 5. Sơ đồ phương pháp cân bằng áp suất động học sử dụng các buồng áp suất

Hình 6. Mô phỏng mô hình cân bằng áp suất động học sử dụng các buồng áp suất
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khí Nitơ sẽ tự động dừng. Toàn bộ quá trình được 
tự động hóa dựa vào các bộ vi xử lý để theo dõi 
chênh lệch áp suất và kích hoạt van điều khiển khi 
nhận được tín hiệu mất cân bằng áp suất, khi áp 
suất trong buồng thấp hơn áp suất trong khu vực 
đã khai thác. 

	 Đánh giá ưu, nhược điểm của phương 
pháp:

- Ưu điểm: Tự động hóa hệ thống cân bằng áp 
suất; tối ưu hóa cân bằng áp suất nhờ sử dụng 
nguồn áp suất bên ngoài.

- Nhược điểm: Chi phí đầu tư lớn, phải đầu tư 
hệ thống bơm khí áp suất cao làm nguồn áp suất 
bên ngoài cấp bổ sung cho buồng áp suất.

Mô hình sử dụng nguyên lý của phương pháp 
được Trường đại học Utah - Mỹ xây dựng (chi 
tiết tại Hình 8) để kiểm chứng tính hiệu quả của 
phương pháp; mô hình được trang bị thêm các 
cảm biến áp suất và tốc độ gió, buồng áp suất 
được trang bị một bộ chuyển đổi áp suất, nguồn 
áp suất bên ngoài và hệ thống phun khí CO2 hoạt 

động qua phần mềm VENTLAB. Khi chương trình 
khởi chạy, nó bắt đầu thu thập dữ liệu và so sánh 
sự chênh lệch áp suất giữa buồng áp suất, khu 
vực phá hỏa và khu vực khai thác. Nếu áp suất 
của buồng nhỏ hơn áp suất của một trong hai khu 
vực còn lại, chương trình sẽ mở van điều khiển 
lưu lượng và bắt đầu quá trình phun khí tạo áp 
suất buồng. Việc phun khí sẽ tiếp tục cho đến khi 
đạt được áp suất tối đa được xác định trước trong 
buồng áp suất. Để cân bằng áp suất, áp suất trong 
buồng phải lớn hơn một chút so với áp suất hai 
khu vực còn lại. Cân bằng áp suất tự động được 
sử dụng để đảm bảo rằng áp suất trong buồng 
luôn lớn hơn áp suất của khu vực phá hỏa hoặc 
khu vực khai thác.

Các thông số thử nghiệm như sau:
- Áp suất quạt chính: 1.670 Pa, lưu lượng: 0,48 

m3/s.
- Cửa gió E, I mở 50% diện tích, cửa gió C mở 

28% diện tích, cửa gió K và J mở hoàn toàn.
- Cửa gió F, G đóng hoàn toàn và cửa gió H mở 

Hình 7. Sơ đồ thiết lập buồng áp suất

Hình 8. Mô hình mô phỏng tự động hóa quá trình cân bằng áp suất
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0,001% diện tích.
- Thử nghiệm cuối cùng được thiết lập bằng 

cách tự động bật và tắt hệ thống phun khí CO2.
Quá trình và kết quả thí nghiệm: Khi điều kiện 

ban đầu được thiết lập, áp suất buồng là 1.300 Pa, 
quy trình kiểm soát lưu lượng tự động được kích 
hoạt. Theo dõi chênh lệch áp suất so với các giá 
trị thiết lập trước và vận hành van điều khiển lưu 
lượng để cân bằng áp suất qua các tường chắn 
mô phỏng. Tại tốc độ phun 10 lít/phút với áp suất 
34.500 Pa, áp suất tối đa trong buồng 4.700 Pa, 
sau khi dừng phun áp suất trong buồng bắt đầu 
giảm do rò rỉ thông qua các tường chắn mô phỏng. 
Khi áp suất tối thiểu trong buồng đạt 1.800 Pa, 
hệ thống phun được khởi động thì áp suất trong 
buồng tăng lên khá nhanh, khi chênh lệch áp suất 
đạt 3.400 Pa thì hệ thống phun tự động dừng. Quá 
trình khởi động và dừng hệ thống phun khí được 
lặp lại khi phát hiện có sự chênh lệch áp suất đáng 
kể.

