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Tóm tắt:
Nội dung bài báo này đề cập, phân tích kết cấu đế giàn chống tự hành và phạm vi, điều kiện áp dụng Nội dung bài báo này đề cập, phân tích kết cấu đế giàn chống tự hành và phạm vi, điều kiện áp dụng 

làm cơ sở định hướng lựa chọn thiết bị trong tư vấn, đổi mới công nghệ, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ làm cơ sở định hướng lựa chọn thiết bị trong tư vấn, đổi mới công nghệ, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ 
khai thác lò chợ tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV.khai thác lò chợ tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV.

1. Đặt vấn đề
Giàn chống tự hành là một trong ba thiết bị 

chính (giàn chống, máy khấu, máng cào) trong 
lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ than hầm 
lò. Các bộ phận của giàn chống gồm các kết cấu 
cơ khí như xà, tay biên, đế giàn; kết cấu thủy lực 
gồm các cột, kích, đường ống dịch và một số kết 
cấu khác. Trong quá trình làm việc, đế giàn chống 
đóng vai trò tiếp nhận toàn bộ áp lực từ nóc truyền 
xuống nền lò thông qua xà và cột của giàn, là mặt 
trượt để di chuyển giàn chống trong quá trình khai 
thác đồng thời là điểm tựa để dịch chuyển máng 
cào lò chợ. Để thích ứng với khả năng làm việc 
trong điều kiện chịu tải trọng chống giữ lớn trong 
khi sức kháng lún của nền lò chợ thường không 
cao, cộng với nền lò chợ luôn có độ dốc nhất định 
theo phương, đôi khi dốc theo cả hướng khấu, 
đế giàn chống ngoài được trang bị kết cấu dịch 
chuyển giàn chống (máng cào), còn được tích 
hợp thêm một số kết cấu chuyên dụng khác như: 
kết cấu chống trôi, chống trượt; kết cấu chống lún 
và kết cấu căn chỉnh đế. Tùy thuộc điều kiện địa 
chất - kỹ thuật mỏ của lò chợ áp dụng mà đế giàn 
chống tự hành lò chợ cơ giới hóa có sự khác nhau 
về kiểu loại đế cũng như khác biệt nhất định về kết 
cấu di chuyển và các kết cấu chuyên dụng khác 
được trang bị kèm theo. Việc lựa chọn phù hợp 
kiểu loại đế giàn và kết cấu chuyên dụng đi kèm 
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng quyết 
định tới hiệu quả áp dụng công nghệ, bên cạnh đó 
góp phần tối ưu hóa trọng lượng giàn chống theo 
hướng nhẹ hóa nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển 
lắp đặt và chi phí đầu tư thiết bị ban đầu. Bài viết 
này đề cập, phân tích đặc điểm kết cấu và phạm 
vi áp dụng các loại đế giàn chống lò chợ CGH, 
kinh nghiệm áp dụng tại một số lò chợ CGH vùng 

Quảng Ninh, làm cơ sở định hướng đề xuất, lựa 
chọn thiết bị giàn chống trong quá trình triển khai 
thực hiện chương trình phát triển cơ giới hóa khai 
thác than hầm lò giai đoạn tới tại các mỏ hầm lò 
thuộc TKV.

2. Tổng quan về các loại đế giàn chống tự 
hành lò chợ cơ giới hóa đồng bộ

Hiện nay đế giàn chống tự hành được các nhà 
sản xuất thiết bị mỏ chế tạo theo ba kiểu gồm: kiểu 
chỉnh thể, kiểu phân thể và kiểu độc lập.

Kiểu đế chỉnh thể: Đế giàn chỉnh thể là một 
cấu trúc dạng hình hộp kín đáy được hàn từ các 
tấm thép (hình 1a) trong đó phía trước đế thường 
được bo tròn hoặc vát chéo để giảm lực cản khi 
dịch chuyển; phía trái, phải trên mặt đế có đặt các 
bát cột và khớp nối để kết nối với cột thủy lực, 
tay biên; phần giữa đế có bố trí các cơ cấu dịch 
chuyển và nâng đế. Ưu điểm của loại đế này là 
tính chỉnh thể cao, độ ổn định tốt do diện tích tiếp 
xúc với nền lò lớn và ứng suất tác dụng lên nền lò 
nhỏ (khoảng 0,50 ÷ 0,75MPa và bằng khoảng 40 
÷ 60% ứng suất tác dụng lên nền lò so với các loại 
đế khác), độ bền cao và khó biến dạng. Nhược 
điểm của kiểu đế này là khối lượng lớn, khi di 
chuyển giàn cần phải vét sạch phần than còn sót 
lại ở phạm vi giữa máng cào và giàn tự hành. Với 
các đặc điểm trên, kiểu đế chỉnh thể thường được 
trang bị cho các giàn chống kiểu đỡ - chắn để áp 
dụng các khu vực lò chợ có nền mềm yếu, khấu 
với chiều cao lớn, góc dốc vỉa lớn. Trong các dây 
chuyền cơ giới hóa đồng bộ đã và đang áp dụng 
tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, giàn chống 
2ANSH tại Uông Bí và giàn chống ZF3000/15/24 
tại Mông Dương đều được trang bị kiểu đế này.

Kiểu đế giàn phân thể: Cũng là cấu trúc dạng 
hình hộp nhưng được phân chia thành hai phần 
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là đế trái, đế phải hoặc đế trước, đế sau và được 
liên kết với nhau bằng cầu hoặc các kết cấu liên 
kết dạng bản lề, khoảng trống giữa hai vế không 
được hàn kín  (hình 1b). Ưu điểm của loại đế này 
là khối lượng nhẹ hơn và linh hoạt hơn so với kiểu 
đế chỉnh thể, đế có khoảng hở ở giữa nên phần 
than còn sót lại ở nền được đưa ra phía sau lò chợ 
khi di chuyển giàn. Nhược điểm của loại đế này là 
tính ổn định kém hơn đế chỉnh thể trong điều kiện 
trụ vỉa mềm yếu. Đế giàn kiểu phân thể hai vế trái, 
phải thường được trang bị cho các giàn chống kiểu 
đỡ - chắn hoặc chắn - đỡ trong lò chợ. Đế giàn 
kiểu phân thể hai vế trước, sau được dùng trong 
các giàn chống ngã ba chân lò chợ hoặc các giàn 
chống vượt trước ở lò chân. Đế giàn kiểu phân thể 
hai vế trái phải được áp dụng khá rộng rãi do phù 
hợp với các khu vực lò chợ có trụ vỉa biến động. 
Hầu hết giàn chống trong các dây chuyền cơ giới 
hóa đồng bộ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
(trừ Uông Bí và Mông Dương) đều được trang bị 
đế giàn kiểu này. Các lò chợ này đều có góc dốc 
vỉa biến động không ổn định, tuy nhiên đất đá trụ 
chủ yếu là bột kết thuộc loại bền vững trung bình,  
nên loại đế giàn này tương đối phù hợp. Đối với 
lò chợ cơ giới hóa hạ trần than nóc tại Khe Chàm, 
việc sử dụng đế giàn kiểu phân thể trong điếu kiện 
nền lò mềm yếu đã gặp rất nhiều khó khăn do đế 
giàn bị lún vào trụ vỉa. Ngoài ra một số kết cấu 
khác được bố trí trên đế giàn không phát huy hết 
tác dụng. Đây cũng một trong các nguyên nhân 
khiến thời gian hoàn thành chu kỳ sản xuất kéo 
dài và sản lượng lò chợ chỉ đạt khoảng 30 ÷ 50% 
công suất thiết kế.

Kiểu đế giàn độc lập: Đặc điểm của kiểu đế 
này là mỗi cột chống của giàn được đỡ trên một 
đế độc lập phía dưới (đế có dạng hình tròn, vuông 
hoặc chữ nhật), giữa các cột được nối với nhau 
bằng các thanh liên kết hoặc kích thủy lực dọc 
theo hướng tiến gương, giữa cột và đế được liên 
kết với nhau bằng các chốt (hình 1c). Ưu điểm của 
loại đế này là cấu tạo đơn giản, khối lượng nhẹ hơn 
so với hai kiểu đế trên và thích ứng cao với điều 
kiện trụ vỉa hoặc nền lò không bằng phẳng. Nhược 
điểm của kiểu đế giàn này là diện tích tiếp xúc với 
nền lò nhỏ nên độ ổn định kém trong điều kiện đá 
trụ vỉa mềm yếu. Đế giàn chống kiểu độc lập chủ 
yếu được sử dụng trên các giàn chống loại nhẹ 
để giảm khối lượng. Kiểu đế độc lập được trang bị 
trong giàn chống KDT1 đã áp dụng trong thời gian 
trước đây tại mỏ Vàng Danh. Giàn chống KDT1 có 

khối lượng nhẹ (khoảng 5,43 tấn) tuy niên do đế 
giàn có diện tích nhỏ, ứng suất tác dụng lên nền 
lò lớn (4,2 MPa) nên khả năng kháng lún hạn chế. 
Trong điều kiện nền lò là than có ngậm nước (do 
khai thác gần địa hình) đế giàn chống đã lún sâu 
vào nền lò gây khó khăn trong công tác di chuyển 
giàn. Vì một số nhược điểm nêu trên, hiện nay 
hầu hết các giàn chống hiện đại đều không còn sử 
dụng loại đế kiểu này.

Để dịch chuyển giàn chống, máng cào trong lò 
chợ các kết cấu dịch chuyển đều được lắp đặt trên 
đế. Kết cấu này gồm thanh đẩy, kích đẩy thủy lực 
hai chiều, khớp nối và một số phụ kiện liên quan 
khác. Kết cấu dịch chuyển có một đầu được nối 

a)

b)

c)
Hình 1 - Hình dạng các loại đế giàn chống

a) Đế chỉnh thể; b) Đế phân thể; c) Đế độc lập
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với đế giàn, một đầu được nối với cầu máng cào 
để thực hiện dịch chuyển máng cào và giàn chống 
trong lò chợ cơ giới hóa theo tiến độ khấu. Việc 
bố trí kết cấu này có ảnh hưởng lớn tới năng suất 
và hiệu quả dịch chuyển thiết bị trong lò chợ. Đối 
với các loại giàn chống hiện đang được sử dụng 
trong các lò chợ cơ giới hóa kết cấu này được bố 
trí như sau:

Kích đẩy thuận lắp trực tiếp: Đặc điểm của kết 
cấu này là việc sử dụng trực tiếp kích đẩy thủy lực 
lắp theo chiều thuận để thực hiện công tác dịch 
chuyển giàn chống, máng cào. Theo đó đầu piston 
của kích đẩy được liên kết với máng cào, xi lanh 
của kích đẩy được liên kết với đế giàn bằng các 
khớp nối. Khi ở trạng thái duỗi ra, kích sẽ tạo ra 
lực đẩy máng cào về phía trước. Khi kích ở trạng 
thái co lại sẽ tạo ra lực kéo giàn về phía trước. 
Do kích tạo ra lực đẩy lớn hơn lực kéo nên việc 
lắp trực tiếp kích đẩy theo chiều thuận để làm kết 
cấu dịch chuyển chỉ được sử dụng trong các giàn 
chống quá độ ở đầu và chân chợ, nơi bố trí các bộ 
phận dẫn động của máng cào và đòi hỏi phải có 
lực đẩy lớn. Với ví dụ thực tế là giàn chống quá độ 
ZFG3200/19/31 trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần 
tại Mông Dương có sử dụng kết cấu dịch chuyển 
như trên, lực đẩy do kích tạo ra là 265kN lớn hơn 
khoảng 2,2 lần so với lực kéo là 121kN. Ngoài ra 
khi sử dụng kết cấu này phải có cơ cấu dẫn hướng 
đặc biệt trên đế giàn.

Kích đẩy thuận kết hợp với thanh đẩy ngắn: Kết 
cấu có sơ đồ nguyên lý như trong hình 2a hình 
dạng như trong hình 2b. Theo sơ đồ, kích đẩy 
được bố trí nằm sau thanh đẩy và đặt ở dạng chìm 
(cùng mặt phẳng với thanh đẩy) hoặc nổi (nằm ở 
mặt phẳng phía trên thanh đẩy). Phía trước và sau 
của thanh đẩy có hàn các tấm dẫn hướng để hạn 

chế sự dịch chuyển sang hai bên của của thanh 
đẩy khi hoạt động. Khi dịch chuyển máng cào, 
piston của kích đẩy dài ra và truyền lực cho thanh 
đẩy để đẩy máng về phía trước, khi di chuyển giàn 
piston của kích đẩy thu ngắn lại và kéo giàn về 
phía trước. Cơ cấu dịch chuyển sử dụng kích đẩy 
thuận kết hợp với thanh đẩy ngắn có ưu điểm là 
cấu trúc đơn giản và độ tin cậy cao, kháng uốn tốt. 
Nhược điểm của kết cấu dịch chuyển này là lực 
di chuyển máng lớn hơn lực di chuyển giàn (giàn 
chống ZY2400/14/32Q tại Hạ Long sử dụng kết 
cấu trên có thể tạo ra lực di chuyển máng cào lên 
tới 306kN lớn hơn khoảng 1,7 lần so với lực dịch 
chuyển giàn là 171kN).  Kết cấu này thường được 
trang bị trong các loại giàn chống kiểu đỡ - chắn 
hoặc chắn - đỡ để áp dụng các khu vực lò chợ có 
phương vỉa theo hướng khấu ổn định. Hiện nay 
các giàn chống tại Mông Dương, Hạ Long, Dương 
Huy đều được trang bị kết cấu dịch chuyển dạng 
này. Kết quả áp dụng  tại Mông Dương, Hạ Long, 
nơi đường phương vỉa ổn định, ít phải khấu vê, 
khấu lên, xuống dốc theo phương vỉa các kết cấu 
dịch chuyển như trên hoạt động ổn định, ít xảy ra 
sự cố. Riêng các lò chợ cơ giới hóa tại Dương 
Huy, nơi đường phương vỉa không ổn định, phải 
khấu vê, khẩu lên xuống dốc trong quá trình khai 
thác, việc sử dụng kết cấu dịch chuyển bằng kích 
đẩy thuận chưa thực sự hợp lý và không phát huy 
được hết tác dụng. Trong một số giai đoạn khi lò 
chợ khấu vê, khấu lên xuống dốc theo phương 
cần phải sử dụng thêm cột thủy lực đơn để hỗ trợ 
di chuyển máng cào và giàn chống.

Kích đẩy ngược kết hợp với thanh đẩy dài: Kết 
cấu có sơ đồ nguyên lý như trong hình 3a, 3b 
trong đó kích đẩy được bố trí nằm trên thanh đẩy 
và piston quay ngược lại theo hướng tiến gương, 

1- Thanh đẩy; 2 - Cần piston; 3 - Khớp liên kết; 4 - Trục piston; 5 - Piston
Hình 2 - Sơ đồ nguyên lý và hình dạng kích đẩy thuận kết hợp thanh đẩy ngắn
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đầu piston của kích được nối với thanh đẩy, đuôi 
xilanh của kích được gắn trên cầu liên kết giữa hai 
vế của đế giàn hình thành lên kết cấu dịch chuyển 
kiểu kéo máng, đẩy giàn. Khi sử dụng thanh đẩy 
đơn, phía sau của thanh có tấm dẫn hướng, nên 
thanh đẩy có tính ổn định cao trong quá trình dịch 
chuyển. Ưu điểm của kết cấu này là lực di chuyển 
giàn sẽ lớn hơn lực di chuyển máng cào (giàn 
chống ZF4400/16/28 tại Vàng Danh, Hà Lầm sử 
dụng kết cấu trên có thể tạo ra lực di chuyển giàn 
lên tới 404kN lớn hơn khoảng 2,5 lần so với lực 
di chuyển máng cào là 159kN), ngoài ra kích đẩy 
được bố trí nằm trên thanh đẩy có khả năng nâng 
đế giàn trong quá trình di chuyển. Nhược điểm 
của kết cấu này là cấu tạo phức tạp, đế có chiều 
cao lớn, thanh đẩy có chiều dài và khối lượng 
lớn, khả năng kháng uốn kém, khó thay thế khi 
hỏng hóc. Để khắc phục nhược điểm của thanh 
đẩy dài như trên, thanh đẩy dài kép có khớp liên 
kết đã được nghiên cứu áp dụng. Để ngăn thanh 
đẩy phía trước và phía sau không bị cong và va 
chạm với kích đẩy, phần giữa của đế sử dụng các 

thanh dẫn hướng kép để hạn chế sự lắc lư của 
thanh đẩy. Phía sau của thanh đẩy này được hàn 
các tấm dẫn hướng ở phía trên, dưới thanh đẩy. 
Thanh đẩy dài kép có các ưu điểm như thanh đẩy 
dài đơn nhưng có khả năng kháng uốn tốt hơn và 
dễ dàng thay thế sửa chữa. Cơ cấu dịch chuyển 
sử dụng kích đẩy ngược kết hợp với thanh đẩy 
dài được áp dụng rộng rãi do phù hợp với các 
khu vực lò chợ có phương vỉa không ổn định (phải 
khấu lên, xuống dốc, khấu vê). Hầu hết giàn chống 
trong các dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ tại các 
mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh (trừ Mông Dương, 
Hạ Long, Dương Huy) đều được trang bị kích đẩy 
kiểu này. Nhìn chung, trong lò chợ cơ giới hóa tại 
vùng Quảng Ninh đã áp dụng loại giàn chống có 
kết cấu này đều có đường phương vỉa không ổn 
định, hầu hết các lò chợ đều phải khấu lên, xuống 
dốc theo phương vỉa, một số mỏ còn phải khấu 
vượt phay (Vàng Danh, Hà Lầm). Tuy nhiên với 
các ưu điểm của kết cấu dịch chuyển như trên, 
các công tác trên đều diễn ra thuận lợi, tần suất 
xảy ra sự cố với kết cấu dịch chuyển rất ít hoặc 

a) 1 - Thanh đẩy; 2 - Kích đẩy; 3 - Tấm dẫn hướng; 4 - Khớp liên kết

b) 1 - Thanh đẩy; 2 - Kích đẩy; 3 - Tấm dẫn hướng trên; 4 - Tấm dẫn hướng thanh đẩy; 5 - Tấm dẫn 
hướng dưới; 6 - Khớp liên kết 

Hình 3 - Sơ đồ nguyên lý và hình dạng kích đẩy ngược kết hợp thanh đẩy dài
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không có.
Để áp dụng hiệu quả công nghệ cơ giới hóa 

đồng bộ trong điều kiện nền lò kém bền vững, giàn 
chống tự hành cần được trang bị cơ cấu hỗ trợ 
nâng đế đặc biệt, giúp di chuyển giàn chống trong 
trường hợp đế giàn bị lún xuống nền lò chợ. 

Cơ cấu nâng đế bằng đế phụ: Sơ đồ nguyên 
lý hoạt động của cơ cấu này thể hiện trong hình 
4. Theo sơ đồ này, phần phía trước đế giàn được 
trang bị đế phụ, liên kết với đế chính bằng một 
khớp bản lề. Khớp bản lề có trục quay song song 
với mặt phẳng đế giàn, nằm ở vị trí khoảng 1/3 
chiều dài đế phụ (2/3 chiều dài đế phụ nằm phía 
trước đế giàn). Trường hợp đế giàn bị lún do trụ 
yếu và dưới tác động của áp lực mỏ, phần đế phụ 
sẽ nghiêng đi một góc nhất định như dạng ván 
trượt, tạo điều kiện thuận lợi cho giàn chống di 
chuyển ra khỏi phạm vi lún. Ưu điểm của cơ cấu 
này là cấu tạo đơn giản, hỗ trợ dạng thụ động và 
không cần hệ thống điều khiển, khi đế giàn chống 
có hiện tượng lún xuống nền lò, cơ cấu này tự 
hình thành mặt phẳng nghiêng để đưa đế giàn đi 
lên. Nhược điểm là trong quá trình di chuyển giàn 
chống, đòi hỏi lực kéo lớn do lực cản của đất đá 
ở phía trước và lực ma sát lớn ở mặt dưới của đế 
giàn có thể phát sinh hiện tượng trượt của đất đá 
trụ vỉa. Nhìn chung, kết cấu nâng đế bằng đế phụ 
hiện còn rất ít được sử dụng trong các giàn chống 
hiện đại.

Cơ cấu nâng đế bằng một kích giữa: Đây là cơ 
cấu được sử dụng phổ biến nhất trong các giàn 
chống tự hành hiện đại được thể hiện trong hình 5. 
Cơ cấu gồm một kích thủy lực được cố định thẳng 
đứng ở giữa đế giàn, thông thường vào cầu liên 
kết hai vế của đế giàn (cầu trước), chống thẳng 
vào thanh đẩy. Cơ cấu hỗ trợ này hoạt động như 
sau: Trong quá trình di chuyển giàn chống, các cột 
chính của giàn được dỡ tải một phần đồng thời, 
cấp dịch cho kích thủy lực hỗ trợ nói trên để kích 
mở ra và chống lên thanh dẫn hướng. Đế giàn 
được nâng lên khỏi nền lò chợ trong khi xà giàn 
chống hạ xuống. Cơ cấu này không chỉ có khả 

năng nâng (một phần) đế giàn khỏi nền lò chợ 
trong quá trình di chuyển, mà còn đảm bảo xà 
giàn có khả năng tiếp xúc liên tục với nóc lò chợ 
trong quá trình di chuyển, do đó nâng cao sự ổn 
định của lớp đất đá trên nóc lò chợ. Ưu điểm của 
cơ cấu này là cấu tạo đơn giản và độ tin cậy cao. 
Nhược điểm của cơ cấu là trong trường hợp góc 
dốc lò chợ trên 20°, sẽ xảy ra sự tiếp xúc giữa đế 
giàn và thanh đẩy khiến giàn chống mất ổn định 
theo hướng dốc lò chợ. Ngoài ra, trong trường 
hợp góc dốc lò chợ lớn (30 ÷ 35°), khi nâng đế 
giàn bằng cơ cấu này, trọng tâm của giàn chống 
có thể ra khỏi phạm vi 3 điểm chống giữ (gồm kích 
hỗ trợ và 2 góc đế giàn) làm tăng mức độ mất 
ổn định giàn chống. Hiện nay, một số dây chuyền 
cơ giới hóa đồng bộ đã và đang được đầu tư áp 
dụng ở các mỏ hầm lò trong nước đã được trang 
bị cơ cấu hỗ trợ nâng giàn kiểu này, như tại Hà 
Lầm, Quang Hanh, Vàng Danh, Khe Chàm. Hầu 
hết các lò chợ cơ giới hóa này đều có góc dốc nhỏ 
hơn 20°, trụ vỉa là các loại đất đá bền vững trung 
bình trở lên, việc sử dụng loại kết cấu nâng đế 
trên là phù hợp. Tại một số lò chợ cơ giới hóa có 
góc dốc trên 20° ở Quang Hanh (TT-6-1, TT-6-2), 
hoặc nền lò yếu ở Khe Chàm (LC14.5-5) việc sử 
dụng kết cấu nâng đế trên chưa thực sự phù hợp. 
Trong một số thời điểm, cần phải sử dụng thêm 
cột thủy lực đơn kết hợp với kết cấu nâng đế để 
di chuyển giàn.

Cơ cấu nâng đế bằng kích hai bên cạnh: Sơ 
đồ nguyên lý thể hiện trong hình 6. Theo sơ đồ 

1 - Đế phụ; 2 - Khớp nối; 3 - Đế chính
Hình 4 - Kết cấu đế phụ

1 - Kích nâng đế; 2 - Thanh đẩy; 3 - Kích dịch 
chuyển;  4 - Đế giàn

Hình 5 - Cơ cấu nâng đế bằng một kích giữa
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này, các đế phụ có dạng bản, bao phủ mặt dưới 
của khoảng 1/3 phần trước của đế chính và ở cả 
hai vế của đế chính. Đế phụ được liên kết với đế 
chính bằng một khớp quay ở phía đầu đế chính. 
Trong mỗi vế của đế chính trang bị một kích thủy 
lực với một đầu cố định vào đế chính, đầu kia 
chống lên bề mặt trên của đế phụ. Khi các kích 
này hoạt động, đế phụ sẽ mở ra, do đó cho phép 
nâng đế chính của giàn lên khỏi nền lò, và dễ dàng 
di chuyển khỏi vùng lún nhờ lực kéo/đẩy của kích 
di chuyển. Hiện nay, cơ cấu này đã được trang 
bị cho các giàn chống ZF3000/15/24 tại Mông 
Dương. Cơ cấu hỗ trợ nâng đế giàn kiểu này có 
ưu điểm là giúp giàn chống ổn định hơn trong điều 
kiện góc dốc lò chợ lớn. 

Để chống trôi trượt hệ thống giàn trong trường 
hợp góc dốc lò chợ từ 20º trở lên, đế giàn chống 
sẽ được trang bị các kết cấu chống trôi (hình 7). 
Kết cấu chống trôi bao gồm các kích thủy lực liên 
kết đế giàn chống thành từng cụm, trong đó các 
cụm kích tập trung ở 03 giàn chống phía đầu và 
chân lò chợ, các giàn còn lại trong lò chợ, cứ 03 
giàn chống sẽ lắp đặt một cụm kích chống trôi, 
chống đổ (khoảng cách lắp các cụm này phụ thuộc 
vào góc dốc lò chợ). Tại mỗi giàn chống có thiết kế 
vị trí để lắp kích thủy lực chống trôi ở phía trước 
đế giàn, kích thuỷ lực được liên kết với đế giàn 
thông qua khớp nối chữ thập. Khớp nối chữ thập 
liên kết với đế giàn chống và kích thủy lực chống 
trôi bằng trục quay, cho phép kích thủy lực quay 

theo phương ngang và thẳng đứng (so với mặt 
phẳng nền lò chợ) một góc khoảng 90º. Sau khi 
lắp đặt hệ thống các kích liên kết trên sẽ tạo thành 
từng nhóm tổ hợp giàn chống tương hỗ lẫn nhau, 
tăng diện tích tiếp xúc nền lò của giàn chống, từ đó 
hạn chế trôi trượt của các thiết bị theo chiều dốc lò 
chợ. Trong điều kiện góc dốc lò chợ dưới 20º, giàn 
chống có thể không cần trang bị các cơ cấu chống 
trôi giàn như trên. Hiện nay, cơ cấu này đã được 
trang bị cho các giàn chống tại Quang Hanh, Mông 
Dương, Hạ Long và một số mỏ hầm lò khác. Việc 
sử dụng kết cấu chống trôi và một số giải pháp 
khác đã cho phép giàn chống làm việc hiệu quả và 
an toàn trong điều kiện góc dốc vỉa lớn đến 30 ÷ 
35º như các lò chợ TT-6-1, TT-6-2 (Quang Hanh) 
và lò chợ VM-L7-1 (Mông Dương).