Sơ đồ khối quy trình tự động hóa cân bằng áp 
suất theo mô hình của trường Đại học Utah - Mỹ:

Trên cơ sở sơ đồ Hình 2 và Hình 9, quá trình 
cân bằng áp suất tự động được thực hiện bằng 
cách so sánh hai chênh lệch áp suất: ∆P1 = ∆P26-23 
hoặc ∆P26-27, ∆P2 = ∆P26-23 và ∆P26-27; với P26 là áp 
suất của buồng áp suất, P23 là áp suất bên ngoài 
tường chắn G, P27 là áp suất bên ngoài tường 
chắn H. NT là số lần lặp lại bắt buộc do người dùng 
đặt cho một thử nghiệm.

Với việc mô phỏng từng trường hợp các 
phương pháp cân bằng áp suất nhằm đánh giá 
hiệu quả trong việc giảm thiểu sự chênh lệch áp 
suất giữa khu vực đã khai thác với buồng áp suất 
hoặc giữa khu vực đã khai thác với bên ngoài 
đường lò, phương pháp cân bằng áp suất chủ 
động mang lại tính hiệu quả cao do việc sử dụng 
nguồn áp suất bên ngoài để trung hòa chênh lệch 
áp suất. Tuy nhiên, việc lựa chọn áp dụng các 
phương pháp cân bằng áp suất căn cứ theo điều 
kiện thực tế của từng khu vực. Sử dụng phương 
pháp cân bằng áp suất với mục đích duy nhất là 
để ngăn chặn rò rỉ không khí qua khu vực đã khai 

Hình 9. Sơ đồ khối quy trình tự động hóa cân bằng áp
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thác và ngăn ngừa quá trình tự ủ nhiệt trong than 
gây ra nguy cơ cháy nội sinh trong các mỏ than 
hầm lò.

3. Kết luận
Các phương pháp truyền thống đang áp dụng 

tại các mỏ hầm lò hiện nay chủ yếu là sử dụng các 
tường cách ly tại lò thông gió, lò vận tải, lò nối giữa 
lò song song và lò vận tải, kết hợp với phun tram, 
mục đích là để bịt kín, cách ly khu vực đã khai 
thác với không khí phía bên ngoài nhằm phòng 
ngừa nguy cơ cháy nội sinh. Tuy nhiên, các hoạt 
động sản xuất trong mỏ hầm lò đã tạo ra những 
vùng nứt nẻ, do vậy không khí di chuyển ra, vào 
khu vực đã khai thác dẫn tới nguy cơ cháy nội 
sinh hoặc xuất khí ra ngoài đường lò. Song song 
với công tác lấy mẫu tại các khu phá hỏa lò chợ 
nhằm phát hiện sớm sự ủ nhiệt của than, thì việc 

nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các phương 
pháp cân bằng áp suất được sử dụng trong ngành 
mỏ các nước khai thác than trên thế giới với mục 
đích áp dụng các phương pháp nêu trên vào các 
mỏ than hầm lò tại Việt Nam có thể nâng cao khả 
năng ngăn ngừa khí oxy xâm nhập vào khu vực đã 
khai thác, giảm thiểu nguy cơ cháy nội sinh. 

Tài liệu tham khảo:
[1]. Ankit Jha, Control of spontaneous 

combustion using pressure balancing techniques 
(2015).

[2]. J.P. Brady, S.Burra & B.R.Calderwood, 12th 
U.S./North American Mine Ventilation Symposium 
2008 – Wallace: The positive pressure chamber.

[3]. F.Calizaya, M.G.Nelson, C.Bateman, A.Jha 
(2016), Pressure balancing techniques to control 
spontaneous combustion.

Method of the pressure balance, prevention of the spontaneous combustion risk at 
underground coal mines

Eng. Vu Ngoc Hoan, Dr. Nguyen Minh Phien, MSc. Ho Dinh Tue, MSc. Hoang Quang Hop 
Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology

Abstract:
The paper introduces the balance pressure methods applied in the mining industry around the world. 

The balance pressure method has been applied since the 70s of the last century in a number of countries 
such as the US, Australia, Poland, India, etc...In underground coal mines in recent years, there have 
been more and more incidents of CO emissions related to the possibility of spontaneous combustion 
at the collapsed areas of longwalls. Therefore, the study and experience reference of pressure balance 
methods used in the coal industry in some countries around the world to add solutions to reduce the risk 
of spontaneous combustion at the underground coal mines are an urgent requirement.



58 KHCNM SỐ 1/2022 * TIN TRONG NGÀNH

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng 
“Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành Than, 
phát huy nội lực, tự chủ, sáng tạo để xây 
dựng TKV phát triển nhanh, bền vững
Sáng 26/1 (ngày 24 tháng Chạp), đồng chí Phạm 
Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán 
bộ, công nhân, người lao động (CBCN, NLĐ) 
ngành Than tại Công ty CP Than Đèo Nai - 
Vinacomin

Cùng đi có lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung 
ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng 
LĐLĐ Việt Nam…; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng 
Ninh; lãnh đạo TP Cẩm Phả; lãnh đạo Tổng Công 
ty Đông Bắc. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam (TKV) có các đồng chí: 
Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn; Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập 
đoàn và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, 
Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV, Đảng ủy 
TQN, Đoàn TQN, lãnh đạo Công ty CP Than Đèo 
Nai và các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết CBCN, NLĐ ngành 
Than, thay mặt lãnh đạo TKV, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã báo cáo Thủ tướng 
Phạm Minh Chính tình hình hoạt động SXKD của 
Tập đoàn và công tác phòng chống dịch Covid-19, 
chăm lo Tết cho người lao động. Trong năm 2021 
vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn 
đến hoạt động SXKD của Tập đoàn. Song, với 
sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐTV, Ban 
lãnh đạo điều hành, TKV đã bám sát chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lời kêu gọi 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghị quyết 
của Quốc hội, chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong thực hiện phòng chống dịch và 
phát triển SXKD, thực hiện nghị quyết 01/NQ-
CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021.

Nhiệm vụ năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ quy 
định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19”, Tập đoàn đã và đang 
chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 với 
mục tiêu và chỉ tiêu tăng trưởng 5-7 % so với năm 

2021. Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tập đoàn 
thưởng Tết cho công nhân cán bộ toàn Ngành trên 
500 tỷ đồng, bố trí trên 500 chuyến xe đưa đón 15 
ngàn người gồm công nhân và gia đình về quê ăn 
Tết, thực hiện tốt phương án phòng chống dịch 
trong quá trình di chuyển về quê đón Tết và trở lại 
làm việc.

Tập đoàn cũng đề nghị với Thủ tướng Chính 
phủ về việc cấp phép thăm dò với các dự án than 
vướng mắc vào quy hoạch trồng rừng. Hiện nay, 
nhu cầu về nhà ở cho CNLĐ của TKV là rất lớn, để 
đáp ứng về nhà ở, thu hút người lao động, đề nghị 
Chính phủ chấp thuận cho TKV được triển khai 
xây dựng nhà ở công nhân, xây dựng làng mỏ theo 
các vùng Uông Bí, Mạo Khê, Hạ Long, Cẩm Phả 
và có cơ chế tài chính đặc thù để triển khai xây 
dựng nhà ở công nhân; về điều chỉnh giá bán than 
cho hộ điện tiếp cận với giá thị trường để TKV tái 
đầu tư phát triển các mỏ than, cải thiện điều kiện 
làm việc và thu nhập cho người lao động…

Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính chúc CBCN, NLĐ Tập 

đoàn nhiều sức khỏe, sản xuất an toàn, hiệu quả, 
đạt được nhiều thành tích cao hơn năm 2021
Phát biểu chúc Tết CBCN, NLĐ ngành Than, 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 
2021 là một năm khó khăn, vất vả nhất sau 35 
năm thực hiện công cuộc Đổi mới do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19. Nhưng dưới sự lãnh đạo 
của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, sự điều hành, quản lý của 
Nhà nước, sự ủng hộ, nỗ lực, vào cuộc của nhân 
dân, doanh nghiệp, Việt Nam đã đạt được thành 
tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn 
hóa, giáo dục, đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ 
quyền, an ninh quốc gia..., có được những kết 
quả, thành tựu đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của 
tỉnh Quảng Ninh và ngành Than, của giai cấp công 
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nhân mỏ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, 
trong khó khăn, TKV đã phát huy truyền thống “Kỷ 
luật và Đồng tâm”, phòng chống dịch hiệu quả và 
giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung cấp than 
cho nền kinh tế. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị và đảm bảo SXKD, TKV đã thực hiện tốt 
công tác chăm lo đời sống cho người lao động, 
nhất là khi Tết đến Xuân về, đảm bảo an sinh xã 
hội, an ninh trật tự.

Năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho 
rằng còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy cần 
xác định tư tưởng, tâm thế để đề ra mục tiêu, giải 
pháp cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương 
án sản xuất, ứng phó với diễn biến của dịch, thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD năm 
2022, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 
tăng sản lượng, đảm bảo cung cấp than, tăng 
trưởng năng lượng cao hơn cho nền kinh tế, thực 
hiện kinh tế tuần hoàn; chăm lo chu đáo cho CNLĐ 
về quê cũng như ở lại đón Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng 
thời, thực hiện tốt công tác phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực, tăng cường đoàn kết, giữ vững 
an ninh chính trị, an toàn lao động, môi trường. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, về lâu dài, 
phải nâng cao năng suất lao động, đầu tư công 
nghệ khai thác than hiện đại, giảm thiểu tai nạn 
lao động; xây dựng, ổn định các chính sách hợp lý 
cho ngành Than với tầm nhìn chiến lược và tư duy 
đột phá. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng 
cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, 
của đảng viên. Tiếp tục phát huy truyền thống lịch 
sử hào hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành 
Than, phát huy nội lực, tự chủ, sáng tạo để TKV 
phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà Tết cho 
CNLĐ ngành Than và chúc CBCN, NLĐ Tập đoàn 
nhiều sức khỏe, sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt 
được nhiều thành tích cao hơn năm 2021.

                                 Truyền thông TKV

TKV tiêu thụ hơn 26.000 tấn than ngày 
mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022
Ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nhâm Dần), tại 
Cảng Cẩm Phả, Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức bốc rót, 
tiêu thụ hơn 26.000 tấn than chào mừng Xuân 

Nhâm Dần 2022
Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ngành và thành 
phố Cẩm Phả. Về phía TKV có các đồng chí: 
Nguyễn Ngọc Cơ, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc 
Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; Vũ Anh Tuấn, 
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 
TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; lãnh đạo Công ty Kho 
vận và cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa 
Ông, Công ty CP Giám định… và cán bộ, công 
nhân các đơn vị trong dây chuyền bốc rót than.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký 
chúc TKV hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm 
vụ năm 2022, khẳng định vai trò của TKV đối với 

tỉnh và đất nước
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Xuân 

Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương 
và đánh giá cao TKV và các đơn vị thành viên, 
trong năm 2021 đã nỗ lực vượt bậc cùng với tỉnh 
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, 
trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, TKV đã hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch SXKD, đóng góp lớn vào ngân sách của 
tỉnh và mức tăng trưởng đạt 10,28%, đứng thứ 
nhì cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chúc 
mừng TKV và các đơn vị thành viên tổ chức rót 
những tấn than đầu Năm mới Xuân Nhâm Dần 
2022 và tin tưởng, với truyền thống “Kỷ luật và 
đồng tâm” của ngành Than, cùng với tỉnh Quảng 
Ninh năm 2021 đã tạo ra sức mạnh và thành công, 
sẽ tiếp tục chủ động phòng chống dịch, đẩy mạnh 
sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ 
năm 2022, khẳng định vai trò của TKV đối với tỉnh 
vả Đất nước.

Trong giờ khắc thiêng liêng của năm mới Xuân 
Nhâm Dần 2022, đúng 8h35 ngày 1/2/2022 (mùng 
1 Tết Nhâm Dần), Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc 



60 KHCNM SỐ 1/2022 * TIN TRONG NGÀNH

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Ngọc 
Cơ đã phát lệnh rót tấn than tiêu thụ đầu tiên của 
Năm mới Nhâm Dần 2022.