Một kết cấu khác thường được trang bị trên đế 
giàn trong trường hợp góc dốc lớn là các kết cấu 
căn chỉnh kiểu kích đơn (hình 8a) hoặc kiểu kích 
kết hợp tấm đẩy cạnh (hình 8b). Trong hai kết cấu 
trên kết cấu như hình 8b có khả năng căn chỉnh đế 
được tốt hơn, lực đẩy phân bố đều dọc theo chiều 
dài đế giàn chống, quá trình căn chỉnh không xảy 
ra hiện tượng xô lệch giàn chống, lực đẩy lớn hơn 
so với loại đế giàn chỉ có một kích căn chỉnh đế. 
Toàn bộ các giàn chống đang áp dụng tại các mỏ 

1 - Đế phụ; 2 - Kích;  3 - Đế chính
Hình 6 - Cơ cấu nâng đế bằng hai kích 

Hình 7 - Kết cấu chống trôi giàn và máng cào
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hầm lò vùng Quảng Ninh đều được trang bị kết 
cấu căn chỉnh đế kiểu kích đơn. Như đã phân 
tích ở trên, hầu hết các lò chợ cơ giới hóa ở vùng 
Quảng Ninh đều có góc dốc nhỏ hơn 20°, ít phải 
sử dụng đến kết cấu này. Một số lò chợ cơ giới 
hóa tại Quang Hanh, Mông Dương có góc dốc lớn 
hơn nhưng chỉ trong phạm vi cục bộ do đó kết cấu 
căn chỉnh đế kiểu kích đơn cũng đáp ứng được 
nhu cầu. Tuy nhiên việc sử dụng kết cấu căn chỉnh 
đế kiểu kích đơn để điều khiển đế giàn có thao tác 
thực hiện phức tạp, phải thực hiện đồng thời trên 
nhiều giàn chống. Trong giai đoạn tiếp theo, khi 

huy động các lò chợ cơ giới hóa ở miền góc dốc 
lớn hơn cần xem xét lựa chọn các loại đế giàn có 
kết cấu căn chỉnh đế dạng tấm đẩy.

3. Nghiên cứu đề xuất kiểu loại đế giàn và 
kết cấu đi kèm phù hợp điều kiện các mỏ hầm 
lò vùng Quảng Ninh 

Trên cơ sở tổng quan các loại đế giàn chống 
cơ giới hóa cho thấy mỗi loại đế giàn phù hợp với 
điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ khác nhau trong đó 
kiểu đế chỉnh thể và phân thể; kết cấu dịch chuyển 
dạng kích đẩy thuận và kích đẩy ngược; kết cấu 
chống lún dạng một kích giữa và hai kích cạnh 
được sử dụng rộng rãi nhất trong các giàn chống 
hiện đại. Điều kiện áp dụng của các loại đế và kết 
cấu dịch chuyển, chống lún, chống trôi được tổng 
hợp trong bảng 1.

Trên cơ sở điều kiện áp dụng của các loại đế 
giàn và để nâng cao hơn hiệu quả áp dụng công 
nghệ cơ giới hóa tại các mỏ hầm lò vùng Quảng 
Ninh, bài báo đề xuất sử dụng các loại đế giàn cho 
các dây chuyền cơ giới hóa dự kiến được các mỏ 
đầu tư trong các năm tiếp theo như sau:

(i) Trường hợp lò chợ có trụ bền vững trung 
bình trở lên, góc dốc vỉa không ổn định và nằm 
trong giới hạn dưới 20°, ưu tiên lựa chọn các 
loại giàn chống có đế dạng phân thể có cơ cấu di 
chuyển sử dụng kích đẩy ngược (khi phương vỉa 
không ổn định) hoặc kích đẩy thuận (khi phương 
vỉa ổn định), cơ cấu nâng đế bằng một kích giữa. 

(ii) Trường hợp trụ không bền vững, mềm yếu 

Hình 8 - Kết cấu căn chỉnh đế giàn

Bảng 1 - Điều kiện áp dụng của các loại đế và kết cấu đi kèm

Các yếu tố
Kiểu đế

Đế chỉnh thể Đế phân thể
Góc dốc vỉa Ổn định, ít biến động Có biến động về góc dốc
Trụ vỉa Không bền vững Bền vững trung bình trở lên

Kết cấu dịch chuyển
Kích đẩy thuận Kích đẩy ngược

Phương vỉa Ổn định, ít phải khấu vê, khấu lên xuống 
dốc

Khổng ổn định, phải khấu vê, khấu 
lên xuống dốc

Kết cấu chống lún
Một kích giữa Hai kích cạnh

Trụ vỉa Bền vững trung bình trở lên Không bền vững
Góc dốc vỉa < 20° ≥ 20°

Kết cấu chống trôi
Góc dốc vỉa < 20°, không cần trang bị ≥ 20°, phải trang bị
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hoặc nền lò là than, góc dốc vỉa nằm trong giới 
hạn từ 20 ÷ 35° ưu tiên lựa chọn các loại giàn 
chống có đế dạng chỉnh thể có cơ cấu di chuyển 
sử dụng kích đẩy ngược (khi phương vỉa không 
ổn định) hoặc kích đẩy thuận (khi phương vỉa ổn 
định), cơ cấu nâng đế bằng hai kích bên cạnh; bổ 
sung các cơ cấu chống trôi và điều chỉnh để dạng 
tấm đẩy cạnh.

4. Kết luận
Chủng loại đế giàn và các kết cấu đi kèm (kết 

cấu dịch chuyển, chống lún, chống trôi trượt) 
tương đối đa dạng, mỗi loại chỉ áp dụng phù hợp 
với một số điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ nhất 
định. Do đó, khi nghiên cứu đổi mới công nghệ, 
ứng dụng CGH khai thác lò chợ tại các mỏ hầm lò 
cần căn cứ điều kiện cụ thể của từng khu vực mà 
tiến hành lựa chọn các kết cấu này cho phù hợp, 
nhằm mục tiêu vừa nâng cao an toàn, hiệu quả áp 
dụng công nghệ, đồng thời tối ưu kích thước, nhẹ 
hóa trọng lượng giàn chống để tiết giảm tối đa chi 
phí vận chuyển lắp đặt và chi phí đầu tư thiết bị. 
Ngoài ra, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 
các kết cấu trên để nâng cao hiệu quả áp dụng 
công nghệ cơ giới hóa đồng bộ trong các mỏ than 
hầm lò.
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Structure and application scope of bases of hydraulic shield support in the 
synchronously mechanized longwall

Dr. Tran Minh Tien, MSc. Ngo Van Thang, Eng.Nguyen Duc Quan
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The content of this article discusses and analyzes the structure of the self-propelled anti-rigid platform 

and the scope and conditions of application as a basis for orienting equipment selection in consulting, 
technological innovation, and application of synchronous mechanization. exploiting market furnaces in 
underground coal mines of TKV.
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KẾT QUẢ SỬ DỤNG VÌ CHỐNG THÉP CHỐNG GIỮ ĐƯỜNG LÒ CHUẨN BỊ 
TRONG CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

TS. Đỗ Văn Hoàng
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Tóm tắt:
Cẩm Phả là một trong những vùng than lớn thuộc bể than Quảng Ninh, với 6 mỏ hầm lò lớn: Khe 

Chàm, Mông Dương, Thống Nhất, Dương Huy, Hạ Long và Quang Hanh. Sản lượng than khai thác từ 
các mỏ này đang dần tăng lên và dự kiến sẽ chiếm khoảng 75% tổng sản lượng than hầm lò của toàn 
ngành vào năm 2030. Theo số liệu thống kê tính đến năm 2019, tổng số mét lò chuẩn bị đào hàng năm 
tại các mỏ vùng Cẩm Phả khoảng 89 ÷ 100 km, trong đó 84% được chống giữ bằng các vì chống thép 
linh hoạt SVP. Tuy nhiên, trong các năm gần đây trung bình khối lượng mét lò cần củng cố, chống xén 
chiếm tới 28% tổng số mét lò chuẩn bị đào mới. Vì vậy làm tăng chi phí sản xuất và làm gián đoạn hoạt 
động sản xuất khai thác mỏ. Bài viết này được thực hiện để xác định nguyên nhân mất ổn định của các 
đường lò chuẩn bị và đánh giá khả năng sử dụng các loại vì chống khác, phù hợp với điều kiện địa chất 
và khai thác của các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả.

1. Khái quát chung
Theo các số liệu tổng hợp, vùng Cẩm Phả  có 

trữ lượng than công nghiệp ước tính hơn 2 tỷ tấn 
[12]. Trong những năm gần đây, khai thác than từ 
các mỏ hầm lò trong khu vực Quảng Ninh đã có sự 
tăng trưởng về sản lượng khai thác [7, 8, 9] và dự 
kiến   sẽ chiếm khoảng 75% tổng sản lượng than 
vào năm 2030 [1, 3], (hình 1). 

Trong vùng Cẩm Phả hiện có 6 mỏ hầm lò lớn: 
Khe Chàm, Mông Dương, Thống Nhất, Dương 
Huy, Hạ Long và Quang Hanh (hình 2). Giai đoạn 
2013 ÷ 2019, sản lượng than bình quân từ các mỏ 
hầm lò vùng Cẩm Phả là 8,5 ÷ 10,5 triệu tấn/năm 
[6, 12, 13]. Khối lượng đường lò chuẩn bị đào mới 
hàng năm khoảng 89,2 ÷ 100,2 km, 84% trong số 
đó được chống giữ bằng vì chống thép linh hoạt, 
chủ yếu loại vì thép SVP theo tiêu chuẩn GOST 

18662–83 của Nga [10]. Theo thống kê, trung bình 
khối lượng mét lò cần củng cố, chống xén hàng 
năm là 23,4 ÷ 28,4 km (hình 3), bằng 26 ÷ 28% 
khối lượng mét lò đào mới. Điều này dẫn đến chi 
phí sản xuất tăng đáng kể do phải thay thế các vì 
chống hư hỏng và làm gián đoạn tính liên tục của 
hoạt động khai thác. Cho tới nay, đã có nhiều công 
trình nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định 
nguyên nhân mất ổn định của các đường lò chuẩn 
bị và đánh giá khả năng, lựa chọn sử dụng các loại 
vỏ chống khác để phù hợp với điều kiện địa chất 
và khai thác của các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả.

2. Đặc điểm điều kiện địa chất và mỏ vùng 
Cẩm Phả

2.1. Độ sâu của khai thác
Địa hình các mỏ hầm lò khu vực Cẩm Phả nằm 

Hình 1. Kế hoạch khai thác than đến năm 2030 
(lộ thiên và hầm lò) [11]

Hình 2. Vị trí các mỏ hầm lò trong khu vực Cẩm 
Phả [12]
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trong khu vực đồi núi có độ cao tăng dần từ Nam 
lên Bắc. Cốt cao trung bình từ +100 đến +150 m 
so với mực nước biển. Điểm cao nhất ở khu mỏ 
Khe Chàm (+438,0 m), điểm thấp nhất là ở khu 
mỏ Mông Dương (+10,0 m). Các mỏ hiện đang 
khai thác ở độ sâu khoảng 200 ÷ 500 m dưới mực 
nước biển (bảng 1). Sự phân tán lớn về độ sâu 
khai thác là kết quả thành tạo địa hình và kiến   tạo 
của trầm tích [5]. 

2.2. Địa tầng – Kiến tạo
Khu vực Cẩm Phả nằm phía Đông của bể than 

Đông Bắc, được giới hạn theo ranh giới phía Tây 
giáp với khoáng sàng Hà Ráng-Tây Ngã Hai, phía 
Bắc là quốc lộ 18B, phía Đông là khoáng sàng 
than Kế Bào, phía Nam là đường quốc lộ 18A. Các 
đá trầm tích chứa than thuộc khu vực Cẩm Phả 
có tuổi địa chất thuộc hệ Triats thống thượng bậc 
Nori-Rêti hệ tầng Hòn Gai (T3n-rhg), được chia 
thành 3 phụ hệ tầng: Phụ hệ tầng Hòn Gai dưới 
(T3n-rhg1) - Không chứa than; Phụ hệ tầng Hòn 
Gai giữa (T3n-rhg2) - Chứa các vỉa than có giá trị 
công nghiệp và phụ hệ tầng Hòn Gai trên (T3n-
rhg3) - Không chứa than. Về kiến tạo, toàn khu vực 
Cẩm Phả là một phức nếp lõm có trục chạy theo 
hướng gần Tây - Đông từ khoáng sàng Ngã Hai-
Khe Tam-Khe Chàm-Mông Dương. Trên hai cánh 
của phức nếp lõm phát triển các nếp uốn bậc cao 
như nếp lõm Nam Cẩm Phả, Khe Sim, Đèo Nai, 

Cọc Sáu. Các nếp lồi, nếp lõm phân bố đều khắp 
các khoáng sàng than. Các đứt gãy được chia 
thành hai hệ thống: Hệ thống các đứt gãy phát 
triển theo phương gần vĩ tuyến gồm: Đứt gãy A-A, 
Bắc Huy,... là những đứt gãy lớn phân chia khối 
kiến tạo khu vực và hệ thống các đứt gãy phát 
triển theo phương gần kinh tuyến phân chia kiến 
tạo vùng, khu vực như đứt gãy Khe Chàm (L-L), 
Mông Dương [12]. Mặt cắt địa chất đặc trưng vùng 
Cẩm Phả xem hình 4.

Điều kiện địa chất tại các mỏ than hầm lò vùng 
Cẩm Phả có thể đánh giá thuộc loại phức tạp. 
Các loại đá chủ yếu trong địa tầng chứa than gồm 
có cuội kết, cát kết, sét kết và than đá (hình 5). 
Cường độ kháng nén trung bình của đá từ 30 MPa 
đến 120 Mpa [5] (bảng 2). Phần lớn các vỉa than 
có chiều dày trên 3,5m, chiếm gần 60% (hình 6a), 
các vỉa than có góc dốc từ 150 đến 350 chiếm trên 
60%, (hình 6b) [5].

3. Vì chống áp dụng để chống giữ các 
đường lò chuẩn bị trong các mỏ than hầm lò 
vùng Cẩm Phả

3.1. Đặc điểm vì chống các đường lò chuẩn 
bị

Tại các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả, thi công các 
các lò chủ yếu sử dụng vật liệu nổ (khoảng 95%). 
Mặt cắt tiết diện phổ biến nhất của các đường 
lò chuẩn bị là 11,9 m2 [6, 13] và rộng 4180 mm. 

Hình 3. Khối lượng đường lò đào mới và chống xén tại các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả, giai đoạn 
2012÷2019

Bảng 1. Độ sâu khai thác hầm lò vùng Cẩm Phả

Tên mỏ Số hiệu vỉa than Chiều sâu từ bề mặt (m)
Dương Huy V3 ÷ V16 200 ÷ 250
Thống Nhất V1 ÷ V6 300 ÷ 350
Quang Hanh V3 ÷ V17 250 ÷ 300
Mông Dương V.I, II, H, G, K, V6, V7, V8, V9, V10 350 ÷ 400

Khe Chàm V11, V12, V13-1, V13-2, V14-2, V14-4, V14-5, 
V15 và V16 445 ÷ 515

Hạ Long V6 ÷ V12 225 ÷ 345
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Tiến độ thi công các đường lò chuẩn bị trung bình 
khoảng 60 ÷ 120 m/tháng. Chống giữ các đường 
lò chủ yếu sử dụng vì thép linh hoạt dạng vòm 
ba tâm, vì neo và vì chống gỗ. Các vì chống chủ 
yếu được sử dụng là vì chống thép (84,0%) và chỉ 
có 2,0% chống giữ bằng vì neo, 14,0% chống giữ 
bằng các loại vì chống khác (hình 7, 8). 

Hiện nay các tính toán thiết kế và lựa chọn vì 
chống thép hình vòm để chống giữ các đường lò 
trong mỏ hầm lò thực hiện theo hướng dẫn của 
Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt 
Nam [11].

3.2. Vật liệu chế tạo vì chống các đường lò 
chuẩn bị

Hình 4. Mặt cắt địa chất đặc trưng vùng Cẩm Phả [5] (FB, FE, FG, FL - các đứt gãy của vỉa than)

Hình 5. Ví dụ phân bố các lớp đá và vỉa than mỏ khu Khe Chàm vùng Cẩm Phả [5]
Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý đá nguyên khối đặc trưng vùng Cẩm Phả [5, 14]

Loại đá
Cường độ 
kháng nén, 

Rc (MPa)

Cường độ 
kháng kéo, 

Rt (MPa)

Mô đun 
Young, E 

(GPa)

Hệ số 
Poisson, 

υ

Độ dính 
kết, c 
(MPa)

Góc nội 
ma sát, 

φ (o)

Thể trọng, 
γ (kg/m3)

Sét kết 102.6 7.8 16.8 0.25 18.7 33 2580
Cát kết 92.0 10.5 18.7 0.25 30.2 30 2620
Bột kết 46.7 5.5 8.6 0.25 12.2 29 2600
Sét than 20.0 1.8 3.7 0.25 4.8 32 2640
Than 15.0 1.2 3.4 0.25 2.1 27 2460
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Các đường lò chuẩn bị chủ yếu được chống 
giữ bằng vì thép hình vòm 3 đoạn làm từ thép SVP 
(SVP17, SVP22 và SVP27) (hình 9). Hình dạng 
mặt cắt và cấu tạo thép đều dựa trên tiêu chuẩn 
của Nga, hầu hết thép để chế tạo được sản xuất 

tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên [6, 
15]. Dạng cấu tạo điển hình vì chống thép bao 
gồm hai cột hông và một xà nóc (hình 10), kết nối 
cột và xà bằng bộ mối nối vì chống. Hình dạng vì 
chống và bội mối nối gần giống như các vì chống 

                     a) chiều dày vỉa                                                                 b) góc dốc vỉa 
Hình 6. Đặc điểm chung các vỉa than [5]

Hình 7. Các loại vì chống áp dụng để chống giữ các đường lò chuẩn bị trong các mỏ hầm lò vùng 
Cẩm Phả giai đoạn 2012 ÷ 2019

  a – vì chống thép hình vòm                    b – vì chống neo                        c – vì chống gỗ hình thang       
Hình 8. Loại vì chống áp dụng trong các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả

Hình 9. Loại vì chống vòm linh hoạt SVP (thép)
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dạng ŁP theo PN-G-15021 [14]. Bộ mối nối vì 
chống gồm gông và tấm ốp được làm bằng thép 
St5. Kích thước của các vì chống thường được sử 
dụng nhất cho các đường lò chuẩn bị xem bảng 3.

Để bảo vệ không gian giữa các vì chống ngăn 
đất đá rơi vào đường lò, sử dụng các tấm chèn 
lưới thép hoặc tấm chèn bê tông cốt thép. Giữ ổn 
định của các vì chống liền kế bằng thanh giằng.

4. Các vấn đề ổn định đường lò trong các 
mỏ vùng Cẩm Phả

Nhiệm vụ chính của các vì chống lò là đảm bảo 
sự ổn định trong suốt thời gian tồn tại của đường 
lò, duy trì kích thước mặt cắt tiết diện cần thiết, 
đảm bảo an toàn cho người, máy móc và thiết bị 
ngăn cho đất đá rơi từ nóc và hông hai bên thành 
lò vào trong không gian làm việc của đường lò. 
Các vì chống cần đảm bảo có thể chống lại các tải 
trọng từ khối đá gây ra bởi sự thay đổi trạng thái 
ứng suất ban đầu sau khi đào xong đường lò. 

Mỗi một dạng vỏ chống nên lựa chọn phù 
hợp với điều kiện địa chất – mỏ trong khu vực 
khai thác. Việc đào các đường lò chuẩn bị bằng 
phương pháp nổ mìn hoặc bằng máy combai sẽ 
tạo ra một vùng nứt nẻ xung quanh chúng, phạm 
vi vùng phá hủy này thường lớn hơn kích thước 

của đường lò. Xét theo tính chất đàn hồi - sự 
thay đổi đặc tính khối đá có thể khẳng định rằng 
những thay đổi về ứng suất trong khối đá từ hoạt 
động khai thác là nguyên nhân chính của các hiện 
tượng như: bùng nền, nén bẹp thay đổi kích thước 
tiết diện đường lò và nứt vỡ, phân tách đá ra khỏi 
khối đá nguyên. Các ứng suất cục bộ tập trung là 
nguyên nhân dẫn đến sự tách rời của đất đá từ 
các hông lò, mở ra các nứt nẻ hiện có trong khối 
đá, làm mất cân bằng phần vòm đường lò. Do đó, 
ảnh hưởng của sự gia tăng ứng suất trong khối đá 
sẽ hình thành các phá hủy không liên tục và sự lan 
truyền của chúng dẫn đến sự nứt nẻ các khối đá 
xung quanh khu đường lò. Sự lan truyền vết nứt 
cũng làm suy giảm đáng kể các thông số cường 
độ kháng nén, kháng kéo của khối đá xung quanh 
đường lò. Điều quan trọng để lựa chọn vì chống là 
đánh giá các điều kiện để duy trì và các hiểm họa 
tự nhiên xung quanh chúng, bao gồm cả khả năng 
gắn kết khối đá.

Hình dạng của các vết nứt, mức độ nứt nẻ và 
loại phá hủy bề mặt xung quanh đường lò phụ 
thuộc tất cả vào các yếu tố cơ học, địa chất và khai 
thác cũng như các ảnh hưởng đến trạng thái ứng 
suất và biến dạng trong khu vực hoạt động khai 

Bảng 3. Vì chống thép vòm linh hoạt áp dụng trong các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả [13]

Tiết diện vì chống, m2 Loại vì chống Chiều rộng vì chống, mm
< 7m2 SVP17 (CBП17) 2950

từ 7m2 đến 10m2 SVP22 (CBП22) 3270
SVP22 (CBП22) 3570

từ 10m2 đến 15m2

SVP27 (CBП27) 4180
SVP27 (CBП27) 4750
SVP27 (CBП27) 5200
SVP27 (CBП27) 5440

từ 15m2 đến 20m2 SVP33 (CBП33) 6000

Hình 10. Các thành phần vì chống
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thác. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với việc chống 
giữ các đường lò khả năng có thể nhanh nhất hợp 
nhất các khối đá sau khi thi công đào đường lò. 
Nếu điều kiện địa chất và khai thác không cho 
phép thực hiện ngay việc chống giữ cố định thì 
phải thực hiện chống giữ tạm thời. Hiện nay các vỏ 
chống đang được sử dụng trong khai thác mỏ hầm 
lò không thể ngay lập tức chống giữ được toàn bộ 

tải trọng từ các khối đá, điều này làm cho khối đá 
mất đi trạng thái ứng suất ban đầu như trước khi 
đường lò được thi công. Do đó, người ta thường 
chấp nhận rằng khối đá phải được để giãn tách 
một phần trước khi thực hiện chống giữ. Vì thế 
làm giảm tải trọng chống giữ dẫn đến dịch chuyển 
kết cấu vỏ chống và thay đổi tiết diện đường lò. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì sự ổn định 

Hình 11. Các yếu tố quyết định đến kích thước và loại cấu trúc vỏ chống đường lò [2]

55
o

SÐt kÕtThan bÈn

Than bÈn

VØa than

SÐt kÕt

VØa than

2,4m

2,
0m

2,
76

m

3,270m

                                     a)                                                                                   b) 

                                     c)                                                                                   d) 
Hình 12. Ví dụ về biến dạng, phá hủy đường lò và vỏ chống trong các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả

a) Bùng nền ở các đường lò mỏ khu Khe Chàm, b) Phá hủy do áp lực nén nóc và hông lò các đường 
lò mỏ Mông Dương, c) phá hủy vì chống các đường lò mỏ Khe Chàm, d) phá hủy vì chống các đường 

lò mỏ Dương Huy
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của đường lò có thể được chia thành nhóm các 
yếu tố về điều kiện tự nhiên và nhóm các yếu tố 
về kỹ thuật mỏ. Các yếu tố điều kiện tự nhiên bao 
gồm: loại đá, tính chất lưu biến đá, góc dốc và 
độ sâu phân bố của lớp đá, mức độ ngậm nước 
của khối đá, các biến động kiến tạo. Các yếu tố kỹ 
thuật mỏ gồm: phương pháp phá đá, hình dạng 
và kích thước của mặt cắt ngang của vỏ chống, 
độ chính xác thi công, tuổi thọ đường lò, vị trí của 
đường lò đào so với các đường lò khác (hình 11)

Trên cơ sở các đặc điểm về điều kiện địa chất, 
khai thác và kết quả quan sát quá trình làm việc 
của các vì chống tại các đường lò chuẩn bị ở 
các mỏ hầm lò cùng Cẩm Phả, có thể chỉ ra hai 
nguyên nhân chính dẫn đến việc thường xuyên 
phải gia cố, chống xén (hình 12). Chúng có thể là 
do các thông số cơ học của thép chế tạo vì chống 
quá thấp hoặc do công tác chế tạo vì chống không 
đảm bảo. Một nguyên nhân khác có thể là do 
phương pháp phá đá (sử dụng vật liệu nổ) tạo ra 
vùng nứt nẻ mạnh quanh biên lò. Những điều này 
làm giảm hiệu quả làm việc của vì chống trong mối 
quan hệ tiếp xúc giữa vỏ chống với khối đá xung 
quanh và các tải trọng lên vỏ chống.