Tàu Việt Thuận 235-01 đã nhận 22.900 tấn 
than cám loại 5a.10 cung cấp cho Chi nhánh Tổng 
Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện 
lực Dầu khí Hà Tĩnh và tàu VINACOMIN 05 nhận 
3.150 tấn than cám loại 5a.10 cung cấp cho Công 
ty Nhiệt điện Nghi sơn 1. Đây là 2 con tàu “xông” 
cảng Cảng Cẩm Phả và nhận những tấn than tiêu 
thụ đầu tiên trong Năm mới Nhâm Dần 2022.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh 
Nguyễn Xuân Ký và lãnh đạo Tập đoàn đã tặng 
quà, chúc Tết, mừng tuổi cho công nhân, cán bộ 
các đơn vị làm nhiệm vụ trong dây chuyền bốc 
rót than ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần và Thuyền 
trưởng tàu Việt Thuận 235-01 và tàu VINACOMIN 
05.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc 
Cơ cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó 

khăn, song kết quả SXKD của Tập đoàn đều vượt 
mức từ 5-10% và đặc biệt sản xuất than tại Quảng 
Ninh đã đạt 39 triệu tấn (theo kết hoạch là 38,5 
triệu tấn), tiêu thụ trên 44 triệu tấn…, Năm 2022 
sẽ còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch, về 
thị trường, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của cán 
bộ, công nhân viên Tập đoàn và sự hỗ trợ rất lớn 
từ các địa phương, nơi các đơn vị của TKV đang 
SXKD, tin rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt 
kế hoạch đã đặt ra, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 
của tỉnh Quảng Ninh và sự phát triển của TKV.

Việc đón tàu “xông” Cảng Cẩm Phả và rót 
những tấn than đầu tiên tiêu thụ trong ngày đầu 
Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 có ý nghĩa quan 
trọng, mở đầu cho công tác tiêu thụ than được 
may mắn, hanh thông, thực hiện hoàn thành thắng 
lợi kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của TKV 
trong năm 2022.

                                 Truyền thông TKV
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TKV gặp mặt khai Xuân và triển khai 
nhiệm vụ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022
Sáng ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết Nhâm Dần 2022), 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam (TKV) tổ chức khai xuân trực tuyến tại 6 
điểm cầu: Hà Nội - Hạ Long - Uông Bí - Cẩm 
Phả - Đắk Nông - Lâm Đồng. Bí thư Đảng ủy 
- Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn và 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đồng 
chủ trì buổi khai xuân

Trong không khí phấn khởi chào Xuân mới 
Nhâm Dần 2022, tại buổi gặp mặt khai xuân, các 
đồng chí lãnh đạo và CBCN Tập đoàn tại các điểm 
cầu đã đón nhận những tin vui đầu năm về tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác 
chăm lo đón Tết Nhâm Dần cho người lao động 
và công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, 
trong và sau Tết qua báo cáo của đại diện các 
Ban chuyên môn và các đơn vị.

Theo đó, CBCN Tập đoàn đã đón Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022 trong không khí đầm ấm, 
xum vầy, đong đầy yêu thương, đảm bảo công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác an 
ninh trật tự. 

Ngoài ra, các đơn vị Khối Khoáng sản, Điện 
lực, Hóa chất… cũng bố trí nhân lực trực và làm 
việc tại các vị trí quan trọng nhằm đảm bảo duy trì 
hoạt động ổn định, an toàn trong suốt kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán.

Gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 
thật nhiều sức khỏe, thành công đến toàn thể 
CBCN- NLĐ toàn Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn bày tỏ 
sự tin tưởng: Với những thành công nổi bật TKV 
đã đạt được trong năm 2021 cùng những tin vui, 
khởi đầu thuận lợi ngay từ những ngày đầu Xuân 
Nhâm Dần, CBCN- NLĐ toàn Tập đoàn sẽ thực 
hiện nhiệm vụ năm 2022 với tâm thế phấn khởi và 
đạt được nhiều thành công vượt trội ngay trong 