Để cải thiện các vấn đề như đã nêu ở trên, 
tác giả bài viết thấy rằng: Cần thực hiện các thử 
nghiệm trong trạm thí nghiệm kiểm định cho các 
vì chống thép SVP để xác định khả năng chịu tải 
thực tế của chúng. Thực hiện quan trắc quá trình 
làm việc của vì chống và khả năng chống giữ khối 
đá xung quanh đường lò để xác định các hư hại 
và cải thiện độ ổn định của đường lò. Bên cạnh đó 
cần tiếp tục có các nghiên cứu và quan quan trắc 
vỏ chống để nâng cao tính an toàn và hiệu quả 
trong quá trình đào và bảo trì đường lò.
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Results in usage of steel supports in preparation roadways in underground mines 
in Cam Pha, Quang Ninh

Dr. Do Van Hoang - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Abstract: 
Cam Pha is one of the large coal regions in Quang Ninh coal basin, with six large underground 

mines: Khe Cham, Mong Duong, Thong Nhat, Duong Huy, Ha Long and Quang Hanh. The coal 
production from these mines is gradually increasing and is expected to account for about 75% of the 
total underground coal production of the whole industry by 2030. According to statistics as of 2019, the 
total number of meters of annually exploited preparation roadways at Cam Pha area is about 89 ÷ 100 
km, of which 84% are supported by flexible steel supports of SVP. However, in recent years, on average, 
the volume of average roadway meters that need to be reinforced and resisted, accounted for 28% of the 
total number of meters of preparation roadways for new excavation. Thus this increases the production 
costs and disrupts the mining production. This article is performed to determine the cause of instability 
of the preparation tunnels and evaluate the possibility of using other types of support, in accordance 
with the geological and mining conditions of the underground mines in Cam Pha area.
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NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ NỔ MÌN ĐÀO LÒ ĐÁ TẠI CÁC MỎ 
THAN HẦM LÒ THUỘC TKV

ThS. Đinh Văn Cường, ThS. Phí Văn Long
KS. Nguyễn Văn Thành, KS. Dương Bá Cảnh 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

Biên tập: TS. Phan Văn Việt

Tóm tắt:
Công nghệ thi công đào lò đá hiện nay ở các mỏ hầm lò TKV chủ yếu là áp dụng phương pháp tách 

phá đất đá bằng khoan nổ mìn. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác khoan nổ mìn đào lò tại các đơn vị 
là rất khác nhau, nhiều đơn vị có hiệu quả nổ mìn còn thấp, chưa góp phần giúp nâng cao tốc độ đào 
lò. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm 
nâng cao hiệu quả khoan nổ mìn tại các đường lò đá ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Trong đó tập 
trung hoàn thiện đồng thời ba vấn đề chính là phương tiện, vật liệu nổ mìn, hộ chiếu nổ mìn và thiết bị 
thi công khoan nổ mìn. 

1. Đặt vấn đề
Theo kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), khối lượng 
mét lò thi công hàng năm của các đơn vị sản xuất 
than hầm lò trong toàn Tập đoàn khá lớn, duy trì từ 
230.000÷250.000 m [1]. Trong đó, khối lượng các 
đường lò đào trong đá chiếm khoảng 30%. Với 
hiện trạng công nghệ thi công đào lò đá hiện nay 
ở các mỏ hầm lò, công nghệ tách phá đất đá chủ 
yếu là áp dụng phương pháp khoan nổ mìn. Tuy 
nhiên, hiệu quả nổ mìn tại các đơn vị là rất khác 
nhau, nhiều đơn vị có hiệu quả thấp, làm hạn chế 
tốc độ thi công. Do đó, vấn đề nghiên cứu sử dụng 
các loại vật liệu, phương tiện nổ, thiết bị thi công 
và các thông số phù hợp của hộ chiếu khoan nổ 
mìn là cần thiết.

2. Hiện trạng công tác khoan nổ mìn đào lò 
đá trong TKV

Hiện trạng công tác nổ mìn đào lò đá tại các mỏ 
than hầm lò thuộc TKV như sau:

2.1. Vật liệu nổ mìn
Hiện tại nhiều mỏ than hầm lò khi thi công lò đá 

thường sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá (NTLĐ), 
một số đơn vị sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò than 
2 (NTLT-2). Các loại thuốc nổ này có sức công nổ 
thấp, hạn chế khả năng phá đá, đặc biệt tại các 
gương lò có tiến độ nổ lớn, đá cứng. Hiện nay, 
Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ đã cung 
ứng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 (NTLĐ-2) có khả 
năng công nổ và tốc độ nổ lớn hơn so với NTLĐ. 
Tuy nhiên, chỉ số ít mỏ đưa vào sử dụng loại thuốc 
nổ này, phần lớn là do giá thành thuốc nổ NTLĐ-2 
đang cao hơn khoảng 30% so với thuốc nổ NTLĐ. 
Chi tiết thông số kỹ thuật của thuốc nổ NTLĐ và 
NTLĐ-2 xem bảng 1.

2.2. Phương tiện nổ mìn
Bảng 1. So sánh một số thông số kỹ thuật của thuốc nổ NTLĐ và NTLĐ2 

TT Thông số kỹ thuật
Loại thuốc nổ

NTLĐ NTLĐ2
1 Khả năng sinh công bằng bom chì (cm³) 310 ÷ 340 330 ÷ 350
2 Độ nén trụ chì, mm ≥ 14 ≥ 15
3 Tốc độ nổ, m/giây ≥ 4.100 5.000 ± 300
4 Khối lượng riêng, g/cm³ 1,05 ÷ 1,25 1,15 ± 0,05
5 Khoảng cách truyền nổ, cm ≥ 4 ≥ 4
6 Khả năng chịu nước, giờ ≥ 12 ≥ 12
7 Phương tiện kích nổ Kíp nổ số 8 Kíp nổ số 8
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Các mỏ than hầm lò hiện nay hiện chủ yếu sử 
dụng kíp vi sai điện an toàn hầm lò, một số mỏ đã 
thử nghiệm sử dụng kíp vi sai phi điện. Chi tiết 
như sau:

a. Kíp điện vi sai an toàn
Đây là loại kíp được sử dụng phổ biến nhất 

hiện nay trong các mỏ than hầm lò TKV. Ưu điểm 
của kíp điện vi sai an toàn là giá thành thấp, sử 
dụng an toàn trong môi trường có khí và bụi nổ. 
Tuy nhiên, nó cũng có khá nhiều hạn chế như sau: 

- Công tác đấu nối phức tạp, tiêu phí nhiều thời 
gian (trung bình từ 60 ÷ 90 phút cho gương tiết 
diện 15 ÷17m2); điện trở kíp không đồng đều làm 
hạn chế khả năng vi sai; độ bền dây dẫn thấp, dễ 
đứt gây hiện tượng mìn câm,

- Thời gian vi sai kém chuẩn xác: Thời gian 
vi sai giữa các cấp vi sai không đủ theo thiết kế 
(thường nhỏ hơn 25ms) và giữa các kíp trong 
cùng cấp vi sai cũng không đồng đều. Điều này 
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công tác nổ mìn.

b. Kíp vi sai phi điện
Để nâng cao hiệu quả nổ mìn, giai đoạn từ năm 

2009÷2012 một số mỏ than hầm lò TKV (Quang 
Hanh, Nam Mẫu, Đồng Vông, Vàng Danh, Hòn 
Gai...) đã sử dụng kíp nổ vi sai phi điện (loại không 
an toàn) tại các gương lò đá không có khí và bụi 
nổ. Kết quả mang lại rất khả quan:

- Tốc độ đào lò đạt 60 ÷ 65 m/tháng, tăng 10 
÷ 15m/tháng; Năng suất lao động đạt 0,06 ÷ 0,08 
m/người.ca; Các chỉ tiêu khác như chi phí kíp nổ, 
thuốc nổ trên 1 mét lò đều giảm so với sử dụng 
kíp điện vi sai an toàn thông thường. Ngoài ra, thời 
gian đấu nối mạng nổ giảm, qua đó giảm thời gian 
thi công, tăng tốc độ đào lò. Giảm được từ 1,0 ÷ 
3,0 triệu đồng/1 mét lò.

- Hệ số sử dụng lỗ mìn đạt từ 90-:-95%, tỷ lệ 
đá quá cỡ <5%, tỷ lệ đá có cỡ hạt 100 ÷ 300mm 
chỉ khoảng 20-:-25%, tỷ lệ đá có cỡ hạt nhỏ hơn 
100mm đạt 70-:-75%. Cùng với chất lượng phá 
vỡ đất đá tốt đã góp phần nâng cao năng suất xúc 
bốc, vận tải.

- Các hiện tượng như đứt dây, mìn câm được 
loại bỏ hoàn toàn, sơ đồ đấu nối mạng nổ đơn 
giản, thao tác đấu nối nhanh, kiểm tra dễ dàng 
bằng mắt thường, thời gian đấu nối mạng nổ giảm 
60% ÷ 70% so với sử dụng kíp điện, mức độ an 
toàn và điều kiện làm việc của người lao động 
được cải thiện.

Mặc dù đạt hiệu quả cao, song kíp vi sai phi 
điện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và hiện nay 

còn rất ít mỏ hầm lò sử dụng loại kíp này. Nguyên 
nhân chủ yếu là do (1) kíp là loại không an toàn 
nên chỉ được áp dụng tại các gương lò có mức độ 
xuất khí CH4 ≤ 1,0%, khu vực đường lò muốn áp 
dụng phải trình hồ sơ về Cục Kỹ thuật an toàn Bộ 
Công Thương cho phép triển khai; (2) giá thành 
cao hơn so với kíp vi sai điện.

2.3. Thiết bị khoan lỗ mìn
Trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh phần 

lớn vẫn sử dụng các loại máy khoan cầm tay nhập 
khẩu từ Trung Quốc với năng suất thấp như YT-
28, YT-29, YT-29A, ... có nhược điểm là năng lực 
khoan thấp, điều khiển khó khăn, hoạt động không 
ổn định, tiếng ồn lớn. Các loại máy khoan này chỉ 
phù hợp cho các đường lò đào trong trong đá có hệ 
số kiên cố f≤6, gương lò nhỏ. Bên cạnh đó, một số 
loại xe khoan thủy lực hiện đại (Tamrock, BFRK-1, 
CMJ1-14 (hình 1); CMJ2-17, NSU 1E-1P...) cũng 
đã được đưa vào sử dụng thay thế các máy khoan 
cầm tay, nhưng số lượng còn hạn chế. Tuy nhiên, 
việc áp dụng xe khoan đã cho phép giảm trên 60% 
thời gian khoan, cải thiện được điều kiện làm việc 
và mức độ nặng nhọc cho người lao động, đặc 
biệt là tại các gương lò có tiết diện lớn, đá cứng.

2.4. Hộ chiếu khoan nổ mìn
Hộ chiếu khoan nổ mìn được sử dụng phổ biến 

trong TKV hiện nay chưa chú trọng đến nâng cao 
công tác tạo biên, tạo rạch, dẫn đến hệ số sử dụng 
lỗ mìn thấp, hệ số thừa tiết diện cao, tỷ lệ nhiều 
đá quá cỡ, văng xa lớn. Biên đào sau khi nổ mìn 
thường không đảm bảo, nhiều vị trí bị vượt nhiều 
ra ngoài biên thiết kế gây ra hiện tượng rỗng hông, 
rỗng nóc trong khi đó lại có các vị trí chưa đủ kích 
thước dẫn đến phải nổ mìn hoặc căn tẩy biên lò 
làm phát sinh thời gian, chi phí, làm giảm hiệu quả 
đào lò.

2.5. Đánh giá chung
Công tác khoan nổ mìn đào lò đá ở các mỏ 

hầm lò TKV hiện nay còn nhiều hạn chế cả về vật 
liệu nổ, thiết bị thi công cũng như hộ chiếu nổ mìn. 
Dẫn đến một số tồn tại như: tiến độ nổ mìn chỉ từ 
1,0 ÷ 1,5 lần bước chống do hạn chế của thiết bị 
khoan; các phương pháp tạo biên, tạo rạch được 
áp dụng chưa triệt để; thuốc nổ có sức công nổ 
thấp nên chất lượng tạo biên chưa cao, hệ số sử 
dụng lỗ mìn nhỏ, ... Do đó, thực tế tốc độ đào lò 
đá chỉ đạt phổ biến từ 40 ÷ 50 m/tháng, năng suất 
lao động 0,073 ÷ 0,082 m/công-ca, yêu cầu nhiều 
nhân lực phục vụ thi công. 

3. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 
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nâng cao hiệu quả nổ mìn lò đá
Hiệu quả của phương pháp tách phá gương 

bằng khoan nổ mìn phụ thuộc vào ba yếu tố chính: 
vật liệu nổ (thuốc nổ, kíp nổ), hộ chiếu khoan nổ 
và trang thiết bị thi công khoan lỗ mìn. Trên cơ 
sở hiện trạng được đánh giá ở trên, bài báo đề 
xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao 
hiệu quả khoan nổ mìn đào lò đá ở các mỏ hầm lò 
thuộc TKV như sau:

3.1. Nâng cao chất lượng công tác khoan 
Trong dây chuyền đào lò sử dụng khoan nổ 

mìn, muốn đạt được hiệu quả phá vỡ đá hợp lý, 
điều quan trọng đầu tiên là khoan chính xác các 
lỗ mìn, đồng thời tốc độ thi công cũng phụ thuộc 
nhiều vào tốc độ khoan lỗ mìn. Để khắc phục 
nhược điểm của các loại máy khoan khí nén cầm 
tay đang sử dụng tại các mỏ hầm lò hiện nay, 
đề xuất các đơn vị nên đầu tư các loại xe khoan 
tự hành (xem hình 1). Bên cạnh đó, sử dụng xe 
khoan sẽ cho phép khoan sâu hơn để tăng tiến 
độ nổ mìn, cũng như thuận lợi cho công tác khoan 
các lỗ khoan đường kính lớn (75÷120mm) để tạo 
khoảng trống (mặt thoáng phụ) trong công tác đột 

phá góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 
nổ mìn.

3.2. Áp dụng các loại vật liệu và phương 
tiện nổ mìn tiên tiến

- Vật liệu nổ: Sử dụng các loại thuốc nổ có sức 
công nổ lớn được phép sử dụng trong hầm lò (ví 
dụ như thuốc nổ NTLĐ-2).

- Về phương tiện nổ: Bên cạnh việc sử dụng 
kíp vi sai điện an toàn như hiện nay, trong điều 
kiện cho phép nên áp dụng triệt để kíp vi sai phi 
điện để nâng cao chất lượng kích nổ cột thuốc 
cũng như chất lượng vi sai của mạng nổ, từ đó 
nâng cao chất lượng nổ mìn.

Kíp vi sai phi điện là loại kíp được kích nổ bằng 
sóng truyền trong dây dẫn nổ. Dây dẫn nổ có cấu 

tạo dạng ống, có độ bền cơ học cao, loại bỏ được 
những khiếm khuyết của dây kíp điện. Sử dụng 
kíp nổ vi sai phi điện, mạng lỗ mìn không thay đổi, 
nhưng cách đấu nối rất đơn giản, mức độ đảm 
bảo đúng yêu cấu kỹ thuật cao, đưa vào áp dụng 
trong các mỏ rất thuận lợi. Mặt khác, việc đấu nối 
giữa các kíp với mạng nổ đơn giản, không phức 
tạp như cách đấu điện theo mạng song song hay 
nối tiếp. Đầu dây kíp có móc chữ J, khi đấu nối chỉ 
việc móc móc chữ J vào dây nổ (xem hình 2, hình 

3). Khi dây nổ bị kích nổ, sóng nổ sẽ truyền qua 
dây đến các kíp nổ.

c. Giải pháp xây dựng hộ chiếu khoan nổ mìn 
hợp lý 

Các giải pháp nâng cao chất lượng của hộ 
chiếu nổ mìn được tập trung ở hai khâu chính là 
đột phá và tạo biên, bao gồm:

- Nâng cao hiệu quả đột phá bằng cách tạo 

Hình 1. Xe khoan tự hành CMJ trong mỏ

Hình 2. Dây nổ; Kíp vi sai phi điện và móc  chữ J

Hình 3. Một bộ ghép kíp phi điện - dây truyền tín 
hiệu và móc chữ J 
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mặt thoáng phụ [4]: Mặt thoáng cho vòng đột phá 
đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bóc 
tách đất đá ở gương lò [3]. Xu hướng hiện nay tại 
các công trình ngầm dân dụng, giao thông là sử 
dung các lỗ khoan vuông góc đường kính lớn từ 
76÷120mm (Hình 4) nhằm mục đích tăng thêm các 
mặt thoáng cho các lỗ khoan đột phá nạp thuốc 
xung quanh nhằm tăng hiệu quả và chất lượng đột 
phá. Hiệu quả gián tiếp sau đó sẽ cho phép tăng 
hiệu quả tách đá của các nhóm lỗ mìn nổ sau đó. 

Bên cạnh đó, việc nổ mìn đột phá tốt cũng sẽ cho 
phép nâng cao hệ số sử dụng lỗ mìn.

- Nâng cao chất lượng tạo biên bằng cách nạp 
mìn phân đoạn [2]: Để hạn chế hiện tượng tập 
trung một lượng lớn thuốc nổ trong lỗ khoan biên 
dẫn đến hiện tượng thừa tiết diện trong đào lò, 
giải pháp tối ưu về kỹ thuật là sử sử dụng các thỏi 
thuốc có đường kính nhỏ (đường kính 22mm) và 
nạp phân đoạn không khí. Tuy nhiên, do các loại 
thuốc nổ cho phép sử dụng trong mỏ hầm lò hiện 
nay chỉ có đường kính từ 32 ÷ 36mm, khả năng 
truyền nổ ≤5 cm, nên để gia tăng khoảng cách này, 
đề xuất sử dụng phương pháp truyền nổ giữa các 
thỏi thuốc bằng dây nổ (áp dụng cho các đường 
lò đào trong đá có hàm lượng CH4 ≤1%). Chi tiết 
cách nạp phân đoạn thỏi thuốc bằng dây nổ xem 
hình 5. Giải pháp này được áp dụng khá phổ biến 
và mang lại hiệu quả tạo biên rất tốt, giảm đáng kể 
hệ số thừa tiết diện và tạo ra đường biên phẳng 
nhẵn, thuận lợi cho công tác lắp dựng vì chống. 
Đối với các gương lò không đủ điều kiện sử dụng 
kíp vi sai phí điện và dây nổ, đề xuất phương pháp 
nập phân đoạn không khí, hoặc bổ sung các lỗ 
khoan trống trong mạng lỗ mìn biên để giảm lượng 
thuốc cần nạp và tăng chất lượng tạo biên.

4. Đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng 
cao hiệu quả nổ mìn đề xuất

Để đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng 
cao hiệu quả nổ mìn đề xuất, bài báo tiến hành lập 
thiết kế và tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nổ 
mìn cho điều kiện lò xuyên vỉa vận tải -175 khu III-
IV Giếng Vàng Danh - Công ty Than Vàng Danh. 
Điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ đường lò như sau: 
diện tích tiết diện đào 17,9 m2, chống bằng vì thép, 
vì neo; thi công các tập đá bột kết, cát kết, cuội 
kết, độ kiên cố f = 4 ÷ 10; khu vực thi công đường 
lò không có khí và bụi nổ, ít chịu ảnh hưởng của 
nước. Một số thông số cơ bản của công tác khoan 
nổ mìn như sau: Thiết bị khoan: sử dụng xe khoan 
thủy lực CMJ-14; Vật liệu và phương tiện nổ: sử 
dụng thuốc nổ NTLĐ-2. Kích nổ bằng kíp vi sai phi 
điện và dây nổ; Hộ chiếu nổ mìn: đối với nhóm lỗ 
tạo rạch, sử dụng lỗ khoan trống tạo mặt thoáng 
phụ (03 lỗ đường kính  76 ÷ 120mm), lỗ mìn biên 
được nạp phân đoạn (khoảng cách giữa các thỏi 
thuốc là 30 cm), sử dụng dây nổ để truyền nổ giữa 
các thỏi thuốc. Chi tiết hộ chiếu khoan nổ mìn xem 
hình 6.

Kết quả tính toán cho thấy, áp dụng các giải 
pháp đề xuất sẽ cho phép tăng tiến độ nổ mìn, hệ 
số sử dụng lỗ mìn, giảm chi phí mét khoan, kíp nổ, 
từ đó tăng tốc độ đào lò (từ 63 lên 75 m/tháng, tăng 
19%) và năng suất lao động (từ 0,146 lên 0,167 m/
công, tăng 14,4%). Cùng với đó, giá thành đào lò 
cũng giảm từ 28.350.051 đồng/m theo hộ chiếu nổ 
mìn mỏ đang áp dụng xuống 26.926.708 đồng/m, 
tương ứng giảm 1.423.343 đồng (5,0%). Chi tiết 
thể hiện trong bảng 2, hình 7.

4. Kết luận
Công tác nghiên cứu nâng cao hiệu quả khoan 

nổ mìn là một trong những giải pháp, hướng đi cần 
thiết để nâng cao tốc độ thi công đào lò đá. Các 
giải pháp đề xuất trong bài báo là phù hợp, khả thi 
với điều kiện các mỏ than hầm lò của TKV. Đồng 
thời, kết quả tính toán trong điều kiện đường lò cụ 
thể của Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin 
đã cho thấy các chỉ tiêu khả quan về các mặt kỹ 
thuật, kinh tế, an toàn. Những kết quả nghiên cứu 

Hình 4. Lỗ khoan vuông góc đường kính lớn
a) Dạng đột phá hình trụ kết hợp lỗ khoan trống 
đường kính lớn; b) Mũi khoan doa tạo lỗ trống

                   a)                                    b)

Thuèc næD©y næKÝp næ
 VSP§

Thanh tre ®Þnh vÞ thái
thuèc ph©n ®o¹n

ChiÒu dµi ph©n ®o¹n
thái thuèc (300mm)

Mãc ch÷ J

Bua m×n

Hình 5. Nạp phân đoạn thuốc nổ bằng dây truyền 
nổ
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Hình 6. Hộ chiếu khoan nổ mìn điều chỉnh tại lò xuyên vỉa vận tải -175 khu III-IV Giếng Vàng Danh
Bảng 2. So sánh hiệu quả khoan nổ mìn của hộ chiếu cũ và hộ chiếu mới

TT Các chỉ tiêu khoan nổ Đơn vị Hộ chiếu cũ 
của mỏ

Hộ chiếu đề 
xuất

1 Hệ số kiên cố của đất đá (f) - 6÷8 6÷8
2 Diện tích tiết diện đào (Sđ) m2 17,9 17,9
3 Chiều sâu lỗ mìn trung bình m 1,6 2,3
4 Tiến độ nổ mìn 1 chu kỳ m 1,4 2,1
5 Hệ số sử dụng lỗ mìn - 0,88 0,91
6 Số lượng lỗ khoan cho 1 chu kỳ lỗ 83 71
7 Số lượng lỗ khoan nạp thuốc 1 chu kỳ lỗ 83 71
8 Số lượng lỗ khoan không nạp thuốc 1 chu kỳ lỗ 0 3
9 Số mét khoan cho 1 chu kỳ đào m 134,6 170,8

10 Số mét khoan cho 1 m lò m/m 96,14 81,3
11 Chi phí dây nổ cho 1 chu kỳ m 0 37,2
12 Chi phí dây nổ cho 1 m lò m/m 0 17,71
13 Lượng thuốc nổ cho 1 chu kỳ đào kg 43,35 64,4
17 Số kíp nổ vi sai cho 1 chu kỳ đào kíp 83 71
15 Chi phí thuốc nổ cho 1 mét lò đào kg/m 30,96 30,76
16 Chi phí kíp nổ cho 1 mét lò đào kíp/m 59,3 33,81
17 Năng suất lao động m/công 0,146 0,167
18 Tốc độ đào lò 1 tháng m/tháng 63 75
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bước đầu này sẽ là tiền đề cho việc áp dụng thử 
nghiệm vào thực tế sản xuất, từ đó đánh giá hiệu 
quả mang lại làm cơ sở xem xét nhân rộng áp 

dụng tại các mỏ than hầm lò TKV.
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Hình 7. Biểu đồ chênh lệch giá thành theo hộ 
chiếu điều chỉnh và theo phương án của mỏ

Research on improving the efficiency of blasting and excavating quarries at 
underground coal mines under TKV

MSc. Dinh Van Cuong, MSc. Phi Van Long, Eng. Nguyen Van Thanh, Eng. Duong Ba Canh
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The current construction and excavation technology at underground mines of Vinacomin is mainly 

applying the method of rock separation by drilling and blasting. However, the efficiency of blasting 
and blasting work at the units is very different, many units have low blasting efficiency, which has not 
contributed to improving the excavation speed. In this article, the authors will research and propose a 
number of technical and technological solutions to improve the efficiency of blasting at rock roadways 
in underground mines in Quang Ninh, which focus on the completion of three main issues at the same 
time are vehicles, blasting materials, blasting passports and drilling - blasting equipment.
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐIỀU 
KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ THÔNG GIÓ CHO MỎ THAN CỌC SÁU

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

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Mỏ than Cọc Sáu là một trong những mỏ than lộ thiên sâu với khối lượng đất bóc hàng năm rất 

lớn. Từ kết quả khảo sát, đo đạc điều kiện vi khí hậu tại các trạm cố định, di động lắp đặt trên mỏ cho 
thấy các nguồn ô nhiễm không được phân tán ra ngoài mà tích tụ trong không gian mỏ. Để đánh giá 
về hình thái khí quyển, điều kiện vi khí hậu của mỏ nhằm đưa ra giải pháp thông gió phù hợp trong 
việc trung hòa không khí mỏ, nghiên cứu ứng dụng phần mềm chuyên dụng mô phỏng không khí Ansys 
dựa trên các phân tích CFD 2D tiên tiến nhất hiện nay. 

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, mỏ than Cọc Sáu là một trong những 

mỏ than lộ thiên sâu và lớn nhất cả nước với với 
khối lượng đất bóc trung bình năm từ 19,5÷31,7 
triệu m3/năm. Trong quá trình sản xuấ đã phát 
sinh ra các chất ô nhiễm dạng hạt, đường kính 
nhỏ hơn 10 µm (PM10) và khí (CO, CO2, SO2, 
Nox). Chúng tạo ra từ công tác khoan – nổ, xúc 
bốc, vận tải và thải đá.  

Ngoài ra, với đặc điểm địa hình địa mạo của 
mỏ có góc dốc bờ mỏ > 15o, gió tự nhiên không 
bao phủ hết không gian của mỏ. Đây là một những 
nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến điều kiện khí 
quyển của mỏ cùng với yếu tố về nhiễu loạn của 
chênh lệch nhiệt độ khi thay đổi độ cao tạo ra các 
hiện tượng phân tán phức tạp, bao gồm phân tách 
lớp khí quyển trong mỏ và trên mặt mỏ; vùng tuần 
hoàn; vùng đối lưu và vùng lắng đọng [1][2]. Các 
nguyên nhân trên ngăn cản chuyển động theo 
phương thẳng đứng của các chất ô nhiễm dẫn đến 
tích tụ trong không gian mỏ.

Như vậy, để có giải pháp phù hợp đảm bảo 
điều kiện vi khí hậu an toàn cho công nhân làm 
việc trong mỏ, cần thực hiện phân tích, mô phỏng 
tiến trước các đặc trưng của điều kiện vi khí hậu 
trước và sau khi áp dụng giải pháp thông gió, có 
xét đến yếu tố địa hình, nhiệt và khí tượng dựa 
trên dữ liệu quan trắc bằng các phân tích CFD 2D 
của phần mềm Ansys. Đồng thời, kết quả phân 
tích bằng phần mềm mô phỏng có thể được sử 
dụng để cung cấp thông tin hữu ích đưa ra cảnh 
báo về ô nhiễm không khí và giải pháp thông gió 

cho mỏ than Cọc Sáu.
2. Nghiên cứu đặc trưng của các lớp khí 

quyển trong không gian mỏ lộ thiên
Dựa trên nghiên cứu của Grainger, Markov [1]

[2], Mikkelson [3], Hanna và công sự [4] cho thấy: 
Điều kiện khí quyển của các mỏ lộ thiên sâu được 
đặc trưng bởi hai yếu tố chính: Lớp khí quyển ổn 
định và lớp nghịch đảo nhiệt độ. Những yếu tố 
trên tác động đến các khả năng phân tán nguồn ô 
nhiễm trong mỏ.

- Lớp khí quyển ổn định
Tính ổn định của khí quyển ổn định là một vùng 

không khí có thể di chuyển lên hoặc xuống sau khi 
thực hiện dịch chuyển theo phương thẳng đứng 
với một lượng nhỏ [5]. Nếu khối không khí có xu 
hướng quay trở lại mức ban đầu, thì khí quyển 
được coi là ổn định. Ngược lại nếu vùng không khí 
đó cố gắng tăng theo phương thẳng đứng thì khí 
quyển ở trạng thái không ổn định. Điều kiện trung 
lập khi vùng không khí có xu hướng giữ nguyên vị 
trí sau khi tác dụng lực nâng không còn.

Như vậy, lớp ổn định phụ thuộc vào nhiễu loạn 
nhiệt, ổn định tĩnh và rối loạn cơ học. Ổn định tĩnh 
liên quan đến tốc độ trôi và rối loạn khí quyển, 
chúng phụ thuộc vào tốc độ gió tự nhiên và bề mặt 
địa hình. 

Pasquill và Gifford [6] đã phát triển một phương 
pháp phân loại nhiễu loạn khí quyển. Mức độ ổn 
định của một vùng khí quyển được phân loại dựa 
trên tốc độ gió, lượng bức xạ mặt trời và độ che 
phủ của mây. Cuối cùng, Passquill và Gifford đã 
phân loại các nhiễu động khí quyển thành sáu lớp 
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ổn định (Bảng 1) và các điều kiện khí tượng đi kèm 
(Bảng 2). Trong số đó, lớp A được coi là lớp hỗn 
loạn hoặc không ổn định nhất, và lớp F được coi là 
lớp ổn định nhất hoặc ít xáo trộn nhất. 

Bên cạnh đó, Pasquill đưa ra quan điểm xác 
định lớp ổn định dựa trên thay đổi nhiệt độ khi thay 
đổi độ cao qua các gradient nhiệt độ như bảng 3.

Hơn nữa, sự phát tán nguồn ô nhiễm trong 
điều kiện khí quyển ổn định bị chi phối bởi lực 
nâng và quán tính, đặc trưng bởi số Froude [8]. 
Số Froude là một tham số không có thứ nguyên 
được sử dụng để mô tả sự tương tác giữa động 
năng và thế năng khi luồng không khí đi qua hình 
thái học [9]. Số Froude được áp dụng khi xuất hiện 
lớp nghịch đảo nhiệt độ (Hình 1). Số Froude đảo 
ngược được tính khi có sự đảo ngược bằng cách 
áp dụng công thức của Vosper:

                                   (1)

Trong đó, iz  là độ cao lớp nghịch đảo, θ  là tỉ lệ 
của nhiệt độ chênh lệch tiềm năng qua lớp nghịch 
đảo, mθ  là nhiệt độ tiềm năng trung bình dưới đáy 
nghịch đảo, và nmU  là tốc độ gió (lấy trung bình 
dưới     ).

- Lớp nghịch đảo nhiệt độ
Trong điều kiện lý tưởng, không khí tự nhiên 

Bảng 1. Các lớp ổn định Pasquill [7]

Lớp ổn định Định nghĩa Lớp ổn định Định nghĩa
A Rất không ổn định D Trung lập
B Không ổn định E Hơi ổn định 
C Hơi không ổn định F Ổn định

Bảng 2. Các điều kiện khí tượng xác định lớp ổn định Pasquill [7]

Tốc độ gió bề mặt, m/s Bức xạ của mặt trời vào ban ngày Mây che phủ ban đêm 
Mạnh Vừa phải Yếu >50% <50%

<2 A A-B B E F
2-3 A-B B C E F
3-5 B B-C C D E
5-6 C C-D D D D
>6 C D D D D

Bảng 3. Phân loại lớp ổn định Pasquill theo gradient nhiệt độ

Lớp ổn định Gradient nhiệt độ thẳng đứng Vertical temp 
gradient, ÷∆T/∆Z (DegC/100 m) Định nghĩa

A -1.9 Rất không ổn định
B -1.9 ÷-1.7 Không ổn định
C -1.7 ÷-1.5 Hơi ổn định
D -1.5 ÷-0.5 Trung lập
E -0.5 ÷-1.5 Hơi ổn định
F 1.5 ÷4.0 Ổn định
G >4.0 Rất ổn định

, '
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Hình 1. Cơ chế của hiện tượng tách dòng
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thổi từ bề mặt xuống đáy mỏ làm khuếch tán nguồn 
ô nhiễm tại đáy. Tuy nhiên, có một hiện tượng làm 
ảnh hưởng đến sự khuếch tán nguồn ô nhiễm từ 
đáy mỏ các nhà khoa học gọi là hiện tượng “lớp 
đảo ngược” (Hình 2).

Thông thường sau khi mặt trời lặn, bề mặt 
của mỏ bắt đầu hạ nhiệt bằng cách phát ra bức 
xạ sóng dài và lớp khí quyển gần bề mặt nguội 
đi thông qua sự dẫn nhiệt. Khi bề mặt trở nên 
lạnh vào ban đêm, lớp trên bề mặt trở nên lạnh 
và không khí nóng bị giữ lại ở giữa mỏ. Sau một 
thời gian, không khí nóng di chuyển ra khỏi mỏ và 
không khí lạnh bị mắc kẹt bên trong mỏ bên dưới 
không khí nóng, dẫn đến sự hình thành của sự 
đảo. Sự thay đổi thời gian này không bị giới hạn 
trong mỏ.

Như vậy, việc xác định các đặc trưng điều kiện 
khí quyển mỏ có vai trò quan trọng trong việc đưa 
ra các giải pháp trung hòa không khí trong mỏ, 
đảm bảo an toàn có cán bộ công nhân, hướng tới 
mỏ xanh, sạch. 

3. Các nguồn phát thải ô nhiễm trên khai 
trường mỏ than Cọc Sáu

Mỏ Cọc Sáu hiện đang được khai thác tại 2 
khu vực là Đông Thắng Lợi và Nam Quảng Lợi với 
sản lượng than nguyên khai từ 1,5÷2,64 triệu tấn/
năm tương ứng với sản lượng đất bóc 19,5÷31,7 
triệu m3/năm.

Tính đến thời điểm 7/2021, đáy moong Đông 
Thắng Lợi đang ở mức -305 m, chiều dài trung 
bình 2.000 m; chiều rộng trung bình 1.800 m; 
chiều cao trung bình bờ mỏ 350÷600 m (Hình 3).

Các nguồn phát thải ô nhiễm  do hoạt động 
Khai thác như sau: 

a, Khâu khoan nổ
- Công tác khoan
Các máy khoan thủy lực, xoay cầu đều sử 

dụng năng lượng khí nén để thổi phoi làm sạch 
lỗ khoan và bụi từ khâu khoan lỗ mìn. Đối với các 
máy khoan chạy dầu, sản phẩm khí thừa do động 
cơ khi hoạt động thải ra như oxit các bon, oxit nitơ, 
acrolein,...

- Công tác nổ mìn
Theo lý thuyết, các thuốc nổ công nghiệp sử 

dụng có cân bằng Oxi gần bằng 0 nhằm hạn chế 
tối đa các chất độc hại phát thải vào không khí 
trong quá trình nổ mìn. Tuy nhiên, thực tế các vụ 
nổ vẫn tạo ra các khí độc như carbon monoxide 
(CO) và nitơ oxit (NOx).

b, Khâu xúc bốc
Trong khâu xúc bốc, bụi, khí phát tán ra môi 

trường không khí chủ yếu tại thao tác dỡ tải đất 
đá, than đổ từ gầu xúc xuống thùng xe và hoạt 
động động cơ của máy xúc.

c, Khâu vận tải
Nguồn gây ô nhiễm không khí trong công tác 

vận tải từ hoạt động vận chuyển đất đá thải và 
than bằng ô tô, quá trình vận chuyển bánh xe cuốn 
bụi từ mặt đường, đồng thời khi hoạt động thải ra 
oxit các bon, oxit nitơ, acrolein,...

4. Khảo sát, thu thập dữ liệu khí hậu hiện 
trường mỏ than Cọc Sáu

Để thu thập dữ liệu về điều kiện vi khí hậu tại 
mỏ than Cọc Sáu, 2 trạm quan trắc cố định đã 
được lắp đặt tại mặt mỏ (+105,  +195) và một trạm 
di động gắn trên thiết bị bay không người lái để đo 
tốc độ gió, hướng gió và nhiệt độ nhằm đánh giá 
độ ổn định của lớp khí quyển dựa trên số Froude, 
lớp ổn định Pasquill, lớp đảo ngược nhiệt độ. Cảm 
biến giám sát lắp đặt trên UAV được sử dụng là 
máy đo gió siêu âm Young 81000. Nó hoàn toàn 
phù hợp để đo tốc độ gió yêu cầu, độ phân giải 
cao.

Trạm quan trắc cố định thứ ba được lắp đặt 
tại đáy mỏ (-300) để đo nồng độ khí PM10 và CO 
nhằm đánh giá sự phát tán của không khí ô nhiễm 

Hình 2. Lớp đảo ngược không khí hình thành tại 
Tp. và Logan, US

Hình 3. Hiện trạng khai trường mỏ than lộ thiên 
Cọc Sáu
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trong mỏ. Kết quả đo đạc thể hiện trên hình 4.
Kết quả đo tại 3 trạm cố định trong thời gian từ 

16/4/2021 ÷ 20/4/2021 như sau:
- Nhiệt độ tăng vào 5:30 sáng, đạt đỉnh lúc 

11:30 và giảm dần đến 17:30, chênh lệch giữa ban 
đêm và ban ngày tại hai trạm cố định trên mặt đất 
nằm trong khoảng 4,18 ÷ 11,94 °C, đạt 2,56 ÷ 4,22 
°C tại trạm trên đáy mỏ. Chênh lệch nhiệt độ trung 
bình ngày giữa trạm mặt đất và trạm đáy mỏ là 
3,82–5,11 °C;

- Vận tốc gió tự nhiên đo được tại trạm số 1 
(+195) dao động trong khoảng 1,06 ÷ 5,85 m /s, 
trung bình từ 1 ÷ 1,5 m/s, gió thổi từ Đông Bắc 
sang Tây Nam;

- Dựa trên phân tích về lớp khí quyển ổn định, 
lớp nghịch đảo, dữ liệu thu được từ 2 trạm trên 
mặt và dưới đát mỏ được sử dụng để tính số 
Froude (Fr) dựa trên công thức (1). Kết quả cho 
thấy giá trị Fr nằm trong khoảng 0,1 ÷ 0,7. 

Trong một nghiên cứu về sự phân tán của 
các hạt trong một mỏ than lộ thiên sâu, Sumanth 
Chinthala [9] nhận thấy rằng nếu Fr > 1,6, thì lớp 
nghịch đảo không còn. Nếu 1,3 <Fr <1,6, không 
khí trong mỏ hòa trộn với không khí phía trên và 
nếu Fr <1,3, không khí trong mỏ được phân tách 
hoàn toàn với không khí phía trên.

Như vậy, bảng phân loại các lớp ổn định 
Pasquill (bảng 1) và các điều kiện khí tượng xác 
định lớp ổn định Pasquill (bảng 2) cho thấy lớp khí 
quyển ban ngày mỏ Cọc Sáu là lớp C, vào ban 
đêm là cấp E và F dẫn đến bụi và khí ô nhiễm 
trong mỏ Cọc Sáu không thể phát tán ra môi 
trường bên ngoài mà tập trung, lắng đọng trong 

không gian của mỏ.
Kết quả đo tại trạm di động đo bằng UAV 

cho thấy: Gradient nhiệt độ trong khoảng 0,64-
1,53°C/100 m. Phân loại lớp ổn định của khí quyển 
theo gradient nhiệt độ (bảng 3) là E và F. Kết quả 
này tương tự như phân loại theo vận tốc và số Fr. 
Do các lớp ổn định là “hơi không ổn định” và “ổn 
định” dẫn đến  các chất ô nhiễm sinh ra trong mỏ 
hầu như không được phân tán ra ngoài làm cho 
nồng độ khí CO và bụi PM10 cao trong mỏ. 

Từ kết quả đo lường hiện trường của 3 trạm 
quan trắc tại mỏ than Cọc Sáu cho thấy khí CO 
và bụi PM10 tập trung cao trong mỏ và không thể 
phát tán ra môi trường bên ngoài tác dụng của 
lớp ổn định và đảo ngược. Cho nên, cần có giải 
pháp thông gió phù hợp để chung hòa không khí 
về trạng thái an toàn. Để có cái nhìn tiến trước về 
hành vi sẽ sảy ra của luồng không khí trước và 
sau khi thông gió. Nghiên cứu sử dụng phần mềm 
ANSYS dưới phân tích CFD 2D để mô phỏng 
trạng thái của luồng không khí trước và sau khi 
thông gió trong mỏ. 

5. Mô phỏng, phân tích dòng chảy không 
khí trong mỏ bằng phần mềm Ansys

Phần mềm Ansys với phân tích CFP là phần 
mềm nổi tiếng trên thế giới được sử dụng để phân 
tích dòng chảy không khí. Dựa trên thông số hình 
học thiết kế cuối cùng ( đáy kết thúc -345) của mỏ 
than Cọc Sáu, mô hình 2D được xây dựng theo 
trục A-A (Hình 4), nghiên cứu tiến hành phân tích 
các trường hợp gió tự nhiên và thông gió cơ học. 
Điều kiện đầu vào ban đầu của mô phỏng CFD 
được trình bày trong Bảng 4. Các nguồn không 
khí được xác định dựa trên vị trí của máy xúc và 
xe tải tại địa điểm làm việc, nghiên cứu đưa ra các 
nguồn phát thải CO trong mỏ có giá trị 10 ppm dựa 
trên tài liệu tham khảo về phát thải khí thải động 
cơ diesel của Arif Susanto [10]. 

Trên thực tế, trong các mỏ lộ thiên còn có các 
khí độc khác như mêtan (CH4), cacbon monoxit 
(CO), lưu huỳnh đioxit (SO2) và nitơ đioxit (NO2). 
Tuy nhiên, hành vi phân tán khí trong lớp ổn định 
khí quyển là tương tự. Vì vậy, trong nghiên cứu, 
chỉ sử dụng khí CO để đánh giá hành vi phát tán. 
Vận tốc độ gió tự nhiên để đưa vào phân tích CFD 
được xác định trong giá trị đo được tại trạm quan 
trắc trên mặt mức +195 với giá trị 0,5 m/s.

Kết quả đo vận tốc gió, nồng độ khí CO ghi 
nhận luôn tục trong 24h tại đáy mỏ kết thúc -345m: 

- Thiết kế KTKT -345 mỏ than Cọc Sáu (Hình 

Hình 4. Kết quả đo quan trắc trên mỏ Cọc Sáu
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5-7)
Giá trị vận tốc gió và nồng độ khí CO đo tại đáy 

mỏ như biểu đồ hình 8. 
Dựa trên kết quả phân tích CFD cho 2 trường 

hợp địa hình hiện trạng và KTKT -345 mỏ than 
Cọc Sáu với vận tốc gió tự nhiên v = 0,5 m/s cho 
thấy lớp ổn định khí quyển được hình thành từ 
dòng chảy ổn định của gió tự nhiên và nhiệt độ môi 

Bảng 4. Thông số cài đặt mô phỏng trên phần mềm Ansys

Thông số Mô hình CFD 
Điều kiện biên Vận tốc gió, nồng độ CO

Nhiệt độ môi trường 37°C
Dạng lưới Tetrahedron elements

Giải pháp mô hình Turbulence model (k-E)
Chức năng kích thước lưới Proximity and curvature

Số phần tử lưới 240.000 – 600.000
Điều kiện mô phỏng Transient-state conditions

Nồng độ khí CO 10 ppm

Hình 5. Mô hình 2D KTKT -345 mỏ than Cọc Sáu

Hình 6. Mô hình vector dòng chảy không khí

Hình 7. Mô hình phát thải khí nồng độ khí CO
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trường. Lớp khí quyển ổn định ngăn chặn chuyển 
động thẳng đứng của dòng ô nhiễm. 

Bên cạnh đó, có thể quan sát thấy hiện tượng 
tuần hoàn không khí (Hình 6). Hiện tượng này nằm 
bên dưới lớp ổn định khí quyển làm cho nguồn ô 
nhiễm sinh ra trong mỏ khó bị phân tán ra ngoài, 
dẫn đến nồng độ khí CO trong hố tăng cao.

Vận tốc gió mặt mỏ cao nhưng không thể giảm 
thiểu nồng độ của các chất ô nhiễm tại đáy mỏ do 
ảnh hưởng của lớp đảo ngược không khí (Hình 8).

Để đảm bảo khả năng tiêu, thoát của các 
nguồn ô nhiễm. Nghiên cứu đưa ra giả thiết về 
trường hợp đặt quạt để mô phỏng sự phân tán 
nguồn ô nhiễm và dòng chảy không khí với KTKT 
-345. Thông số kỹ thuật và sơ đồ lắp quạt như 
bảng 5 và hình 9.

- Mô phỏng trường hợp gió tự nhiên thổi theo 
hướng Tây Nam – Đông Bắc với vận tốc gió tự 
nhiên v = 0,5 m/s (Hình 10-12).

Giá trị vận tốc gió và nồng độ khí CO đo tại 
điểm 1, 2 như biểu đồ hình 13-14.

Từ kết quả phân tích trên rút ra kết luận sau:
- Quan sát được việc loại bỏ khi CO liên tục ra 

khỏi mỏ;
- Kết quả đo vận tốc và nồng độ khí Co tại điểm 

1 cho thấy vận tốc không khí đáy mỏ đạt  0,74 
÷ 0,79 m / s và khí nồng độ CO có giá trị từ  0 ÷ 
0,00065 ppm. Đảm bảo các điều kiện an toàn làm 
việc cho người lao động;

- Các dữ liệu đo được tại đáy mỏ (điểm 1) và 
mặt mỏ ( điểm 2) cho thấy khí CO được phát tán 
liên tục ra môi trường bên ngoài, nồng độ Co tại 
đáy mỏ rất nhỏ, không đáng kể. 

Như vậy, thông gió cơ học có hiệu quả trong 
việc làm giảm nguồn ô nhiêm trong mỏ. Tuy 
nhiêm, để lựa chọn được sơ đồ thông gió, đặt 
quạt phù hợp cần thực hiện, kiểm chứng với các 
trường hợp thông gió khác nhau để đưa ra quyết 
định cuối cùng.

6. Kết luận
Từ kết quả phân tích, đo đạc, khảo sát hiện 

trượng về đánh giá điều kiện vi khí hậu và mô 
phỏng trường hợp gió tự nhiên, thông gió cơ học 
bằng phần mềm Ansys dưới phân tích CFD 2D 
cho thấy:

- Lớp ổn định của khí quyển là lớp C vào ban 
ngày và E hoặc F vào ban đêm. Kết quả này lớp 
ổn định không khí trong mỏ  là trung tính vào ban 
ngày và hơi ổn định hoặc ổn định vào ban đêm 
dẫn đến  các chất ô nhiễm được tạo ra như PM10 
hoặc khí độc hầu như không bị phân tán ra khỏi 
mỏ.

- Chỉ số Fr là 0,1–0,7 cho thấy rằng không khí 
trong mỏ bị phân tách khỏi bầu không khí phía trên 
của mỏ. Do đó, các chất ô nhiễm dạng hạt và khí 

Hình 8. Dữ liệu đo vận tốc (bên trái) và nồng độ khí CO (bên phải) tại đáy mỏ

Bảng 5. Đặc tính lắp đặt và phát thải CO

Đặc tính Thông số cơ học
Hướng gió tự nhiên TN – ĐB
Vận tốc gió tự nhiên, m/s 0.3
Vận tốc quạt, m/s 8
Số quạt 3
Vị trí phát thải khí CO -340, -285, -225
Nồng độ khí Co, ppm 10

Hình 9. Sơ đồ lắp đặt quạt trên mỏ
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không thể phân tán ra ngoài dẫn nồng độ khí CO 
và PM10 tăng cao.

- Các phép đo gradient nhiệt độ bằng UAV dọc 
cho thấy sự tồn tại của lớp nghịch đảo nhiệt độ. 
Các cấp độ ổn định của khí quyển được phân loại 
là E và F dựa trên các phép đo gradient nhiệt độ 
theo phương thẳng đứng, và kết quả này tương tự 

như phân loại dựa trên tốc độ gió và số Fr.
- Mô phỏng dòng chảy không khí với vận tốc 

gió tự nhiên 0,5 m/s và nồng độ khí CO cao được 
phân bố ở đáy mỏ bằng phân tích CFD. Kết quả 
này mô phỏng khá giống với dữ liệu đo đạc tại 
hiện trường.

- Kết quả mô phỏng trong trường hợp đặt 3 

Hình 10. Mô hình bố trí quạt và nguồn phát thải CO

Hình 11. Mô hình dòng chảy không khí dưới tác dụng của quạt

Hình 12. Mô hình dòng chảy CO dưới tác dụng của quạt

Hình 13. Dữ liệu đo vận tốc (bên trái) và nồng độ khí CO (bên phải) tại đáy mỏ
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quạt với vận tốc 8 m/s cho thấy khả năng phát tán 
khí Co ra ngoài mô trường. Điều đó cho thấy hiệu 
quả tiềm năng trong việc sử dụng thông gió cơ học 
cho các mỏ lộ thiên sâu tại Việt Nam.
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Research on the applicability of simulation software for microclimate condition 
and ventilation or Coc Sau coal mine

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

Abstract: 
Coc Sau coal mine is one of the deep open-pit coal mines with huge amount of annual overburden. 

From the results of survey and measurement of microclimate conditions at fixed stations, installed 
on the mine, it shows that pollution sources are not dispersed but accumulated in the mine space. In 
order to evaluate the atmospheric morphology and microclimate conditions of the mine to provide a 
suitable ventilation solution in neutralizing the mine air, research and application of the specialized air 
simulation software of Ansys based on the  most advanced 2D CFD analysis. 

Hình 14. Dữ liệu đo vận tốc (bên trái) và nồng độ khí CO (bên phải) tại mặt mỏ 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BOEHMITE TỪ SẢN PHẨM 
HYDRAT NHÀ MÁY SẢN XUẤT ALUMIN 

ThS. Nguyễn Văn Minh, ThS. Nguyễn Văn Hậu
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin
TS. Nguyễn Hàn Long; TS. Nguyễn Anh Vũ
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Biên tập: ThS. Nguyễn Văn Minh

Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sản xuất boehmite từ sản phẩm trung gian hydrat nhà máy 

alumin trong phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được công nghệ sản xuất boehmite từ 
sản phẩm trung gian hydrat và xác định được các chế độ tối ưu. Chất lượng sản phẩm Boehmite thu 
được đạt chất lượng yêu cầu: Al2O3  ≥ 79%, Fe2O3 ≤ 0,08%, Na2O ≤ 0,16% và kích thước hạt trung bình 
≤ 15 mm. 