quý I và cả năm 2022.
Triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 
Lê Minh Chuẩn đề nghị các đơn vị tập trung thực 
hiện nghiêm túc 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, 
thực hiện triệt để, đạt hiệu quả cao việc thích ứng 
linh hoạt với tinh thần không chủ quan, không lơ là 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tranh 
thủ thời cơ, thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, tiêu 
thụ với mục tiêu phòng chống dịch triệt để, sản 
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai, 
các cấp ủy Đảng nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo duy nhất, xuyên suốt, toàn diện  và là trung 
tâm của sự đoàn kết, dân chủ; chủ động trong lãnh 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trước mọi diễn biến 
của thị trường, của dịch bệnh tác động đến hoạt 
động SXKD của các đơn vị và của Tập đoàn. Thứ 
ba, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đạt 
những thành công ngay từ những ngày đầu, tháng 
đầu, quý đầu của năm; thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, 
Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh 
lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2025; luôn giữ chữ “tín” 
với các đối tác, bạn hàng, tôn trọng nguyên tắc 
“Khó khăn chia sẻ, thắng lợi chia đôi”. Thứ tư, tổ 
chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, 
ngày 06/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị năm 2022; đẩy mạnh áp dụng quản 
trị bằng công nghệ số hóa, tăng cường phát triển 
nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát 
trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ năm, tăng cường 
công tác chăm lo đời sống, môi trường làm việc 
cho NLĐ, nâng cao năng suất lao động; giữ gìn và 
phát triển mối quan hệ bền vững với nhân dân các 
địa phương; phát động tốt phong trào thi đua lao 
động sản xuất trong toàn Tập đoàn, phấn đấu đạt 
năng suất và hiệu quả cao nhất.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng 
biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của CBCN - 
NLĐ toàn Tập đoàn… đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. 
Triển khai nhiệm vụ năm 2022, với những thuận 
lợi và khó khăn song hành, Tổng Giám đốc Đặng 
Thanh Hải nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục duy trì, 
phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai 
những nhóm giải pháp đồng bộ, đột phá, nỗ lực 
phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Tổng Giám đốc 
Tập đoàn tin tưởng rằng, năm 2022 sẽ tiếp tục là 
một năm TKV hoàn thành và hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao phó./.

                                Truyền thông TKV
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Giao ban đầu năm 2022
Ngày 18/2/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 
- Vinacomin đã tổ chức họp giao ban trực tuyến, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh trở lại sau kỳ nghỉ Tết và khai xuân 
đầu năm Nhâm Dần 2022

Thành phần tham gia cuộc họp có các thành 
viên Ban lãnh đạo Viện, Ban lãnh đạo các đơn 
vị thành viên và các trưởng phòng, phó trưởng 
phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 
Viện, bí thư Đoàn thanh niên và trưởng ban nữ 
công Công đoàn Viện. Viện trưởng Đào Hồng 
Quảng chủ trì cuộc họp.

Cùng khởi động trở lại với các đơn vị trong Tập 
đoàn TKV, tại cuộc họp, Viện trưởng Viện Khoa 
học Công nghệ Mỏ – Đào Hồng Quảng khẳng định 
hiện nay đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức 
phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan và kéo 
dài. Do đó, mỗi tập thể, cá nhân của Viện phải xác 
định rõ mục tiêu “Vừa phòng, chống dịch vừa tổ 
chức nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh 
hiệu quả”.

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, Viện trưởng 
đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trong Viện rà 
soát lại các công việc dự kiến thực hiện, trên cơ 
sở đó lập kế hoạch chi tiết cho từng công việc, kế 
hoạch về doanh thu, tiền lương cho cả năm 2022. 
Đặc biệt là phải chú trọng đến công tác chuẩn bị 
cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa 
học Công nghệ Mỏ (24/10/1972- 24/10/2022).

Tại cuộc hop, các đại biểu tham dự đã được 
nghe những ý kiến trao đổi, chia sẻ những khó 
khăn vướng mắc của đại diện các phòng ban 
chuyên môn, nghiệp vụ và ý kiến chỉ đạo giải đáp 
các thắc mắc của Viện trường.Tiếp đó, các đồng 
chí Phó Viện trưởng và Trợ lý Viện trưởng cũng 
tham gia các ý kiến để định hướng cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Kết luận tại cuộc họp, Viện trưởng Đào Hồng 
Quảng yêu cầu các Phó Viện trưởng, Trợ lý Viện 
trưởng chỉ đạo trực tiếp các phòng ban, đơn vị 
thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ của năm 
2022 đã đề ra trên tinh thần nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu, lấy uy tín là số 1, yếu 
tố con người làm nòng cốt, tạo môi trường, điều 
kiện làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi cho người 
lao động, cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

                                                Đ.L.
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