1. Mở đầu
Boehmite (γ-AlOOH) là một sản phẩm trung 

gian của quá trình sản xuất oxit nhôm hoạt tính 
(γ-Al2O3). Boehmite có độ cứng 3,5 – 4,0, tỷ trọng 
3,019 g/cm3. Cấu trúc boehmite bao gồm các lớp 
bát diện Al(OH)6 liên kết với nhau bằng các đỉnh 
và cạnh tạo thành các lớp đôi bát diện Al(OH)6. 
Tính chất xốp được xem là đặc tính quan trọng 
nhất của boehmite. Boehmite có nhiều ứng dụng 
quan trọng trong công nghiệp, đặc biệt là dùng làm 
nguyên liệu sản xuất các loại xúc tác trong công 
nghiệp hóa học, hóa dầu, các chất hấp phụ, sấy 
khí, làm ngọt khí, và ứng dụng các sản phẩm cao 
cấp như vật liệu nano Al2O3, bột siêu mịn, làm vật 
liệu độn cho polyme, vật liệu chống cháy, chống 
mài mòn...[1] [2]. 

Theo phân tích thị trường của CAGR, do 
những đổi mới về công nghệ cũng như sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghiệp xe điện nên thị 
trường boehmite tiếp tục phát triển mạnh trong 
những năm gần đây và các năm tiếp theo với tốc 
độ tăng trưởng hàng năm về giá trị là 12,9% và 
sản lượng là 10,2%. Dự kiến đến năm 2025 giá trị 
đạt mức 276,3 triệu USD [6].

Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ và Tân Rai 
sử dụng công nghệ Bayer để sản xuất alumin, 
công suất thiết kế của hai nhà máy 1,3 triệu tấn 
alumin/năm. Từ khi đi vào vận hành sản xuất, nhà 
máy hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm 
alumin đáp ứng yêu cầu, sản phẩm alumin của 
hai nhà máy chủ yếu dùng cho xuất khẩu đi các 
nước trên thế giới. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị 

và đa dạng hoá sản phẩm, cần nghiên cứu công 
nghệ sản xuất sản phẩm mới từ sản phẩm trung 
gian hydrat của nhà máy sản xuất alumin như: 
Boehmite, alumin siêu mịn, .... có giá trị kinh tế 
cao, giá trị sản phẩm boehmite cao gấp 10 lần giá 
trị sản phẩm alumin.

Do đó, việc nghiên cứu công nghệ sản xuất 
sản phẩm alumin từ sản phẩm trung gian nhà máy 
sản xuất alumin là cần thiết và có ý nghĩa thực tế.

2. Mẫu nghiên cứu
Nhóm tác giả đã tiến hành lấy mẫu nghiên cứu 

hydrat tại kho chứa sản phẩm hydrat của nhà máy 
sản xuất alumin Tân Rai và Nhân Cơ. Mẫu sau khi 
lấy được vận chuyển về Hà Nội để tiến hành thí 
nghiệm. Mẫu hydrat thể hiện ở hình 1. 

* Kết quả phân tích mẫu hydrat:
Kết quả phân tích thành phần hoá học mẫu 

hydrat được thể hiện ở bảng 1.
Kết quả phân tích cỡ hạt cho thấy: Dải kích 

thước cỡ hạt nằm trong khoảng  26 ÷ 344 µm, 
trong đó cỡ hạt chủ yếu tập trung trong dải cỡ hạt 

Hình 1. Mẫu hydrat nhà máy alumin
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90÷150 µm chiếm tỷ lệ 65%.
Theo kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X, xác 

định cấu trúc tinh thể hydrat của 2 nhà máy Alumin 
Nhân Cơ và Tân Rai có dạng thù hình là Gibbsite, 
sản phẩm có độ tinh thể lớn, phân bố kích thước 
hạt tương đối tập trung. 

•	Nhận xét:
Mẫu hydrat là các tinh thể rắn, màu trắng hơi có 

ánh hồng chứ không trắng sáng hoàn toàn chứng 
tỏ vẫn còn một lượng nhỏ sắt, cỡ hạt thô, hàm 
lượng Al2O3 đạt 65%. Do đó, cần nghiên cứu loại 
bỏ tạp chất (Fe, Na), nâng cao hàm lượng Al2O3,..

3. Kết quả thí nghiệm sản xuất boehmite
3.1. Điều kiện và phương pháp thí nghiệm
a) Điều kiện thí nghiệm
Thí nghiệm được tiến hành ở phòng thí nghiệm 

Viện kỹ thuật hóa học, trường đại học Bách khoa 
Hà Nội.

*Hóa chất sử dụng: Nhôm hydroxit (hydrat) 
nhà máy alumin Nhân Cơ; Al2(SO4)3.18H2O; 
NH4Al(SO4)2.12H2O; H2SO4, HNO3; NaOH; BaCl2; 
Polyacrylamide N101, N204; Nước cất...

* Dụng cụ thí nghiệm: Máy khuấy từ gia nhiệt; 
Cốc thủy tinh, ống đong; Chai nhựa chứa dung 
dịch NaOH; Van điều chỉnh nhỏ giọt; Bộ giá đỡ 
các chai đựng dung dịch; Tủ sấy; Phễu và máy lọc 
chân không; Vải lọc; Khay đựng mẫu; Cân điện 
tử...

b) Phương pháp thí nghiệm
Tiến hành thí nghiệm sản xuất boehmite trong 

phòng thí nghiệm với mẫu hydrat, quy trình tổng 
hợp boehmite gồm 04 bước: 

Bước 1: Chuẩn bị 1000 ml dung dịch NaAlO2 
0,5M bằng cách pha 20g NaOH, 40g nhôm hydrat 
vào 1000 ml nước cất, gia nhiệt đến 900C đồng 
thời khuấy đều trong 2h sau đó lọc bỏ phần cặn 
không tan thu được dung dịch aluminat nồng độ ≈ 
0,5M. Dung dịch các tác nhân phản ứng kết tủa với 
aluminat [Al2(SO4)3.18H2O, NH4Al(SO4)2.12H2O, 
H+.v.v.] được cân lượng vừa đủ để hòa tan với 
1000ml tạo thành dung dịch có nồng độ 0.5M. 
Phản ứng của quá trình hòa tách tạo dung dịch 
aluminate như sau:

Al(OH)3  + NaOH + aq = NaAlO2 + H2O+ aq     
Trong dung dịch aluminate tốc độ oxy hóa 

Fe(OH)2 tạo thành Fe(OH)3 dưới điều kiện tự 
nhiên là rất chậm, do đó để tăng tốc độ phản ứng 
cũng như quá trình loại bỏ Fe2+ sử dụng các tác 
nhân oxy hoá mạnh H2O2.

4Fe2+ + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3↓ 
Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong dung dịch ban 

đầu, tiến hành cho 500 ml dung dịch NaAlO2 0,5M 
phản ứng với 500 ml dung dịch tác nhân kết tủa 
0,5M. Hai dung dịch NaAlO2 và tác nhân kết tủa 

Bảng  1. Thành phần hoá học mẫu hydrat 

Stt Tên mẫu
Chỉ tiêu phân tích, %

Al2O3 Na2O SiO2 Ca Fe2O3

1 Nhân Cơ 65,042 0,008 0,0054 0,041 0,0044
2 Tân Rai 65,214 0,0068 0,0046 0,038 0,0031

Hình 2.Thiết bị thí nghiệm sản xuất boehmite từ 
hydrat
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được cho vào 2 chai nhựa có đường dẫn lỏng và 
van kiểm soát lưu lượng. Hai dung dịch được cấp 
vào vùng phản ứng với tốc độ khoảng 50 ml/phút, 
hỗn hợp phản ứng được khuấy trộn liên tục bằng 
máy khuấy từ và gia nhiệt để duy trì nhiệt độ phản 
ứng được tiến hành ở khoảng 70°C. Phụ gia phân 
tán cũng được đưa vào hỗn hợp phản ứng đồng 
thời và được cấp liên tục trong suốt quá trình phản 
ứng. Trong nội dung nghiên cứu này chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu ảnh hưởng của 2 phụ gia trợ keo 
tụ là polyacrylamide N101 và N204 ở các nồng 
độ khác nhau từ 2÷8ppm. Các phương trình phản 
ứng xảy ra trong quá trình thí nghiệm kết tủa tạo 
sản phẩm boehmite:

Al2(SO4)3 + 6NaAlO2  + 4H2O  = 8AlOOH + 
3Na2SO4

Bước 3: Sau khi kết thúc phản ứng tổng hợp, 
kết tủa màu trắng được đưa đi lọc tách ly tâm, rồi 
rửa sạch Na2SO4 bằng nước cất (rửa ly tâm). 

Bước 4: Mẫu sau khi rửa sạch Na2SO4 được 
mang đi sấy khô tại 80°C trong 3h, sau đó lấy mẫu 
ra nghiền nhỏ rồi tiếp tục đưa đi sấy ở 120°C trong 
3h.

Bước 5:  Mẫu sau khi sấy khô được đem đi 
nung ở nhiệt độ 240°Ctrong 5 giờ.

Sơ đồ quy trình thí nghiệm tổng hợp boehmite 
được tóm tắt như trên hình 3. 

3.2. Nghiên cứu sản xuất boehmite từ hydrat
Quá trình sản xuất boehmite chịu ảnh hưởng 

của nhiều yếu tố như: Chất lượng hydrat (tạp 
chất); pH của môi trường phản ứng; nhiệt độ phản 
ứng; tác nhân tạo mầm; phụ gia sử dụng; thời gian 
già hóa; chế độ nước rửa sản phẩm; chế độ sấy, 

nung..v.v.
3.2.1. Nghiên cứu loại bỏ tạp chất trong hydrat
Chất lượng boehmite tổng hợp được phụ thuộc 

rất nhiều vào thành phần nguyên liệu, nếu nguyên 
liệu lẫn nhiều tạp chất, đặc biệt là Fe và Na, đây 
là những chất ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 
boehmite tạo thành, do đó cần tiến hành nghiên 
cứu thí nghiệm, tinh chế loại bỏ các kim loại này 
trong nguyên liệu đầu. 

a) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ 
hòa tan của hydrat trong kiềm

Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và 
nồng độ kiềm đến độ hòa tan của hydrat chúng 
tôi đã tiến hành hòa tan Al(OH)3 trong dung dịch 
NaOH có nồng độ 2 ÷ 4M với sự thay đổi nhiệt độ 
từ 80 ÷ 1000C, phản ứng của quá trình như sau:

 Al(OH)3  + NaOH + aq = NaAlO2 + H2O+ aq     
Tiến hành hòa tan 10g hydrat trong 500ml dung 

dịch NaOH với thời gian 2h, sau đó lọc lấy phần 
cặn không tan sấy ở 1200C trong 3h cân để xác 
định khối lượng cặn không tan, từ đó xác định 
được độ hoà tan thể hiện bảng 2. 

Có thể thấy rằng khi nhiệt độ và nồng độ kiềm 
tăng thì độ hòa tan của hydrat tăng theo, khi hòa 
tách ở nhiệt độ 1000c và nồng độ dung dịch NaOH 
là 4M thì độ hòa tan hydrat đạt 99,87% khối lượng 
(gần như hoàn toàn).

b) Nghiên cứu tinh chế dung dịch aluminate 
sau hòa tách

Dung dịch aluminate sau khi hoà tách cần tiến 
hành thí nghiệm loại bỏ sắt, sắt trong dung dịch 
tồn tại dạng Fe2+ có thể sử dụng các tác nhân oxy 
hoá mạnh như KMnO4, H2O2, Ozone..v.v.. Trong 
nội dung nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào 
nghiên cứu sử dụng các tác nhân H2O2 và Ozone 
để xúc tiến quá trình oxy hóa Fe2+ thành Fe3+ đối 
mục đích loại bỏ tạp chất trong dung dịch aluminat. 
Khi cho H2O2 tác dụng dung dịch, quá trình phản 
ứng hóa học như sau:

4Fe2+ + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3↓
Tiến hành gạn phần dung dịch aluminat phía 

Hình 3. Sơ đồ phản ứng tổng hợp boehmit trong 
phòng thí nghiệm

Bảng  2. Khảo sát độ hòa tan của sản phẩm 
hydrat 

Stt
Nồng 
độ dd 
NaOH

Nhiệt độ, độ hòa tan %

800C 900C 1000C

1 2M 61,86 92,61 99,28
2 4M 78,43 96,47 99,87
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trên, phần dung dịch tầng đáy thường sẽ lẫn cặn 
sắt khi tháo ra sẽ được ly tâm để loại bỏ Fe(OH)3. 

3.2.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới 
quá trình tạo thành boehmite

Dung dịch sau khi tinh chế, nhóm tác giả đã 
tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng tới quá trình tạo 
thành boehmite: (i) Ảnh hưởng của pH; (ii) Ảnh 
hưởng của nhiệt độ phản ứng; (iii) Ảnh hưởng của 
yếu tố mầm kết tinh; (iv) Ảnh hưởng của thời gian 
già hoá.

Kết quả của quá trình nghiên cứu ảnh hưởng 
của pH tới quá trình thành tạo boehmite, đã lựa 
chọn được pH = 9 là môi trường tối ưu cho quá 
trình tạo thành boehmite. Kết quả phân tích tổng 
hợp trên phổ phối hợp XRD được thể hiện hình 4.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 

phản ứng đến sự tạo thành boehmite, đã lựa chọn 
được nhiệt độ tối ưu là 70oC. Kết quả phân tích 
được tổng hợp trên phổ phối hợp XRD  thể hiện 
trên hình 5.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố mầm 
đến sự tạo thành boehmite, đã lựa chọn được tỷ 
lệ mầm tối ưu là 0,2%. Kết quả phân tích được 
tổng hợp trên phổ phối hợp XRD được thể hiện 
trên hình 6.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian 
già hoá đến sự tạo thành boehmit, đã lựa chọn 
được thời gian phù hơp là 2h. Kết quả phân tích 
được tổng hợp trên phổ phối hợp XRD boehmit 
được thể hiện hình 7.

3.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian, chế độ 
sấy tới chất lượng boehmite

Hình 4. Phổ XRD của boehmite tổng hợp ở các giá trị pH khác nhau   

Hình 5. Phổ phối hợp nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự tạo thành boehmite
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Sản phẩm boehmite sau khai tạo thành tiếp tục 
được rửa để loại bỏ một số tạp chất còn lẫn bằng 
nước. Sau đó mẫu boehmite được tiến hành sấy 
ở các nhiệt độ khác nhau (Bảng 3), kết quả sản 
phẩm thu được đem phân tích qua phổ XRD phối 
hợp đưa ra trên hình 8 và lựa chọn được thời gian 

sấy phù hợp.
Kết quả nghiên cứu đã xác định được các chế 

độ tối ưu khi tổng hợp boehmite từ sản phẩm 
trung gian hydrat nhà máy alumin trong phòng thí 
nghiệm như sau:

- pH = 9, 
- Nhiệt độ t = 70OC, 
- Thời gian già hóa 2h, 
- Mầm boehmit 0,2%, 
- Chế độ sấy sản phẩm boehmite: 110OC (5h) 

→ 180OC (3h) → 230OC (3h)
Sản phẩm boehmite tổng hợp được đem phân 

tích thành phần hoá học, tính chất vật lý được thể 
hiện ở bảng 4. Chất lượng sản phẩm Boehmite 
thu được trong quá trình thí nghiệm trong phòng 
thí nghiệm đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu 

Hình 6. Phổ phối hợp so sánh ảnh hưởng của yếu tố tạo mầm đến sự tạo thành Boehmite

Hình 7. Phổ phối hợp so sánh ảnh hưởng của thời gian già hóa đến sự tạo thành Boehmite

Bảng  3. Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thời 
gian sấy

Ký hiệu 
mẫu

Thời gian sấy tại các nhiệt độ khác 
nhau (h)

110OC 180OC 240OC
H1 5 0 0
H2 5 3 0
H3 5 3 3
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thị trường.
4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu sản xuất Boehmite trong 

phòng thí nghiệm từ sản phẩm trung gian của 
nhà máy sản xuất alumin thuộc TKV đã xác định 
được công nghệ sản xuất Boehmite và chế độ tối 
ưu. Chất lượng sản phẩm Boehmite thu được đạt 
yêu cầu so với tiêu chuẩn, cụ thể:  Hàm lượng 
Al2O3: 84,31 (≥79%), Fe2O3: 0,004% (≤0,08%), 
Na2O: 0,005% (≤0,16%), Bề mặt riêng: 8,65 m2/g ( 
≥4m2/g), Kích thước hạt trung bình: 10-15mm (≤15 
mm).

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định có thể sản 
xuất boehmite từ sản phẩm hydrat của nhà máy 
sản xuất alumin, làm cơ sở cho việc nghiên cứu 
các sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao trong quá 
trình sản xuất alumin. 
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Bảng 4. Kết quả phần tích sản phẩm Boehmite

Stt Chi tiêu phân 
tích Đơn vị Kết quả 

1 Al2O3 % 84,31
2 Fe2O3 % 0,004
3 Na2O, % % 0,005
4 Bề mặt riêng, m2/g 8,65

5 Kích thước hạt 
trung bình,µm µm 10-15

Hình 8. Ảnh hưởng của chế độ sấy đến hàm lượng pha tinh thể boehmit

Hình 9. Sản phẩm boehmite
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Research results on the synthesis of boehmite from hydrate products of alumina 
manufacturingfactories

MSc. Nguyen Van Minh, MSc. Nguyen Van Hau - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
MSc. Nguyen Han Long; Dr. Nguyen Anh Vu

Institute of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology 
Abstract: 
This paper presents the results of research on and production of boehmite from hydrate intermediates 

of alumina plant in the laboratory. Research results have selected the boehmite production technology 
from hydrate intermediates and determined the optimal modes. The obtained Boehmite product quality 
meets the required quality, namely Al2O3 ≥ 79%, Fe2O3 ≤ 0.08%, Na2O ≤ 0.16% and the average 
particle size ≤ 15 mm.
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TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THÁP GIẾNG TRONG HỆ THỐNG TRỤC TẢI 
GIẾNG ĐỨNG

ThS. Vũ Điǹh Mạnh, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin

Biên tập: ThS. Nguyễn Đình Thống

Tóm tắt:
Trên thế giới việc khai thác than hầm lò bằng công nghệ giếng đứng đã được ứng dụng rộng rãi, 

chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản lượng than khai thác hầm lò. Tại Việt Nam, với nhu cầu sản lượng 
than khai thác tăng trung bình 16% năm, với điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, giải pháp sử dụng 
công nghệ giếng đứng được các mỏ áp dụng ngày càng nhiều. Với nhu cầu sử dụng thiết bị trục tải giếng 
đứng trong nước ngày một tăng, việc nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống trục tải có ý nghiã thực tiễn 
nhằm thúc đẩy phát triển hoàn thiện sản phẩm, từ đó đẩy mạnh công tác chế tạo, sử dụng thiết bị hệ 
thống trục tải giếng đứng trong nước hiện nay.

1. Mở đầu:
Hệ thống trục tải là một khâu quan trọng trong 

hệ thống vận tải của mỏ khai thác hầm lò được 
khai thông bằng giếng đứng, đảm bảo nối liền vận 
tải trong mỏ và trên mặt bằng. Nhiệm vụ của hệ 
thống là vận chuyển khoáng sản, đất đá, thiết bị, 
nguyên vật liệu, người lên xuống trong quá trình 

hoạt động của mỏ. Với nhiệm vụ như vậy, hệ 
thống trục tải giếng đứng có một vai trò rất quan 
trọng cả về mặt đảm bảo duy trì sản xuất cũng như 
an toàn lao động. Một số hệ thống trục tải trên thế 
giới được giới thiệu ở hình 1 cùng các thông số kỹ 
thuật của chúng trong bảng 1.

Hiện nay, tại Việt Nam khai thác sử dụng công 

Hình 1- Một số hệ thống trục tải trên thế giới

                 Mỏ muối Kali Gremjacinsky, LB Nga                                  Mỏ than, Trung Quốc

                           Mỏ than Hoài Nam, Trung Quốc                              Mỏ sắt KMA, LB Nga
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nghệ giếng đứng đã được áp dụng tại mỏ than 
Mông Dương, Hà Lầm, Núi Béo, các mỏ khác như 
Khe Chàm II-IV, Mạo Khê... cũng đang được triển 
khai xây dựng. Hình ảnh và thông số hệ thống 
được thể hiện ở hình 2 và bảng 2.

Trong các thiết bị chính của hệ thống trục tải 
giếng đứng, máy trục là thiết bị cần đầu tư thời 
gian nghiên cứu lâu dài. Hiện trong nước chưa 
thể làm chủ về công nghệ, thiết bị gia công để chế 
tạo. Tuy nhiên một số bộ phận chińh của hệ thống 

trục tải như tháp giếng, hệ khung cốt giếng, hệ 
thống cấp dỡ tải… là những thiết bị, kết cấu, trong 
nước hoàn toàn có khả năng thiết kế, chế tạo nội 
địa hóa.

Trong các thiết bị đó Tháp giếng có vai trò 
hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, 
làm việc tin cậy của hệ thống trục tải giếng đứng. 
Trong quá trình làm việc, tháp giếng chịu tác động 
của nhiều lực sinh ra do hoạt động của các thiết bị 
khác như thùng trục, cấp dỡ tải…, đồng thời cũng 

Bảng 1- Một số hệ thống trục tải giếng đứng trên thế giới

Địa điểm Thiết bị
Trục tải

Thông số kỹ thuật
Độ sâu, 

m
Công suất 

,kW
Vận tốc,

m/s
Tải trọng 
nâng, T

Mỏ Đồng- Thiếc Pyhashami-Phần Lan ABB-Thụy Điển 1.450 2.500 15,5 21,5
Mỏ Đồng Palabora- Nam Phi Siemag- Đức 1.290 6.400 - 30
Mỏ Sắt Kriuna - Thụy Điển ABB 710 5.600 17 34
Mỏ Kali Jansen- Canada ABB 1.000 14.000 - -
Mỏ Nikel Norilsk- Nga Nga 2.000 - - -
Mỏ Than Oktiabrski- Ucrain Ucrain 1.585 - - -

Hình 2- Một số hình ảnh tháp giếng

                              Tháp giếng mỏ Mông Dương                               Tháp giếng mỏ Núi Béo

Tháp giếng mỏ Hà Lầm
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chịu tác động từ bên ngoài như gió, động đất…. 
Về kết cấu, tháp giếng là một kết cấu kim loại lớn, 
chiều cao tháp giếng có thể lên tới 50÷100 m; Khối 
lượng kết cấu tháp lên tới hàng trăm tấn, thuộc kết 
cấu kim loại lớn, siêu trường, siêu trọng. Chính vì 
vậy, tháp giếng có thể coi như một kết cấu có tính 
đặc thù, trong tính toán thiết kế phải thỏa mãn các 
quy định về tính toán thiết kế kết cấu và đồng thời 
thỏa mãn các quy định về tính toán thiết kế công 
trình. Để hiện thực hóa thiết kế, chế tạo tháp giếng 
của hệ thống trục tải giếng đứng, cần triển khai 
các nội dung sau:

2. Xác định các yêu cầu về thiết kế kết cấu
Tháp giếng là một kết cấu đặc trưng của hệ 

thống trục tải mỏ thường là kết cấu thép dạng 
khung giàn hoặc thép hộp, một số yêu cầu cơ bản 
đối với thiết kế kết cấu tháp giếng như:

2.1. Yêu cầu kỹ thuật
- Tháp giếng phải thỏa mãn các yêu cầu chịu 

lực trong điều kiện sử dụng: Độ an toàn kết cấu 
phải đủ bền; Độ cứng vững, đủ sức chịu mọi tải 
trọng sử dụng.

- Kết cấu phải đảm bảo độ bền lâu của công 
trình. Hình dạng cũng như cấu tạo của kết cấu 
phải sao cho thuận tiện bảo dưỡng, kiểm tra và 
sơn bảo vệ.

- Đảm bảo về kiến trúc, kết cấu tháp có hình 
dạng hài hòa, thanh thoát, phù hợp kiến trúc mặt 
bằng công nghiệp mỏ. 

- Đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu của 
hệ thống trục tải: Loại trục tải, kích thước trục tải, 
tải trọng nâng, loại hình vị trí xây dựng….

2.2. Yêu cầu kinh tế
Ngoài đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống 

trục tải, kết cấu tháp giếng cũng đòi hỏi về yêu cầu 
kinh tế, được thể hiện:

- Tiết kiệm vật liệu: Thép cần được sử dụng 
một cách hợp lý. Chọn giải pháp kết cấu hợp lý, 

dùng thép cường độ cao, phương pháp tính toán 
tiên tiến.

- Đảm bảo tính công nghệ khi chế tạo: Kết cấu 
được thiết kế phù hợp với việc chế tạo sản xuất và 
việc sử dụng những thiết bị chuyên dùng hiện có, 
giảm công chế tạo.

- Lắp ráp nhanh: Kết cấu có thể được lắp ráp 
nhanh chóng với những thiết bị có sẵn; Liên kết 
khi lắp dựng dễ dàng thuận tiện. Để đạt yêu cầu 
này cần tiêu chuẩn hóa chế tạo kết cấu tháp giếng 
(Tiêu chuẩn hóa từng cấu kiện, các mối nối, lắp 
ghép...).

3. Các bước thiết kế kết cấu tháp giếng
3.1. Xác định kích thước hình học tháp 

giếng
Tháp giếng có nhiệm vụ để đỡ các puly phục 

vụ quá trình trục tải. Xác định kích thước tháp 
giếng là bước quan trọng để xác định kiến trúc, 
kết cấu hình dạng và sơ đồ bố trí thiết bị của tháp 
giếng. Hình 3 mô tả sơ đồ kiến trúc kết cấu của 
tháp giếng. Căn cứ yêu cầu kỹ thuật - công nghệ, 
đặc tính, bố trí các thiết bị sẽ tính toán xác định 
các kích thước hình học làm cơ sở tính toán thiết 
kế tháp giếng.

Bảng 2- Thông số hệ thống trục tải giếng đứng tại Việt Nam

Địa điểm Thiết bị trục tải
Thông số kỹ thuật

Độ sâu; m Công 
suất; kW

Vận tốc, 
m/s

Tải trọng 
nâng, T

Mỏ Mông Dương
Giếng chính: Nga 145 400 10 10
Giếng phụ: Nga 103 320 - 15

Mỏ Hà Lầm
Giếng chính: Trung Quốc 415 1600 7,7 16
Giếng phụ: Trung Quốc 395 1000 - 20

Mỏ Núi Béo
Giếng chính: Đức 385 1800 10 15
Giếng phụ: Đức 415 1300 - 21

Hình 3- Sơ đồ bố trí puly trên tháp giếng
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Từ sơ đồ xác định vị trí đặt puly tại mức sàn 
dưới theo công thức:

Hk = H1 + H3
H1= 0,5.D1 + 0,5.D2 + a + x1
H3 = H2 + Ho
H2 = Hn + Hp + Hq + 0,75R;
H0 = 0,5.D3 + 0,5.D2 + a + xo
Hk- chiều cao sàn đỡ puly tháp giếng;
Hn- chiều cao bunke nhận than (sàn thao tác);
Hp- chiều cao thùng cũi;
Hq- chiều cao trục quá đà, được xác định:
- Khi vận tốc thùng trục v< 3m/s, Hq ≥ 4 m;
- Khi vận tốc thùng trục v≥ 3m/s, Hq ≥ 6 m;
R- Bán kính puly sàn dưới cùng, (R= D3/2);
a- kích thước vòng bảo vệ puly (0,5 m);
x0, x1- hệ số kể đến kết cấu cơ khí đỡ puly (2 

m).
3.2. Lựa chọn vật liệu
Thép sử dụng trong chế tạo tháp giếng là loại 

thép thông dụng, độ bền cao, phù hợp với tải trọng 
yêu cầu. Cấu kiện dầm, cột sử dụng thép C345-
3 hoặc SM490/Q345B…; Một số liên kết thông 
thường như thép tấm, thép hình I, H sử dụng thép 
C245 hoặc SS400/Q235B; C255 hoặc SM400A....

3.3. Tính toán, xác định các tải trọng tác 
động lên kết cấu

Vì tính chất đặc thù của kết cấu tháp giếng, 
nhiều nước đã đưa ra các tiêu chuẩn liên quan 
đến thiết kế tháp giếng như: Đức, Úc, Trung 
Quốc.… Cũng vì vậy, mặc dù có nhiều phần mềm, 
áp dụng chung để tính toán thiết kế kết cấu công 
trình, nhưng tính đến đặc thù khi tính toán thiết kế 
tháp giếng, tại Liên bang Nga, người ta đã từng 
xây dựng phầm mềm “Копер” (tháp giếng) chuyên 
áp dụng để tính toán tháp giếng. Tuy vậy, cho đến 
nay, tại nhiều nước, tính toán tháp giếng vẫn sử 
dụng các phần mềm tính toán kết cấu công trình 
thông dụng như SCAD (LB Nga), Struc CAD, SAP 
2000…. Tuy nhiên, trước khi đưa các số liệu lực 
tác động vào phần mềm, phải phân tích, phân loại, 
tính toán các lực này, đưa vào các tổ hợp tải trọng 
cho phù hợp với các quy định tính toán thiết kế 
công trình hiện hành của từng nước [3,6]. Trong 
các quy định đó, tiêu chuẩn về tải trọng và tác 
động là tiêu chuẩn đầu tiên cần được quan tâm. 

Để tính toán an toàn cho kế kết cấu tháp giếng, 
vấn đề quan trọng là xác định đầy đủ, chính xác 
tải trọng tác động lên tháp giếng và các tổ hợp tải 
trọng. Theo tiêu chuẩn về tải trọng và tác động 
TCVN 2737:1995 và СНиП 2.01.07-85 (Nga) đã 

quy định việc phân loại các tải trọng cụ thể vào các 
loại tương ứng (hình 4).

Trên cơ sở xem xét các tiêu chuẩn, đối với tháp 
giếng, căn cứ vào phân loại các tải trọng, có các 
tải trọng sau tác động lên tháp giếng:

a) Tải trọng thường xuyên: WDL:
Đó là tự trọng bản thân của kết cấu và tải trọng 

các loại thiết bị lắp đặt cố định trên tháp, gồm các 
tải chính như:

- Tự trọng bản thân (WD): Khối lượng của bản 
thân cấu kiện tạo thành tháp giếng và các cấu kiện 
bắt cố định như: Mái đỡ, các sàn thao tác, lan can, 
vách ngăn....

- Tải trọng do dẫn hướng cáp (Wcg): Khối lượng 
của cáp dẫn hướng và các thiết bị liên kết kèm 
theo khi trục tải giếng đứng dẫn hướng bằng cáp.

 - Tải trọng thiết bị cố đinh (Wpme): Khối lượng 
thiết bị lắp đặt tĩnh trên tháp giếng bao gồm: Trọng 
lượng bản thân puly, trọng lượng của thiết bị cố 
định lắp đặt: Gối đỡ, đệm, bulông, chi tiết liên 
kết.... 

- Tải trọng khác (Wag): Tĩnh tải tác dụng còn 
bao gồm cả các lực kéo căng, lực giữ của các dây 
giữ, neo tháp giếng nếu có.

Tùy theo dạng tĩnh tải mà hệ số vượt tải của 
tải trọng khác nhau và giá trị được lấy theo TCVN 
2737:1995.

b) Tải trọng tạm thời:
Tải trọng tạm thời (dài hạn, ngắn hạn, đặc biệt) 

tác dụng bao gồm: Hoạt tải tác động lên mái, sàn 
thao tác; Tải trọng làm việc; Tải trọng gió; Tải trọng 
động đất và các loại tải trọng sự cố có thể phát 
sinh trong quá trình vận hành. Cụ thể các tải trọng 
như sau:

* Hoạt tải lên mái, sàn (WL): Hoạt tải do trọng 
lượng của người đi lại trong quá trình lắp dựng, 
sửa chữa; do các đồ vật, vật liệu, thiết bị... đặt tạm 
thời hoặc dài hạn lên các sàn.

* Tải trọng công tác (WWK):

Hình 4- Phân loại tải trọng
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Đây là tải trọng chính trong tính toán độ bền 
kết cấu tháp giếng. Tải được phát sinh trong quá 
trình vận chuyển khoáng sản, vật tư, vật liệu trong 
quá trình hoạt động của hệ trục tải. Tải công tác 
từ cáp nâng tác động đến puly dẫn hướng và tác 
động qua lại tháp giếng qua gối đỡ. Tải trọng từ 
cáp được tính toán trong trường hợp bất lợi nhất 
khi mang tải. Tải trọng được tính toán như sau:

    

Tải trọng từ puly tác động đến tháp giếng được 
phân thành các lực ngang, lực đứng tác dụng lên 
gối đỡ. 

η- Hệ số vượt tải của tải trọng;
γ- Hệ số khi tính toán về ổn định tháp, được lấy 

theo tiêu chuẩn AS3785.5-2006;
Ti- Lực kéo căng cáp thực tế tại đầu puly dẫn 

hướng.
 

QS- Trọng lượng bản thân thiết bị: Là toàn bộ 
trọng lượng của thiết bị lắp đặt tại đầu cáp nâng 
(khối lượng thùng trục, cơ cấu treo..)

QU- Tải trọng nâng: Là trọng lượng của khoáng 
sản, vật tư, thiết bị, người vận chuyển, tính cho 
trường hợp gây bất lợi nhất về lực.

QK- Trọng lượng cáp: Trọng lượng cáp bao 
gồm cả cáp nâng và cáp cân bằng.

Để tính toán an toàn cần xác định các trường 
hợp bất lợi nhất để xác định lực kéo căng cáp lớn 
nhất. Hai trường hợp bất lợi nhất được mô tả ở 
hình 5.

* Tải trọng gió (Ww):
Tải trọng gió được tính theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 2737-1995.
* Tải trọng động đất (WEQ):
Tải trọng động đất: Tải trọng động đất lấy theo 

TCVN 357-2006. 
* Tải trọng do nhiệt (Wtemp):
Là tải trọng do chênh lệch nhiệt độ giữa các 

phần của kết cấu gây ra biến dạng cưỡng bức của 
các mối liên kết. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa các 
mùa lớn tác động do nhiệt gây ảnh hưởng lớn đến 
độ biến dạng của kết cấu.

* Tải trọng sự cố (Wem):
Tải trọng sự cố là tải trọng sinh ra khi hệ thống 

trục tải gặp sự cố. Tải sự cố tính toán gây ra bất lợi 
nhất cho công trình bao gồm: Tải trọng đứt cáp, tải 
trọng sự cố quá nâng thùng trục.

- Tải trọng sự cố đứt cáp: Tải trọng đứt cáp 

được giả thiết là tải trọng gây ra làm đứt cáp nâng, 
(tham khảo theo tiêu chuẩn AS3785.5-2006). Việc 
tính toán xác định trong các trường hợp cụ thể 
như: Trường hợp cáp đơn tải trọng đứt cáp là tải 
làm đứt cáp. Trong trường hợp nhiều hơn 1 cáp 
thì tải trọng đứt cáp là tải trọng làm đứt đồng thời 
các cáp, tải tính toán là tổng tải đứt cáp của từng 
cáp đơn. 

- Tải trọng sự cố quá nâng thùng trục: Tải trọng 
sự cố quá nâng thùng trục được tính toán theo tiêu 
chuẩn DIN 4118. Theo đó tải trọng được tính toán 
bằng 5 lần tải trọng tĩnh của trọng lượng thiết bị 
đặt trên hệ thống.

c) Tổ hợp tải trọng tác dụng:
Các tải trọng tác dụng lên tháp giếng có thể 

đồng thời hoặc không đồng thời tùy theo trạng thái 
của từng tải trọng. Trong các tiêu chuẩn: TCVN 
2737:1995 đưa ra các quy định lập các tổ hợp tải 
trọng để phục vụ tính toán độ bền kết cấu công 
trình. Áp dụng các quy định này, đối với tháp 
giếng các tổ hợp sau: Tổ hợp cơ bản (THCB) và 
tổ hợp đặc biệt (THĐB). Tổ hợp cơ bản gồm: Tải 
trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn và 
ngắn hạn. Tổ hợp đặc biệt gồm: Tải trọng thường 
xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn, tải trọng tạm thời 
ngắn hạn có thể xảy ra và một trong các tải trọng 
đặc biệt.

Như vậy lập các tổ hợp tải trọng, dựa trên phân 
loại tải trọng tác động lên tháp giếng nêu trên có 

KUSi QQQT ++=

Hình 5- Sơ đồ lực kéo căng cáp hệ thống trục tải
a. Thùng trục có tải ở vị trí dưới cùng - thùng trục 
không tải ở vị trí trên cùng; b. Thùng trục có tải ở 
vị trí trên cùng - thùng trục không tải ở vị trí dưới 

cùng

a)                                      b)
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thể dùng để tính toán kết cấu tháp giếng đứng, tùy 
theo số lượng các trường hợp tải khác nhau mà 
có các trường hợp tổ hợp khác.

3.4. Tính toán, kiểm tra kết cấu tháp giếng
Đối với công tác thiết kế cơ khí, hiện nay sử 

dụng nhiều phần mềm, phổ biến là AutoCAD, ngoài 
ra còn có các phần mềm khác như: Solidword, 
Inventer, Cosmosdesign, NX 8.5, Hyperwork....
Trong tính toán thiết kế kết cấu có các phần mềm: 
SCAD, ETAB, STAAD Pro, STRAP, STruCAD, 
SAP, Graintec. Trong số các phần mềm trên, phần 
mềm SAP khá thông dụng và mạnh về tính toán 
kết cấu và phần mềm Graintec mạnh về tính toán 
thiết kế các liên kết của các kết cấu. Có thể sử 
dụng phối hợp hai phần mềm trên hỗ trợ tính toán 
để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Để tính toán kết cấu tháp giếng ta xây dựng mô 
hình kết cấu tháp giếng bằng phần mềm SAP2000. 
Đặt các lực tác dụng theo tính toán lên mô hình 
theo vị trí thực tế tác dụng và tiến hành phân tích, 
tính toán nội lực trên các phần tử kết cấu. Sơ đồ 
nguyên lý sử dụng phần mềm SAP để tính toán 
kết cấu theo các bước được mô tả ở hình 6 và mô 
hình thu được thể hiện ở hình 7.

Từ kết quả phân tích kết cấu bằng phần mềm, 
tiến hành tính toán kiểm nghiệm độ bền (khả năng 

chịu uốn, chịu cắt), độ ổn định (cục bộ, tổng thể) 
của các thành phần, độ chuyển vị của các chi tiết, 
bộ phận kết cấu tháp giếng với các tổ hợp lực gây 
bất lợi nhất cho công trình. Các chi tiết kết cấu 
chính kiểm tra là:

+ Cột đỡ, chân chống.
+ Hệ dầm đỡ, thanh giằng.
+ Sàn đỡ puly, sàn bảo vệ quá nâng.
+ Tính toán các mối liên kết.
Trên cơ sở tính toán kích thước, lựa chọn vật 

Hình 7- Mô hình kết cấu tháp giếng mỏ than 
Núi Béo

Hình 6- Sơ đồ nguyên lý sử dụng phần mềm SAP trong tính toán kết cấu
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liệu và tính toán kết cấu tiến hành xây dựng kiến 
trúc, kết cấu cụ thể của tháp đảm bảo công năng, 
mỹ quan của công trình.

4. Kết luận và kiến nghị
- Tháp giếng đứng là kết cấu đặc thù, tính toán 

thiết kế phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật, đồng thời 
phải thỏa mãn các quy định tính toán thiết kế công 
trình.

- Xây dựng hướng dẫn thiết kế chế tạo tháp 
giếng là cơ sở để tiến tới nội địa hóa thiết kế, chế 
tạo thiết bị trong nước, đáp ứng nhu cầu phát triển 
ngành khai khoáng và ngành cơ khí nhằm nâng 
cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị trục tải trong nước.

Tài liệu tham khảo:
[1]- Trần Doãn Trường. Trục tải mỏ. Nhà xuất 

bản Giao thông vận tải. Hà Nội-2000.
[2]- QCVN 02:2016/BCT. Kỹ thuật quốc gia về 

An toàn tời trục mỏ.
[3]- TCVN 2737:1995. Tải trọng và tác động-

Tiêu chuẩn thiết kế.
[4]- СНиП 2.07.07-85 Нагрузки и 

воздействия.
[5]- DIN 4118. Head frames and winding towers 

for rnines-Design loads, calculation principles and 
design prirrciples.

[6]- AS3785.5-2006. Underground mining-
Shaft equipment- Part 5: Headframe

[7]- GB 50385-2006-Code for design of the 
mine headframes.

Calculation and design of the shaft tower in the vertical shaft system

MSc. Vu Dinh Manh, MSc. Doan Ngoc Canh - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Abstract: 
In the world, the underground coal mining by vertical shaft technology has been widely applied, 

accounting for a significant proportion of the total coal production. In Vietnam, with the demand for 
coal production increasing by an average of 16% per year, with the deeper and deeper mining condition, 
the solution of using vertical shaft technology is being applied more and more by the mines. With the 
increasing demand for vertical shaft equipment in domestic, the research on and calculation and design 
of the shaft winding system has practical significance in order to promote the development and perfect 
products, thereby promoting the manufacture and use the current domestic vertical shaft winding system 
equipment.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP 
KHẨU TẠI TRUNG TÂM AN TOÀN MỎ 

KS. Bùi Quốc Việt, KS. Đào Đức Minh
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Biên tập: ThS. Phạm Chân Chính

Tóm tắt:
Bài báo đề cập đến công tác kiểm định thiết bị điện phòng nổ nhập khẩu trong năm 2021 và các năm 

gần đây, đánh giá hiệu quả công tác kiểm định lần đầu các thiết bị điện phòng nổ trước khi sử dụng 
trong mỏ than hầm lò. Quá trình kiểm định đã loại bỏ các thiết bị không đảm bảo tính năng an toàn, 
không được phép sử dụng trong môi trường có khí cháy nổ, nhằm ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn gây 
mất an toàn khi sử dụng thiết bị.

1. Đặt vấn đề
Khí mê tan (CH4) là một loại khí đồng hành với 

than, trong môi trường mỏ than hầm lò luôn tồn 
tại khí mê tan. Đây là loại khí không mầu, không 
mùi, không vị, không thể nhận biết được bằng mắt 
thường, mà phải sử dụng các phương tiện đo khí 
chuyên dụng mới có thể xác định được nồng độ 
khí mê tan. Nguy cơ nổ khí mê tan có thể xẩy ra 
bất cứ lúc nào nếu hàm lượng CH4 và Ôxy nằm 
trong giới hạn cho phép và có tia lửa hở. Theo 
các nghiên cứu, thử nghiệm và thực tế, để xảy ra 
một vụ nổ khí mê tan phải hội tụ đồng thời 3 yếu 
tố như: 

- Môi trường không khí mỏ có chứa khí mêtan 
với nồng độ nằm trong giới hạn nguy hiểm nổ;

- Có nguồn nhiệt đủ điều kiện gây nổ;
- Ôxy trong không khí. 

Khí mê tan và khí ô xy luôn tồn tại trong môi 
trường mỏ, do vậy, để hạn chế được nguy cơ 
cháy nổ khí mê tan phải ngăn chặn được nguồn 
lửa, tia lửa sinh ra từ nhiều yếu tố như từ thiết bị 
điện, do ma sát, cháy nội sinh trong vỉa than, kíp 
mìn không đảm bảo an toàn, do con người mang 
diêm hút thuốc trong lò... Thống kê cho thấy các 

vụ cháy nổ khí mê tan có nguyên nhân chủ yếu từ 
nguồn nhiệt phát sinh do  hoạt động của thiết bị 
điện. Do thiết bị điện thường xuyên phải làm việc 
trong môi trường ẩm ướt, thời gian làm việc liên 
tục, đóng cắt liên tục, vì vậy việc xuất hiện tia lửa 
ở các đầu tiếp điểm, các cọc đấu nối do tiếp xúc 
hoặc sinh ra nhiệt độ cao là không thể tránh khỏi. 

Với những lý do trên, theo quy định quản lý nhà 
nước và các quy định của ngành, các thiết bị điện 
sử dụng ở trong mỏ than hầm lò cần phải được 
kiểm định tính năng phòng nổ một cách nghiêm 
ngặt theo các dạng bảo vệ nổ “d”; “e”; “q”; “m”; 
“i” ... Với yêu cầu trên, nhằm giảm thiểu nguy cơ 
mất an toàn, một trong những yếu tố cần quan 
tâm chính là kiểm soát việc phát sinh tia lửa từ 
các thiết bị điện, cần phải có biện pháp kiểm tra, 
kiểm soát tính năng an toàn phòng nổ của thiết bị 
điện trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình 
sử dụng và sau khi đại tu, sửa chữa lớn. Để đảm 
bảo tính khách quan, việc kiểm định phải được 
thực hiện tại các cơ quan có thẩm quyền, được 
ủy quyền.

Hiện nay, các thiết bị điện phòng nổ sử dụng tại 
các đơn vị khai thác than hầm lò đa phần là nhập 
khẩu từ nước ngoài, nên việc kiểm soát, đánh giá 
chất lượng thiết bị đảm bảo theo các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành là rất cần thiết. Được sự 
quan tâm của các cấp có thẩm quyền trong công 
tác an toàn nói chung, công tác kiểm định thiết bị 
điện nói riêng, Trung tâm An toàn Mỏ - Viện Khoa 
học Công nghệ mỏ - Vinacomin được Bộ Công 
thương ủy quyền thực hiện công tác kiểm định các 
thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ than hầm 
lò. Thực hiện nhiệm vụ trên, trong những năm 
qua, Trung tâm An toàn Mỏ đã tiến hành kiểm tra, 

Hình 1. Mô hình của 1 vụ cháy nổ khí mê tan
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kiểm định, đánh giá tính năng phòng nổ của hàng 
chục nghìn thiết bị cho các đơn vị trong và ngoài 
ngành Than. Loại bỏ các thiết bị không đảm bảo 
tính năng phòng nổ và cấp giấy chứng nhận kiểm 
định cho các thiết bị phòng nổ đảm bảo yêu cầu 
trước khi đưa vào sử dụng. 

2. Công tác kiểm định thiết bị nhập khẩu 
Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 01/2011-

BCT, thông tư số 09/2017/TT - BCT ngày 13 tháng 
7 năm 2017, thông tư số 10/2017/TT - BCT ngày 
26 tháng 7 năm 2017, và quy định về kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật 
tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, 
các thiết bị điện phòng nổ phải được kiểm định lần 
đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ 
trong quá trình sử dụng và kiểm định bất thường. 
Theo các yêu cầu trên, các thiết bị điện phòng nổ 
phải được kiểm định tính năng an toàn, nếu đạt 
mới được phép sử dụng.

Theo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị điện 
phòng nổ trước khi đưa vào sử dụng trong môi 
trường có khí cháy và bụi nổ, phải được kiểm định 
tính năng phòng nổ của thiết bị tại cơ quan có 
chức năng và có thẩm quyền, do đó công tác kiểm 
định nói chung và công tác kiểm định hàng hóa 
xuất nhập khẩu nói riêng được chú trọng. Để kiểm 
soát chất lượng, cũng như loại bỏ các thiết bị điện 
phòng nổ nhập khẩu không đảm bảo chất lượng 
trước khi đưa vào sử dụng tại các mỏ than hầm 
lò có khí và bụi nổ, trong nhiều năm qua Trung 
tâm An toàn Mỏ đã phối hợp với các doanh nghiệp 

nhập khẩu, các đơn vị sử dụng thực hiện kiểm 
định hàng chục nghìn các thiết bị điện phòng nổ 
trước khi đưa vào sử dụng. 

Một số hình ảnh kiểm định thiết bị phòng nổ 
nhập khẩu tại Trung tâm An toàn Mỏ:

Đối với hình thức kiểm định này, thiết bị phải có 
giấy chứng nhận an toàn phòng nổ sử dụng trong 
môi trường có khí và bụi nổ theo tiêu chuẩn của 
quốc gia sản xuất hoặc phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế IEC 60079. Khi đó, việc kiểm định không 
nhất thiết phải tiến hành tất cả các phép thử theo 
tiêu chuẩn mà chỉ cần lựa chọn những phép thử 
tiêu biểu và kiểm tra đối chứng các kết cấu có thể 
mất tác dụng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt. 

Một số các phép kiểm tra thiết bị điện phòng nổ 
nhập khẩu được Trung tâm An toàn Mỏ kiểm định 
như thể hiện trên các hình 2-6.

Biểu đồ Hình 7 cho thấy tỷ lệ thiết bị nhập khẩu 
không đạt yêu cầu phòng nổ đã giảm đáng kể. 
Thông qua công tác kiểm định, Trung tâm An toàn 
mỏ đã loại bỏ hàng nghìn thiết bị không đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật phòng nổ, có nguồn gốc, xuất 
xứ không rõ ràng, góp phần giúp cho các đơn vị 
sử dụng trong Tập đoàn TKV kiểm soát tốt chất 
lượng đầu vào của các thiết bị điện phòng nổ có 
yêu cầu nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. 
Trong quá trình kiểm định, Trung tâm An toàn Mỏ 
đã chỉ ra những thiết bị không đảm bảo phòng 
nổ, tư vấn cho các đơn vị nhập khẩu hiểu hơn về 
thiết bị phòng nổ, qua đó giúp các đơn vị lựa chọn 
và nhập khẩu những thiết bị điện phòng nổ đảm 
bảo yêu cầu, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Bảng 1. Bảng tổng hợp khối lượng thiết bị nhập khẩu được Trung tâm thực hiện kiểm định

STT Năm thực hiện ĐVT Số lượng thực hiện

1 Năm 2013 Cái 19122

2 Năm 2014 Cái 9714

3 Năm 2015 Cái 11933

4 Năm 2016 Cái 11175

5 Năm 2017 Cái 9358

6 Năm 2018 Cái 15035

7 Năm 2019 Cái 18736

8 Năm 2020 Cái 12217

9 Năm 2021 Cái 8822
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Hình 2. Các kiểm định viên đang tiến hành kiểm định thiết bị điện phòng nổ

Hình 3. Kiểm tra các mối ghép phòng nổ

Hình 4. Kiểm tra Khe hở, khoảng cách rò phần tử đấu nối

Hình 5. Thử va đập phần tử xuyên sáng, thử mô men xoắn phần tử đầu nối
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Một số hình ảnh thiết bị kiểm định được kiểm tra 
không đảm bảo tính năng phòng nổ theo yêu cầu 
của TCVN 10888-0 và TCVN 10888-1 thể hiện 
trong hình 8, 9.

Hiện nay, các thiết bị phòng nổ sử dụng tại 
các đơn vị đa phần là nhập khẩu từ nước ngoài 
về, các đơn vị trong nước sản xuất còn rất hạn 
chế. Trong những năm tiếp theo, nhu cầu về than 

ngày càng tăng, diện khai thác ngày càng xuống 
sâu, nguy cơ xảy ra mất an toàn ngày càng cao. 
Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ 
xảy ra cháy nổ khí, bụi than, các đơn vị sản xuất 
sẽ phải đầu tư mới và trang bị thêm nhiều thiết 
bị, hệ thống thiết bị hiện đại. Do vậy, việc duy trì 
thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm 
định các thiết bị điện phòng nổ trước khi đưa vào 

Hình 6. Kiểm tra điện trở cách điện của động cơ điện phòng nổ

Hình 7. Biểu đồ số lượng thiết bị nhập khẩu được Trung tâm An toàn Mỏ kiểm định trong các năm

Hình 8. Nút bấm không đảm bảo mối ghép phòng nổ
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sử dụng trong môi trường có nguy cơ gây mất an 
toàn về cháy, nổ khí và bụi ngày phải càng phải 
được chú trọng hơn.

2.2.Một số khó khăn, bất cập trong công tác 
kiểm định thiết bị nhập khẩu

Theo quy định, việc “Đăng ký kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu” nhóm 2 phải do Cục 
Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ 
Công Thương thực hiện, do đó khi có kết quả kiểm 
định, khách hàng sẽ phải gửi kết quả đến Cục Kỹ 
thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để xác 
nhận, sau đó thông báo đến Hải quan để làm thủ 
tục thông quan, dẫn đến mất rất nhiều thời gian, 
thủ tục trong quá trình cấp phép cho thiết bị được 
đưa vào sử dụng. Ngoài ra, một số đơn vị nhập 
khẩu hàng hóa còn có sự hiểu biết hạn chế về 
thiết bị phòng nổ, về các yêu cầu, thủ tục quy định 
quản lý của nhà nước về hàng hóa “nhóm 2”, dẫn 
đến việc thực hiện các thủ tục kiểm định mất nhiều 
thời gian.

3. Kết luận và đề xuất
3.1. Kết luận 
Trong nhiều năm qua, Trung tâm An toàn Mỏ 

đã tiến hành kiểm định hàng chục nghìn các thiết 
bị điện phòng nổ. Quá trình kiểm tra đã loại bỏ 
không ít những thiết bị không đạt yêu cầu. 

Thông qua việc kiểm định, các đơn vị sử dụng 
hiểu biết hơn về thiết bị điện phòng nổ, từ việc 
quản lý, kiểm tra và sử dụng, hiểu được mức độ 
cũng như tầm quan trọng khi sử dụng các thiết bị 
điện phòng nổ, kiểm soát tốt các thiết bị sử dụng 
trong môi trường có khí cháy nổ trong mỏ than 
hầm lò. Các đơn vị nhập khẩu nhờ có sự kiểm tra, 
tư vấn của Trung tâm An toàn Mỏ cũng hiểu hơn 
về thiết bị điện phòng nổ, từ đó có chọn lọc thiết 
bị điện phòng nổ đảm bảo yêu cầu theo các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành trước khi tiến hành 
nhập khẩu. Thông qua việc kiểm định, các đơn vị 
sản xuất trong nước nắm bắt được các yêu cầu 
về phòng nổ để sản xuất tốt hơn, nhiều chủng loại 
sản phẩm mới hơn.

Mặc dù số lượng thiết bị nhập khẩu thực hiện 
kiểm định trong những năm gần đây có giảm 
nhưng chất lượng về kiểm định luôn được Trung 
tâm An toàn Mỏ đặt lên hàng đầu và ngày càng 
được cải thiện.

3.2. Đề xuất
Các đơn vị nhập khẩu cần đặt hàng và nhập 

những thiết bị từ các nhà sản xuất có uy tín, sản 
phẩm phải có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, có độ 
tin cậy cao, tìm hiểu và thường xuyên cập nhật 
những thay đổi về thủ tục quản lý chất lượng 
sản phẩm hàng hóa nhập khẩu của các Bộ, ban, 
ngành liên quan.

Các đơn vị chế tạo thiết bị trong nước cần mạnh 
dạn tìm hiểu, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản 
xuất thiết bị điện phòng nổ để cung ứng kịp thời 
cho các đơn vị sử dụng, nhằm chủ động trong việc 
cung cấp thiết bị, góp phần đảm bảo sản xuất an 
toàn, hiệu quả. Trung tâm An toàn Mỏ luôn sẵn 
sàng tư vấn, trợ giúp đỡ các đơn vị từ khâu thiết 
kế đến khi chế tạo thành công thiết bị đảm bảo 
tính năng phòng nổ để đưa vào sử dụng trong mỏ 
than hầm lò.

Trong những năm tiếp theo, rất mong các cơ 
quan quản lý tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để 
Trung tâm An toàn Mỏ nâng cao chất lượng dịch 
vụ kiểm định nhằm thực hiện tốt công tác kiểm 
soát an toàn đối với các thiết bị nhập khẩu, góp 
phần vào công tác an toàn chung cho ngành mỏ.

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

Hình 9. Phần tử xuyên sáng Camera nứt vỡ, không đạt yêu cầu



50 KHCNM SỐ 2/2022 * AN TOÀN MỎ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

trong khai thác hầm lò. QCVN 01:2011/BCT.
[2]. TCVN 10888-0: 2015, Khí quyển nổ - Phần 

0: Thiết bị - Yêu cầu chung.
[3]. TCVN 10888-1: 2015,Khí quyển nổ - Phần 

1: Bảo vệ thiết bị bằng vỏ bọc không xuyên nổ “d”.
[4]. TCVN 7079-5: 2002, Thiết bị điện dùng 

trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - 
Dạng bảo vệ ”q”.

[5]. TCVN 7079-6: 2002, Thiết bị điện dùng 
trong mỏ hầm lò - Phần 6: Thiết bị đổ đầy dầu - 
Dạng bảo vệ “o”.

[6]. TCVN 7079-7: 2002  Thiết bị điện dùng 
trong hầm lò - Phần 7: Tăng cường độ tin cậy - 
Dạng bảo vệ “e”.

[7]. TCVN 7079-9: 2002 Thiết bị điện dùng 
trong hầm lò - Phần 9: Phân loại và ghi nhãn thiết 
bị.

[8]. TCVN 7079-11: 2002 Thiết bị điện dùng 
trong hầm lò - Phần 11: An toàn tia lửa - Dạng 
bảo vệ “i”.

[9]. TCVN 7079-17: 2003 Thiết bị điện dùng 
trong hầm lò - Phần 17: Kiểm tra và bảo dưỡng 
thiết bị.

[10]. TCVN 7079-18: 2002 Thiết bị điện dùng 
trong hầm lò - Phần 18: Thiết bị đổ đầy chất bao 
phủ- Dạng bảo vệ “m”.

[11]. TCVN 7079-19: 2003 Thiết bị điện dùng 

trong hầm lò - Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị.
[12]. IEC 60079-0: 2011, Explosive atmospheres 

- Past 0: Equipment - General requirements.
 [13]. IEC 60079-1: 2014 Explosive atmospheres 

- Past 1: Equipment protection by flameproof 
enclosures 

 [14]. IEC 60079-5: 2007 Explosive atmospheres 
- Past 5: Equipment protection by powder filling 
“q”.

 [15]. IEC 60079-6: 2007 Explosive atmospheres 
- Past 6: Equipment protection by oil immersion 
“o”.

 [16]. IEC 60079-7: 2007 Explosive atmospheres 
- Past 7: Increased safety “e”.

[17]. IEC 60079-11: 2006 Explosive 
atmospheres - Part 11: Equipment protection by 
intrinsic safety “i”.

[18]. IEC 60079-17: 2007 Explosive 
atmospheres - Part 17: Electrical installations 
inspection and maintenance.

[19]. IEC 60079-18: 2004 Explosive 
atmospheres - Part 18: Encapsulation - Type of 
protection “m”.

[20]. IEC 60079-19: 2004 Explosive 
atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul 
and reclamation.

Evaluation of the effectiveness of the inspection of imported and exported goods at 
the Mine Safety Center

Eng. Bui Quoc Viet, Eng. Dao Duc Minh - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Abstract: 
The article mentions the inspection of imported explosion-proof electrical equipment in 2021 and 

recent years, and evaluates the effectiveness of the first inspection of explosion-proof electrical equipment 
before being used in underground coal mines. The unsafe devices have been eliminated during the 
inspection process,which are not allowed to be used in the environment with explosive gases, in order to 
prevent potentially unsafe risks in usage of the device.



 KHCNM SỐ 2/2022 *  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

51

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC ĐƠN VỊ TRONG TKV XÂY DỰNG, ÁP DỤNG 
VÀ CHUYÊN MÔN HOÁ CÔNG TÁC AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG BẰNG 

CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO

TS. Lê Thanh Tùng, ThS. Trần Nam Anh, 
KS. Trần Thị Thuỳ Linh
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Hệ thống quản lý về an toàn – môi trường theo tiêu chuẩn ISO với sự công nhận của Tổ chức Công 

nhận Quốc tế đang là xu thế áp dụng có điều kiện với các tổ chức sản xuất, chế biến trong lĩnh vực khai 
thác than – khoảng sản. Trong thời gian qua Viện Khoa học Công nghệ Mỏ với vai trò tiên phong trong 
việc đồng hành với các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam để tư vấn và 
hỗ trợ xây dựng, vận hành, duy trì các hệ thống quản lý về an toàn – môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001 và 45001, đáp ứng các yêu cầu về Pháp luật và vị thế của doanh nghiệp trong toàn ngành.

Mở đầu
Đối với công tác an toàn - môi trường, ngoài 

việc tuân thủ các quy định chung về pháp luật an 
toàn, vệ sinh lao động và pháp luật môi trường, 
việc kiểm soát và chuẩn hoá các quy trình về an 
toàn sức khỏe nghề nghiệp, về quản lý chất lượng 
môi trường là những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 
trong xu thế chung của nền kinh tế đất nước trên 
con đường hội nhập sâu rộng với khu vực và thế 
giới. Việc áp dụng các hệ thống quản lý (HTQL) 
được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế là những 
công cụ giúp tổ chức không phân biệt quy mô, loại 
hình chuẩn hoá các quy trình quản lý và kiểm soát 
có hiệu quả công tác an toàn - môi trường, ngăn 
ngừa các rủi ro về sức khỏe của người lao động, 
an toàn trong sản xuất, cũng như ngăn ngừa các 
tác động gây ô nhiễm môi trường. 

Hiện nay, một số tiêu chuẩn đã được quốc tế 
công nhận và được áp dụng rộng rãi bởi các doanh 
nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực này như tiêu 
chuẩn ISO 14001 (Hệ thống quản lý Môi trường) 
và ISO 45001 (Hệ thống quản lý An toàn và Sức 
khỏe nghề nghiệp). Tuy nhiên, đối với các đơn vị 
trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản 
Việt Nam (TKV) thì việc áp dụng các HTQL nói 
trên còn mới, chưa phổ biến, quá trình tiếp cận để 
triển khai áp dụng gặp nhiều khó khăn. Chính vì 
vậy, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ với các chuyên 
gia có kinh nghiệm trong công tác triển khai áp 
dụng các hệ thống tiêu chuẩn ISO đã kết nối và hỗ 

trợ một số đơn vị trong TKV hoàn thành việc xây 
dựng, áp dụng, chứng nhận và duy trì vận hành 
có hiệu quả các HTQL theo tiêu chuẩn ISO về an 
toàn – môi trường.

1. Nội dung các hệ thống quản lý về an toàn, 
môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc 
tế về Hệ thống quản lý Môi trường (Environmental 
Management System - EMS) do Tổ chức Tiêu 
chuẩn hoá Quốc tế (International Standard 
Organization) xây dựng và ban hành nhằm đưa 
ra các chuẩn mực để xác định, kiểm soát và theo 
dõi những ảnh hưởng của tổ chức/doanh nghiệp 
đến môi trường, từ đó giảm thiểu tác động gây tổn 
hại tới môi trường cũng như đưa ra phương pháp 
quản lý và cải tiến hệ thống quản lý môi trường 
cho bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào mong muốn 
áp dụng nó[1]. Hiện phiên bản sửa đổi, bổ sung 
và ban hành mới nhất ngày 14/09/2015 là ISO 
14001:2015.

Liên quan mật thiết đến công tác môi trường, 
tiêu chuẩn ISO 45001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế 
đầu tiên trên thế giới về Hệ thống quản lý An toàn 
và Sức khỏe Nghề nghiệp (Occupational safety 
and health - OH&S) giúp hàng ngàn tổ chức cung 
cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người 
lao động và những người khác, phòng ngừa tử 
vong, chấn thương và bệnh tật liên quan đến 
công việc[2]. Tiêu chuẩn được chính thức công 
bố và có hiệu lực vào 12/03/2018 với phiên bản 
ISO 45001:2018 thay thế cho Tiêu chuẩn cũ 



52 KHCNM SỐ 2/2022 * CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series - Tiêu chuẩn về Hệ thống quản 
lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp) hết hiệu lực từ 
ngày 12 tháng 03 năm 2021.

Trước năm 2020, việc áp dụng tiêu chuẩn 
ISO về quản lý chất lượng môi trường cho tổ 
chức, doanh nghiệp tại Việt Nam mang tính chất 
tự nguyện, tuỳ thuộc vào nhận thức và nhu cầu 
của chính đơn vị. Tuy nhiên, với các yêu cầu về 
pháp luật môi trường ngày càng chặt chẽ, cùng 
với hiệu lực của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/05/2019 của Chính phủ về việc “Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường” 
đã quy định các nhóm ngành nghề về khai thác, 
chế biến khoáng sản bắt buộc phải áp dụng tiêu 
chuẩn ISO 14001 (gồm các nhóm Khai thác, làm 
giàu quặng khoáng sản độc hại; Luyện kim, tinh 
chế, chế biến khoáng sản độc hại).

Hiện nay, một số ít các đơn vị thuộc TKV đã 
được cấp chứng nhận và áp dụng có hiệu quả một 
trong hai hoặc cả hai bộ tiêu chuẩn trên. Trong đó, 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ với vai trò là đơn vị 
tư vấn, đã phối hợp triển khai công tác xây dựng, 
áp dụng hệ thống, hướng dẫn vận hành và đào tạo 
nhân lực đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức chứng 
nhận để công nhận áp dụng tiêu chuẩn ISO cho 
hầu hết các đơn vị nêu trên. Tổng quan các HTQL 

an toàn – môi trường đang được các đơn vị trong 
TKV áp dụng thể hiện trong Bảng 1.

(Ghi chú: “*” Các đơn vị được tư vấn bởi Viện 
Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin)

2. Những lợi thế khi áp dụng các hệ thống 
quản lý về an toàn, môi trường

Ngoài việc tuân thủ các quy định chung về pháp 
luật an toàn, vệ sinh lao động và pháp luật môi 
trường, việc tuân thủ các quy trình theo tiêu chuẩn 
ISO 14001 và ISO 45001 giúp các đơn vị thiết lập 
các HTQL về an toàn – môi trường hoàn chỉnh, 
có tính liên kết mật thiết trong từng khâu của quá 
trình vận hành sản xuất trong toàn đơn vị. HTQL 
Môi trường giúp cung cấp các công cụ hỗ trợ kiểm 
soát các yếu tố gây ô nhiễm, nâng cao nhận thức 
về môi trường cho người lao động và quản lý được 
tác động xấu đối với môi trường, kịp thời thực hiện 
hành động ngăn ngừa ô nhiễm, liên tục đổi mới 
và thực hiện các cải tiến cải thiện chất lượng môi 
trường. HTQL An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 
giúp đơn vị xây dựng các khuôn khổ quản lý rủi 
ro, kịp thời triển khai các biện pháp ngăn ngừa 
thương tích và các tác động tiêu cực tới sức khỏe 
của người lao động (cả về mặt thể chất lẫn tinh 
thần), từ đó cung cấp cho họ môi trường làm việc 
an toàn, lành mạnh, nâng cao năng suất lao động 
và hiệu quả công việc. 

Nhìn chung, ngoài những lợi ích cơ bản của 

Bảng 1. Áp dụng các HTQL an toàn - môi trường tại một số đơn vị

STT Hệ thống quản lý

Tiêu 
chuẩn 
chứng 
nhận

Năm 
chứng 
nhận

Đơn vị được chứng nhận

1 HTQL Môi trường ISO 14001 2016 Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

2 HTQL An toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 2020 Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

3 HTQL Môi trường ISO 14001 2020 Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV
4 HTQL Môi trường(*) ISO 14001 2020 Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
5 HTQL Môi trường(*) ISO 14001 2020 Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico

6 HTQL Môi trường(*) ISO 14001 2021 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào 
Cai - Vimico

7 HTQL Môi trường(*) ISO 14001 2021 Công ty CP Xi măng Quán Triều - VVMI
8 HTQL Môi trường(*) ISO 14001 2021 Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

9 HTQL An toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp(*) ISO 45001 2021 Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

10 HTQL Môi trường ISO 14001 2021 Công ty CP Than – Điện Nông Sơn - TKV
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việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý hiệu 
quả và những mặt tích cực của các tiêu chuẩn ISO 
trong lĩnh vực này mang lại cho tổ chức, doanh 
nghiệp được trình bày trong Bảng 2[3, 4]. 

Ngoài ra, khi áp dụng thành công và có hiệu 
quả các quy trình quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 
ISO giúp đơn vị chuẩn hoá được quy trình quản lý, 
đồng thời phân cấp rõ ràng, trách nhiệm của lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên trong mỗi 
khâu của hệ thống. Đồng thời giúp đơn vị dễ dàng 
tiếp cận và thích ứng để triển khai các hệ thống 
quản lý mới khi có nhu cầu hoặc tuân thủ các yêu 
cầu trong chuỗi cung ứng mà đơn vị tham gia.

3. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn – môi 
trường theo tiêu chuẩn ISO

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ với kinh nghiệm 
trong việc tổ chức, vận hành các hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đã phối hợp 
cùng một số đơn vị trong TKV để tư vấn xây dựng 
các HTQL an toàn – môi trường hoàn chỉnh, đáp 
ứng các yêu cầu theo quy định của tổ chức chứng 
nhận được quốc tế công nhận. Đồng thời tiến hành 
đào tạo nhận thức, áp dụng vận hành hệ thống và 

đánh giá nội bộ HTQL tương ứng để đơn vị chủ 
động trong việc tổ chức và duy trì hệ thống theo 
các quy định khắt khe của Tổ chức chứng nhận.

Cùng với công tác khảo sát thực tế đơn vị để 
đánh giá sự phù hợp về hồ sơ pháp lý trong việc 
tuân thủ các quy định về an toàn – môi trường, 
cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình 
thủ tục kèm theo, việc triển khai xây dựng và áp 
dụng hệ thống quản lý an toàn, môi trường được 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ xây dựng cho đơn vị 
tuân thủ theo quy trình PDCA (Plan – Do – Check 
– Action) với các chu trình thực hiện được trình 
bày trong Hình 1[5]. Trong đó, Plan (kế hoạch) giúp 
thiết lập và hoạch định các mục tiêu về an toàn – 
môi trường và các quy trình nhận diện các khía 
cạnh tác động đến môi trường và sức khỏe trong 
thực tiễn sản xuất của đơn vị; Do (triển khai) giúp 
xây dựng các quy trình và hướng dẫn thực hiện 
các mục tiêu và hoạch định đề ra; Check (kiểm 
soát, đánh giá) giúp theo dõi và đo lường các quy 
trình đối chiếu với các chính sách về an toàn – môi 
trường, bao gồm các cam kết, mục tiêu và chuẩn 
mực đánh giá đã xây dựng; Action (hành động cải 

Bảng 2. Những lợi thế mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp khi áp dụng các HTQL an toàn - 
môi trường

Hệ thống Quản lý Môi trường - ISO 14001 Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề 
nghiệp - ISO 45001

Rà soát và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp bền vững.
Nhận diện và đánh giá sát thực từng khía cạnh 
về môi trường theo thực tế sản xuất, vận hành 
của đơn vị.

Nhận diện và đánh giá sát thực từng khía cạnh 
về an toàn, sức khỏe người lao động theo thực tế 
sản xuất, vận hành của đơn vị.

Tăng sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ, công 
nhiên viên vào công tác quản lý môi trường, tạo 
môi trường làm việc lành mạnh, hợp vệ sinh.

Xây dựng quy trình làm việc đảm bảo an toàn, 
ngăn ngừa các chấn thương và bệnh tật liên quan 
tới công việc và cải tiến liên tục kết quả thực hiện 
công tác an toàn của tổ chức.

Nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa rủi ro về 
môi trường, giảm thiểu tổn thất về tài nguyên một 
cách triệt để.

Quản lý mối nguy, rủi ro và cơ hội về an toàn và 
sức khỏe của người lao động.

Tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể bởi các chứng 
nhận được tổ chức quốc tế công nhận, đảm 
bảo lợi thế vững chắc trong chuỗi cung ứng sản 
phẩm.

Khẳng định sự cam kết của ban lãnh đạo với sức 
khỏe, an toàn của người lao động. Cải thiện chất 
lượng nơi làm việc và quan tâm đến thể chất và 
tinh thần của cán bộ, công nhân viên.

Tiết kiệm chi phí thông qua việc quản lý và sử 
dụng các nguồn lực một cách hiệu quả.

Nâng cao lợi ích về tài chính, giảm thiểu chi phí rủi 
ro tiềm ẩn về an toàn và sức khỏe.

Nâng cao uy tín, hình ảnh, vị thế tổ chức của tổ chức/doanh nghiệp đối với khách hàng và cộng đồng.
Thông qua các khóa đào tạo, đánh giá nội bộ hàng năm giúp cán bộ công nhân viên được thường 
xuyên củng cố nhận thức về môi trường và an toàn sức khỏe của chính bản thân mình.



54 KHCNM SỐ 2/2022 * CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

tiến) giúp thực hiện các hành động để cải tiến bao 
gồm khắc phục, xử lý các vấn đề phát sinh, các 
điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý hoặc 
những đề xuất cải tiến nâng cao hiệu quả, đổi mới 
phù hợp với thực tế (Hình 1).

Trong hai năm qua, Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý an 
toàn – môi trường cho 05 đơn vị với 06 hệ thống 
quản lý an toàn – môi trường (gồm Mỏ tuyển đồng 
Sin Quyền Lào Cai – Vimico, Chi nhánh Luyện 
đồng Lào Cai – Vimico, Công ty cổ phần xi măng 
Quán Triều VVMI, Công ty cổ phần Kim loại màu 
Thái Nguyên – Vimico, Công ty Nhôm Đắk Nông 
– TKV)[6-11]. Quy trình triển khai các hệ thống quản 
lý an toàn – môi trường theo tiêu chuẩn ISO gồm 
các bước cụ thể như sau:

(1) Thành lập nhóm dự án và họp khởi động, 
đánh giá thực trạng tại đơn vị.

Tiến hành thành lợp Ban ISO để xây dựng 
nguồn nhân lực nòng cốt nhằm phân giao chức 
năng nghiệm vụ của các đầu mối an toàn – môi 
trường trong quá trình áp dụng, vận hành các 
HTQL. Đồng thời đánh giá một cách tổng thể tính 
phù hợp của công tác an toàn – môi trường và các 
giải pháp mà đơn vị đang áp dụng.

(2) Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu 
chuẩn.

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã đào tạo (Hình 
2) và hướng dẫn vận hành các HTQL tại các đơn 
vị, cũng như hỗ trợ thường xuyên, liên tục và kịp 
thời những vướng mắc trong quá trình triển khai 
hệ thống để xây dựng các giải pháp vận hành phù 
hợp với thực tế, đảm bảo mang lại tính hiệu quả 

và kỳ vọng của đơn vị với hệ thống quản lý theo 
tiêu chuẩn ISO mà đơn vị áp dụng.

(3) Xây dựng hệ thống tài liệu và hướng dẫn 
áp dụng

Nhận thức được tính đặc thù tại mỗi đơn vị 
trong TKV, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ xây 
dựng hệ thống tài liệu theo quy trình của hệ thống 
ISO dựa trên nguyên tắc bám sát với thực trạng 
của cơ sở, đồng thời xây dựng các mục tiêu về 

Hình 1. Mô hình triển khai hệ thống quản lý theo chu trình PDCA[5]

Hình 2. Các lớp đào tạo nhân lực theo hình thức 
trực tuyến và trực tiếp cho các đơn vị thuộc TKV 
trong quá trình triển khai các HTQL về an toàn, 
môi trường tại Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV
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an toàn – môi trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 
tương ứng. 

(4) Đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo
Sau một thời gian áp dụng (khoảng từ 4 - 6 

tháng), Viện Khoa học Công nghệ Mỏ phối hợp 
với các đơn vị tiến hành đánh giá nội bộ và họp 
xem xét lãnh đạo. Trong đó, công tác đánh giá nội 
bộ là một hoạt động cần được thực hiện định kỳ 
hằng năm để đánh giá tính hợp lý và hoàn thiện 
của hệ thống, đồng thời giúp tổ chức xác định 
được các vấn đề tồn tại, rủi ro nhằm nâng cao 
chất lượng của hệ thống.

(5) Đánh giá chứng nhận
Kết quả của quá trình xây dựng, áp dụng, vận 

hành và duy trình hệ thống quản lý an toàn, môi 
trường sẽ được tổ chức chứng nhận có thẩm 
quyền đánh giá và cấp Giấy chứng nhận xác nhận 
khi đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO tương 
ứng. Tính tới thời điểm hiện tại, 100% các đơn vị 
được Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tư vấn xây 
dựng hệ thống đều được cấp chứng nhận bởi 
Trung tâm chứng nhận phù hợp - Quacert.

4. Những khó khăn trong quá trình triển khai
Mặc dù các bộ tiêu chuẩn ISO về an toàn – môi 

trường đã quy định sẵn cấu trúc của HTQL với 
10 điều khoản chính cần tuân thủ. Tuy nhiên, tuỳ 
thuộc vào quy mô và đặc thù sản xuất, vận hành 
của mỗi đơn vị, sẽ vận dụng các phương pháp 
nhận diện rủi ro, quy trình theo dõi đo lường và 
giải pháp cải tiến khắc phục điểm chưa phù hợp 
khác nhau. Ngoài ra, hầu hết các đơn vị trong quá 
trình triển khai HTQL an toàn, môi trường đều gặp 
những khó khăn chính sau:

- Thay đổi hành vi, thói quen 
Trước cơ hội áp dụng một HTQL dựa trên tiêu 

chuẩn hoàn toàn mới mẻ với nhiều thuật ngữ trừu 
tượng, khó hiểu, dẫn đến việc hầu hết người lao 
động đều lo sợ sẽ mất nhiều thời gian và công sức 
để tìm hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn. Tâm lý 
bằng lòng với những gì mình đang có cũng là một 
lý do khác của khó khăn này.

- Khó khăn khi xây dựng hệ thống tài liệu và 
triển khai áp dụng

Áp dụng và duy trì các HTQL luôn đi kèm với 
việc hoàn thiện các hồ sơ, biểu mẫu với khối lượng 
tương đối lớn và phức tạp, dẫn đến việc không 
khách quan và thiếu chính xác khi đánh giá thực 
trạng hệ thống. Hơn nữa, các quy định và hướng 
dẫn về công tác an toàn – môi trường của Nhà 
nước, Bộ và của địa phương liên tục có sự thay 

đổi, và đôi khi thiếu nhất quán cũng gây không ít 
khó khăn cho đơn vị khi phải liên tục sửa đổi và 
cập nhật quy trình quản lý cho phù hợp.

- Thiếu nguồn lực chuyên trách có năng lực cao
Để các HTQL được xây dựng và vận hành hiệu 

quả cần phải thiết lập một ban phụ trách tiêu chuẩn 
hoạt động khách quan và tích cực, đồng thời có sự 
am hiểu về các quy định pháp luật và nắm rõ các 
kiến thức về công tác an toàn, môi trường. Các 
thành viên trong nhóm phải được đào tạo về công 
tác ISO một cách bài bản. Có như vậy thì ban phụ 
trách tiêu chuẩn mới xác định và đánh giá được 
các nguy cơ một cách sát thực để tìm ra giải pháp 
xử lý thiết thực. Đáng buồn là trên thực tế, lực 
lượng nhân sự tại các cơ sở chưa đảm bảo cả về 
số lượng và chất lượng. Nhân viên an toàn vệ sinh 
lao động chưa chuyên trách mà còn kiêm nhiệm 
nhiều việc khác nên chưa sát sao khiến cho quá 
trình thực hiện ISO 45001 gặp nhiều khó khăn.

- Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc nhiều vào 
vai trò của ban lãnh đạo

Sự quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc triển 
khai xây dựng và áp dụng có vai trò hết sức quan 
trọng, thể hiện qua việc bố trí nguồn lực về con 
người, về chi phí để kiểm soát và duy trì hệ thống. 
Ngoài ra, tại một số đơn vị, việc chưa phân công 
rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí và sự 
phối hợp giữa các bộ phận cũng là nguyên nhân 
làm HTQL an toàn - môi trường chưa phát huy hết 
hiệu quả của nó.

5. Kết luận
Với xu hướng chung của thế giới khi nhìn nhận 

ngày càng tích cực đối với các sản phẩm được 
chứng nhận các chứng chỉ ISO về an toàn – môi 
trường, đó là những cơ sở để doanh nghiệp khẳng 
định các cam kết về bảo vệ môi trường, giảm phát 
thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời 
thực hiện có trách nhiệm trong việc bảo vệ sức 
khoẻ và giảm thiểu rủi ro về bệnh tật cho người 
lao động. Tại những nền kinh kế phát triển, sản 
phẩm của các doanh nghiệp này tuy có giá thành 
cao hơn các sản phẩm cùng loại nhưng lại có lợi 
thế cạnh tranh và được đón nhận nhiều hơn bởi 
khách hàng và cộng đồng, qua đó thể hiện trách 
nhiệm của cộng đồng với các vấn đề môi trường 
và sức khoẻ người lao động.
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Accompanying the units of Vinacomin in building, application and specialization 
of the safety - environment by management systems according to iso standards

Dr. Le Thanh Tung, MSc. Tran Nam Anh, Eng. Tran Thi Thuy Linh
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The management system of safety and environment according to ISO standards with the recognition 

of the International Recognition Organization is a trend that applies conditionally to production and 
processing organizations in the field of coal and mineral exploitation. In recent years, Vinacomin- 
Institute of Mining Science and Technology has played a pioneering role in accompanying units of 
Vietnam National Coal and Mineral Industry Holding Corporation Limited to advise and support 
the construction, operation and maintenance of environmental and safety management systems in 
accordance with ISO 14001 and 45001 standards, which meet the legal requirements and the position of 
the business throughout the industry.
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát 
huy truyền thống vẻ vang “Kỷ luật và 
Đồng tâm” của ngành Than, xây dựng 
TKV phát triển bền vững, xây dựng tỉnh 
Quảng Ninh giàu đẹp
Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng 
Ninh, sáng nay 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến 
thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, 
người lao động Công ty CP Than Vàng Danh - 
Vinacomin tại Khu tập thể 314, phường Vàng 
Danh, thành phố Uông Bí

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Trương Thị 
Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê 
Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn 
phòng Trung ương và lãnh đạo các Bộ, ngành…, 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn 
Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tường 
Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tập đoàn 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; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công 
đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn 
và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc cùng cán bộ, công nhân Công ty 
CP Than Vàng Danh…

Đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty CP Than Vàng Danh báo cáo tình 
hình sản xuất, đời sống CNLĐ với Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương
Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

và đoàn công tác Trung ương, đồng chí Phạm 

Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP 
Than Vàng Danh cho biết, được thành lập ngày 
06/6/1964, Công ty CP Than Vàng Danh là đơn vị 
sản xuất than hầm lò trực thuộc TKV có quy mô 
và sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất của 
Tập đoàn.

Trải qua 58 năm, Công ty đã sản xuất được 
trên 70 triệu tấn than nguyên khai, đào mới hơn 
840.000 mét lò. Công ty đã không ngừng áp dụng 
công nghệ hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa, tin 
học hóa vào sản xuất và quản lý, nâng cao năng 
suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện 
điều kiện làm việc của người lao động. Các năm 
gần đây sản lượng than khai thác của Công ty 
đều đạt trên 3 triệu tấn, vượt 5 lần công suất thiết 
kế ban đầu. Thu nhập tiền lương bình quân năm 
2021 của CNLĐ Công ty đạt trên 17 triệu đồng/
người/tháng, thợ lò trên 22 triệu đồng, có trên 400 
người đạt mức thu nhập trên 350 triệu đồng/năm. 
Trong những năm gần đây, Đảng bộ Công ty và 
các tổ chức Đoàn thể quần chúng đều được cấp 
trên công nhận đạt vững mạnh xuất sắc…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm 
hỏi về việc làm, đời sống của cán bộ công nhân tại 
Khu tập thể 314 của Công ty. Nói chuyện thân mật 
với cán bộ, công nhân, người lao động (CBCN, 
NLĐ) Tập đoàn và Công ty CP Than Vàng Danh, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng 
khi đời sống và thu nhập của CNLĐ Công ty không 
ngừng được nâng cao, đặc biệt hệ thống chính 
trị trong Công ty đã không ngừng được chăm lo, 
củng cố xây dựng và trưởng thành về mọi mặt.

Khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống 
giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của 
tỉnh Quảng Ninh nói riêng từ xưa đến nay vô cùng 
anh hùng trong tất cả các thời kỳ kể cả trong trong 
kháng chiến, trong hòa bình và trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, CNLĐ ngành 
Than tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Kỷ 
luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, vượt qua khó khăn, 
thách thức, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng TKV phát triển 
bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp và 
đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

                                   Truyền thông TKV

Quý I/2022, TKV tiêu thụ trên 11 triệu 
tấn than
Chiều ngày 08/4, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công 
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nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ 
chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai 
nhiệm vụ quý II/2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Đặng 
Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lê Thanh 
Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Uỷ 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, 
Phó TGĐ Tập đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban 
lãnh đạo điều hành, KSVNN tại Tập đoàn, Công 
đoàn TKV, Đảng ủy TQN, Đoàn TQN, Đoàn TN 
TKV; Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổng Công ty, 
Công ty trực thuộc TKV…

Trong quý I/2022, TKV đã huy động nhân lực, 
động viên công nhân cán bộ thi đua lao động sản 
xuất, thêm ca, thêm giờ, bắt tay vào sản xuất 
ngay từ ngày đầu năm sau kỳ nghỉ tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, kết hợp cùng với các giải 
pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, TKV đã tăng 
được sản lượng than khai thác tối đa để cung cấp 
than cho sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia, kìm chế lạm phát và bù đắp 
một phần nguồn than nhập khẩu bị thiếu hụt do 
nguồn cung và giá cả tăng cao…

Doanh thu toàn Tập đoàn trong quý I/2022 ước 
đạt 32.873 tỷ đồng, đạt 25% KHN, bằng 124,1% 
so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu than đạt 
19.419 tỷ đồng, đạt 25,9 % KHN, bằng 120,8% 
so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt 600 tỷ đạt 
17% KHN. Nộp ngân sách Nhà nước  4,1 ngàn 
tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch, tương đương so với 
cùng kỳ năm 2021. Tiền lương bình quân của 
người lao động đạt 13,47 triệu đồng/người/tháng. 
Qúy I/2022 than nguyên khai sản xuất đạt 10,58 
triệu tấn, đạt 27,1% KHN, bằng 106 % so với cùng 
kỳ. Than tiêu thụ 11,07 triệu tấn, bằng 25,7 % KHN 
và bằng 112,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Các lĩnh vực sản xuất khác đảm bảo kế hoạch 
như sản xuất Alumin quy đổi đạt 375.516 tấn, đạt 
29% KHN và bằng 106% so cùng kỳ năm 2021; 
Sản xuất điện 2,5 tỷ kWh, đạt 26 % KHN và bằng 
100% so cùng kỳ. Sản xuất Hoá chất, Vật liệu nổ 
công nghiệp đạt 18.816 tấn, đạt 25 % KHN…

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 
đến nay TKV đã tiêm đủ mũi 3 vắc xin phòng 
Covid-19 cho số lao động đủ điều kiện tiêm chủng 
với tổng số 89.521 người (đạt 94,5% trên tổng 
số lao động theo danh sách). Ngoài ra, công tác 
bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng, tính 
đến hết quý I/2022, đã có 176.036 cây được trồng 

mới, đạt 17,6% KHN. Diện tích trồng đạt 47 ha/kế 
hoạch 210 ha, đạt 22,4% KHN…

Nhiệm vụ quý II/2022, Tập đoàn tiếp tục tăng 
nhịp độ sản xuất để tăng 1,5 triệu tấn than nguyên 
khai so với kế hoạch, phấn đấu tiêu thụ than ở 
mức cao nhất. Theo đó, than nguyên khai sản xuất 
11,4 triệu tấn, tiêu thụ trên 11 triệu tấn. Sản xuất 
điện đạt 2,85 tỷ Kwh. Sản phẩm Alumina 363.000 
tấn; tinh quặng đồng 25.800 tấn, đồng tấm 8.000 
tấn. Đồng thời, tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản 
xuất các sản phẩm khoáng sản chính như Alumin, 
đồng, kẽm, phôi thép; vận hành ổn định các nhà 
máy điện, bám sát thị trường để tăng công suất 
phát, phấn đấu 6 tháng đạt 55% KHN, đạt mức 
sản lượng 5,3 tỷ kWh.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị 
các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua lao động 
sản xuất “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu 

nhập cao”
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 

Lê Minh Chuẩn đề nghị, quý II/2022 các đơn vị 
đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất 
“Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao” 
do Tổng Giám đốc và Công đoàn TKV phát động, 
tập trung sản xuất để tăng sản lượng, đáp ứng tối 
đa cho tiêu thụ, đặc biệt là than cho điện; đảm bảo 
ATLĐ, môi trường trong sản xuất. Cần thường 
xuyên theo dõi cập nhật diễn biến giá trên thị 
trường trong nước và quốc tế để điều hành nhập 
khẩu than theo kế hoạch. 

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD quý 
II/2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải 
yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho sản xuất, 
đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để 
tăng sản lượng than tối đa, phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm ở mức cao nhất.  
Để tăng sản lượng than ở mức cao nhất đáp ứng 
nhu cầu thị trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn kêu 
gọi người lao động toàn ngành làm việc không 
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nghỉ lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến 
thắng và Quốc tế lao động (30/04 và 01/05). Riêng 
đối với than chất lượng cao, do diễn biến tình hình 
giá than thế giới, tình hình cước vận chuyển quốc 
tế tăng đột biến dẫn đến giá than chất lượng cao 
của TKV có sức cạnh tranh cao, các đơn vị tập 
trung sản xuất các loại than cục, than cám chất 
lượng cao cho xuất khẩu và khách hàng trong 
nước - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải 
chỉ đạo.

                               Truyền thông TKV

Nâng cao năng lực xử lý nước thải mỏ
Trong quá trình sản xuất, trung bình mỗi năm 
các đơn vị khai thác than thuộc Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thải 
ra 120-150 triệu m3 nước thải mỏ. Để đáp ứng 
nhu cầu xử lý nước thải mỏ ngày càng tăng cao, 
tại 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí - Đông 
Triều, TKV đã nâng công suất và đầu tư thêm 
các trạm xử lý nước thải nhằm nâng cao năng 
lực, xử lý tối đa nước thải trong khai thác mỏ 
trước khi xả ra môi trường

Theo Ban Môi trường TKV, năm 2021, Tập 
đoàn đã chi 1.160 tỷ đồng cho công tác bảo vệ 
môi trường, riêng tại vùng Quảng Ninh là 1.076 tỷ 
đồng. Từ nguồn kinh phí này, nhiều dự án, công 
trình môi trường được đầu tư đưa vào hoạt động 
phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ môi trường 
trong quá trình sản xuất của TKV. Đối với công tác 
xử lý nước thải mỏ, điểm nhấn là ngành Than đã 
đầu tư, hoàn thành nâng công suất 05 trạm xử lý 
nước thải mỏ gồm nâng công suất các Trạm Mông 
Dương, Núi Nhện, Ðồng Vông, Mạo Khê và đầu 
tư mới Trạm Núi Hồng. Đến nay toàn Tập đoàn 
có 50 trạm xử lý nước thải trong hoạt động sản 
xuất than, trong đó 47 trạm xử lý nước thải mỏ, 
03 trạm xử lý nước thải công nghiệp. Tổng lượng 
nước thải mỏ đã qua xử lý trong năm 2021 đạt 
hơn 141 triệu m3, và đều được xử lý bảo đảm quy 
chuẩn môi trường quy định trước khi xả thải ra môi 
trường. Các trạm xử lý nước thải mỏ cũng được 
TKV đầu lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự 
động, kết nối thông số kỹ thuật, giám sát tự động 
vấn đề xử lý nước thải. Các thông số kỹ thuật xử 
lý nước thải của các trạm được truyền dữ liệu về 
Trung tâm quan trắc môi trường Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Quảng Ninh để giám sát, quản lý.

Trạm xử lý nước thải 1.200m3/h Mạo Khê được 
đưa vào hoạt động từ năm 2011. Đây là một trong 
2 trạm xử lý nước thải chính phục vụ nhu cầu sản 
xuất than của Công ty Than Mạo Khê. Sau hơn 
30 năm đi vào hoạt động, trước nhu cầu khai thác 
than hầm lò mỏ Mạo Khê xuống sâu, phát sinh 
chất thải mỏ ngày càng tăng cao, TKV đã đầu tư 
hơn 50 tỷ đồng cho Dự án nâng công suất Trạm 
xử lý nước thải 1.200m3/h Mạo Khê lên công 
suất 2.400m3/h. Khi hoàn thành, đây là một trong 
những trạm có công suất xử lý nước thải lớn nhất 
hiện nay.

Trạm xử lý nước thải 1.200m3/h Mạo Khê khi 
nâng công suất lên 2.400m3/h sẽ xử lý triệt để 

nước thải mỏ trong quá trình sản xuất
Ông Hoàng Xuân Tùng, Phó Quản đốc Phân 

xưởng xử lý nước Uông Bí, Công ty Môi trường - 
TKV cho biết “Phân xưởng được giao quản lý, vận 
hành 16 trạm xử lý nước thải vùng Uông Bí - Mạo 
Khê và Thái Nguyên. Trong đó, Trạm xử lý nước 
thải 1.200m3/h Mạo Khê do Công ty mở rộng diện 
khai thác và khai thác xuống sâu nên phát sinh 
nước thải mỏ cần xử lý. Khi nâng công suất từ 
1.200m3/h lên 2.400m3/h sẽ xử lý triệt để nước 
thải mỏ tại mặt bằng +17, một phần nước sau xử 
lý được tái sử dụng phục vụ sản xuất, vệ sinh công 
nghiệp. Toàn bộ nước thải mỏ từ hầm bơm -80 và 
-150m Công ty Than Mạo Khê đều được thu gom 
xử lý, đáp ứng tiêu chuẩn trước khi thải ra môi 
trường, đảm bảo công tác môi trường tại khu vực”.

Cùng với Dự án nâng công suất Trạm xử lý 
nước thải 1.200m3/h Mạo Khê lên công suất 
2.400m3/h, các trạm xử lý nước thải khác được 
nâng công suất, gồm: Trạm xử lý nước thải +131 
mỏ than Đồng Vông; trạm xử lý nước thải Núi 
Nhện; trạm xử lý nước thải -97,5 Mông Dương và 
đầu tư mưới Trạm xử lý nước thải mỏ than Núi 
Hồng. Các trạm đều được nâng công suất trung 



60 KHCNM SỐ 2/2022 * TIN TRONG NGÀNH

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

bình từ 350m3/h đến 1.200m3/h.
Từ năm 2010 trở về trước, các trạm xử lý nước 

thải của TKV chủ yếu vận hành bằng công nghệ 
bể lắng ngang, lọc áp lực, tuy nhiên hiện nay hầu 
hết các trạm xử lý nước thải mỏ đã được thay thế, 
áp dụng công nghệ hợp khối và tấm lắng nghiêng. 
Nhờ thay thế công nghệ này đã giúp các trạm xử 
lý nước thải tăng tốc độ lắng, hạn chế diện tích 
bể lắng sử dụng; xử lý nước thải hiệu quả hơn 
trước và tiết giảm nhiều chi phí trong quá trình 
hoạt động.

Để đáp ứng được năng lực xử lý nước thải mỏ, 
dự kiến giai đoạn 2022-2025, TKV tiếp tục đầu tư 

nâng công suất thêm 5 trạm xử lý nước thải tại 5 
mỏ, gồm: Cọc Sáu, Cao Sơn, Dương Huy, Núi Béo 
và Thành Công (Than Hòn Gai). Trong bối cảnh 
TKV đang tăng sản lượng khai thác than, điều kiện 
sản xuất tại các mỏ hầm lò ngày càng xuống sâu, 
diện sản xuất moong than lộ thiên cũng mở rộng, 
dẫn đến lượng nước thải cần xử lý ngày càng tăng 
cao, việc tiếp tục đầu tư nâng công suất các trạm 
xử lý nước thải sẽ đáp ứng nhu cầu xử lý nước 
thải mỏ trong quá trình sản xuất, thực hiện mục 
tiêu gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, phát triển 
bền vững của TKV.

                               Truyền thông TKV
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Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công 
ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị 
Mỏ năm 2022

Sáng ngày 24/3/2022, Công ty Cổ phần Phát 
triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức thành 
công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 
2022.  Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm 
có ông Lưu Văn Thực Chủ tịch HĐQT (Phó 
Viện trưởng Viện KHCN Mỏ), ông Phạm Quang 
Hường, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Tham gia Hội nghị còn có các thành viên 
HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và 13 cổ 
đông đại điện cho 160 cổ đông hiện tại của Công 
ty. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông 
Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng 
(đại cổ đông) tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2021 được thông qua tại Đại hội, năm 2021 tổng 
doanh thu của Công ty đạt trên 71 tỷ đồng, tương 
đương khoảng 119,7% kế hoạch năm (đạt 136,5% 
so với năm 2020); Thu nhập bình quân đạt trên 
18,8 triệu đồng/người/tháng. Chi trả cổ tức bằng 
10%  vốn điều lệ.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát tại 
Đại hội, tình hình tài chính cũng như dòng tiền của 
Công ty tương đối tốt, đảm bảo khả năng thanh 
toán kịp thời và cao hơn năm 2020. Cơ cấu tài sản 
nguồn vốn cân đối, hợp lý, nguồn vốn lưu động 
thường xuyên dương, thể hiện sự ổn định trong 
hoạt động SXKD.

Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 
2022: Với phương châm “Chất lượng - Hiệu quả 
- An toàn - Phát triển” Công ty sẽ tiếp tục tổ chức 
triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký từ năm 
trước đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phát động và 
triển khai công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; 
triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV; tăng 
cường giám sát công tác AT – VSLĐ – PCCN, 
giám sát thi công các công trình đảm bảo an toàn 

tuyệt  đối cho người và thiết bị. Tiếp tục quản lý 
và vận hành hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17025 – 2017 và hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001- 2015, đồng thời khai thác có 
hiệu quả Phòng thí nghiệm hóa dầu… Tổng doanh 
thu năm 2022 phấn đấu đạt trên 65 tỷ đồng; Thu 
nhập bình quân của người lao động phấn đấu 
đạt ≥16,32 triệu đồng/người/tháng, Chi trả cổ tức 
≥10% vốn điều lệ.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết 
thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành 
bỏ phiếu trực tiếp để bầu bổ sung thành viên 
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả: 
ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Kế hoạch 
Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ đã trúng cử vào 
danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 
2020 – 2025.

Phát biểu, 
chỉ đạo tại Đại 
hội ông Đào 
Hồng Quảng, 
Bí thư Đảng 
ủy, Viện trưởng 
Viện KHCN Mỏ 
ghi nhận, đánh 
giá cao những 
thành tích mà 
Công ty đạt 
được trong 
năm 2021. Tuy 

nhiên, để hoàn thành những mục tiêu đề ra trong 
năm 2022 và những năm tiếp theo, ông Đào Hồng 
Quảng yêu cầu HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cần 
nỗ lực, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
cần đặt mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, bám sát thực 
tế ngay từ đầu năm; Đổi mới tư duy để thích ứng 
với thị trường, nâng cao hiệu quả SXKD, mở rộng 
lĩnh vực SXKD, dịch vụ mới nhằm thích nghi với 
điều kiện, thị trường hiện nay; Quản lý tốt công tác 
quản trị chi phí, tiết giảm chi; Quan tâm đào tạo, 
thu hút và phát triển nguồn nhân lực để xây dựng 
đội ngũ cán bộ giàu năng lực, tạo tiền đề cho sự 
phát triển lâu dài…

Ông Phạm Quang Hường, Ủy viên HĐQT, 
Giám đốc Công ty khẳng định bằng sự đoàn kết, 
quyết tâm của HĐQT, BLĐ và toàn thể người lao 
động, Công ty sẽ quyết tâm hiện thực hóa những ý 
kiến chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, 
nghị quyết được các cổ đông thảo luận và biểu 
quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% 
tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. /.

                                                      Đ.L.
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Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 
22-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng 
ủy TKV

Ngày 19/03/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công 
nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các kết 
luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 22-
NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn 
TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030

Hội nghị có sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, 
đảng viên được kết nối với 32 điểm cầu của 16 
đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV.  
168/170 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Viện 
Khoa học Công nghệ Mỏ tại 3 điểm cầu đã tham 
gia Hội nghị. Đồng chí Khuất Mạnh Thắng Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy TKV đến dự và chỉ đạo, 
truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã 
được nghe đồng chí Khuất Mạnh Thắng Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy TKV trực tiếp truyền 
đạt những nội dung chính bao gồm:

1. Những điểm mới tại Kết luận số 21-KL/TW, 
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 
về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử 
lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03 
– KH/TW ngày 01/12/2021của Bộ Chính trị thực 
hiện Kết luận 21. Trong đó khẳng định Kết luận 21 
là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng 
Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm 
quyền, sức chiến đấu của Đảng;

2. Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 01/11/2021 
của Ban Chấp hành Trung ương về những điều 
đảng viên không được làm. Trong đó nhấn mạnh 
những điểm mới của Quy định số 37 – QĐ/TW so 
với Quy định 47 năm 2011;

3. Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 
của Đảng ủy Tập đoàn TKV về thực hiện chuyển 
đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về vấn đề thực hiện chuyển đổi số, Tập đoàn 
Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đặt 
ra mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành doanh 
nghiệp số vào năm 2030, trong đó chuyển đổi số 
cơ bản hoàn thành vào năm 2025; Chuyển đổi 
số hầu hết các hoạt động của Tập đoàn trên nền 
tảng số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, 
dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng 
suất lao động trong toàn Tập đoàn. Tập trung vào 
các nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Tăng 
cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể 
từ Tập đoàn đến các đơn vị, tạo sự chuyển biến 
về nhận thức và hành động trong công tác chuyển 
đổi số; Tập trung chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và 
tài chính cho chuyển đổi số, xây dựng văn hóa 
số; Xác định nhiệm vụ và phát triển các trọng tâm 
chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Khuất 
Mạnh Thắng đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp 
tục tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm để nâng cao 
nhận thức, hiểu sâu hơn về tính chất, tầm quan 
trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị hiện nay.

                                                     Đ.L.
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