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Biên tập: TS. Phan Văn Việt

Tóm tắt:
Việc nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa khai thác cho điều kiện vỉa dày dốc tại các mỏ hầm lò đã được 

thực hiện trong thời gian trước đây và đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, công nghệ vẫn còn một số 
tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện để có thể áp dụng trở lại tại các mỏ hầm lò trong những năm tới đây.

1. Đặt vấn đề
Trữ lượng các vỉa than dày, dốc thuộc các dự 

án khai thác hầm lò vùng Quảng Ninh khoảng 93 
triệu tấn, chiếm 15% tổng trữ lượng huy động [1, 4]. 
Đây là đối tượng khai thác khó khăn và phức tạp 
hơn rất nhiều so với các vỉa dốc thoải đến nghiêng. 
Hiện nay, để khai thác vỉa dày dốc, các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh chủ yếu áp dụng các sơ đồ công 
nghệ khai thác như lò dọc vỉa phân tầng, chia lớp 
ngang nghiêng hoặc chia lớp chia lớp bằng, chống 
giữ  bằng vì chống thủy lực, khấu than bằng khoan 
nổ mìn. Để nâng cao mức độ cơ giới hóa khai thác 
đối tượng vỉa dày dốc, giai đoạn 2007 ÷ 2013, các 
mỏ hầm lò đã thử nghiệm sơ đồ công nghệ là chia 
lớp bằng, chống giữ bằng giàn chống tự hành tại 
mỏ Vàng Danh và sơ đồ công nghệ khai thác lò 
dọc vỉa phân tầng, chống giữ bằng giàn chống tự 
hành, nổ mìn hạ trần trong lỗ khoan dài tại mỏ 
Hà Ráng. Trong quá trình thử nghiệm, vì một số 
nguyên nhân khiến hiệu quả công nghệ chưa đạt 
như mong muốn. Tuy nhiên với các chỉ tiêu đạt 
được trong thời điểm thuận lợi cho thấy việc nâng 
cao sản lượng, năng suất lao động, mức độ an 
toàn khi áp dụng công nghệ là hoàn toàn khả thi. 
Trước yêu cầu của sản xuất trong giai đoạn tới, 
vấn đề nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới 
hoá cho điều kiện vỉa dày dốc cần được tiếp tục 
triển khai trên cơ sở đánh giá một số kết quả áp 
dụng thử nghiệm ở trong nước, kinh nghiệm nước 
ngoài, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công 
nghệ và xây dựng định hướng áp dụng cho điều 
kiện các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. 

2. Đánh giá kết quả nghiên cứu, áp dụng thử 
nghiệm công nghệ cơ giới hóa khai thác vỉa 

dày dốc tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
Năm 2007, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của 

đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu lựa chọn công 
nghệ cơ giới hoá khai thác các vỉa dày, dốc trên 
45º tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh” Viện 
KHCN Mỏ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Than 
Vàng Danh triển khai áp dụng thử nghiệm công 
nghệ cơ giới hóa khai thác vỉa dày dốc tại mức 
+126 ÷ +260 vỉa 7 dốc khu Tây Vàng Danh. Vỉa 
than tại khu vực áp dụng có chiều dày thay đổi từ 
6,0 ÷ 10,0m, trung bình 7,5m; góc dốc vỉa từ 70 ÷ 
90º, trung bình 75º. Khu vực áp dụng được chuẩn 
bị theo sơ đồ công nghệ khai thác chia lớp bằng 
với chiều cao của mỗi phân tầng 8,0m trong đó 
gương khấu có chiều cao 2,5m được chống giữ 
bằng tổ hợp giàn tự hành KDT1, chiều cao hạ trần 
là 5,5m. Công tác khấu gương và hạ trần than đều 
được thực hiện bằng khoan nổ mìn. Công nghệ 
được áp dụng từ năm 2007 ÷ 2010 với tổng sản 
lượng than khai thác được 102.954 tấn tương ứng 
sản lượng bình quân 35.500 tấn/năm, sản lượng 
cao nhất đạt 487 tấn/ngày; năng suất lao động 
trung bình đạt  5,8 tấn/công, tổn thất than 17%[2,4]. 

Tiếp đó vào năm 2012, thông qua việc thực 
hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước “Áp 
dụng thử nghiệm công nghệ cơ giới hóa khai thác 
than các vỉa dày, dốc trên 45º bằng giàn chống tự 
hành chế tạo tại Việt Nam ở các mỏ than Quảng 
Ninh”, Viện KHCN Mỏ đã phối hợp với Công ty 
Than Hạ Long triển khai áp dụng công nghệ cơ 
giới hóa khai thác vỉa dày dốc tại mức -25 ÷ +50 
vỉa 14 khu III Núi Khánh, Hà Ráng, Công ty Than 
Hạ Long. Trong phạm vi khu vực áp dụng, vỉa than 
chiều dày thay đổi từ 5,6 ÷ 8,0m, trung bình 6,5m; 
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góc dốc vỉa thay đổi từ 49 ÷ 62º, trung bình 56º. 
Khu vực được chuẩn bị theo sơ đồ công nghệ 
khai thác lò dọc vỉa phân tầng với chiều cao mỗi 
phân tầng 12,5m, gương khai thác được chống 
giữ bằng giàn chống tự hành KDT-2, công tác hạ 
trần than được thực hiện bằng giải pháp nổ mìn 
trong các lỗ khoan dài. Công nghệ được triển khai 
áp dụng thử nghiệm từ tháng 4/2012 ÷ 4/2013. 
Tổng sản lượng than đã khai thác là 5.354 tấn, 
sản lượng cao nhất đạt 405 tấn/ng.đ, năng suất 
lao động trung bình đạt 1,2 tấn/công[3,4].  

Từ kết quả áp dụng thử nghiệm cho thấy các 
chỉ tiêu sản lượng đạt được trong thời điểm thuận 
lợi đã khẳng định tính khả thi và khả năng nâng 
cao sản lượng, năng suất lao động khi khai thác 
vỉa dày dốc bằng công nghệ cơ giới hóa. Tuy nhiên 
xét tổng thể quá trình áp dụng, sản lượng khai 
thác và năng suất lao động của công nghệ chưa 
đạt mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu này so với thiết kế 
chỉ đạt lần lượt 45,5% và 63,7% tại Vàng Danh, 
14,3% và 22,7% tại Hạ Long. Các nguyên nhân 
chính khiến công nghệ chưa thành công gồm:

- Hộ chiếu đào chống lò dọc vỉa phân tầng tại 
cả hai đơn vị đều chưa phù hợp. Tại Vàng Danh, 
lò dọc vỉa phân tầng được đào bám trụ vỉa theo tiết 
diện hình chữ nhật (xà dài 4,25m, cột cao 2,55m) 
chống bằng vì thép. Trong quá trình áp dụng lò 
bị biến dạng lớn gây khó khăn cho công tác vận 
chuyển lắp đặt thiết bị và di chuyển giàn. Tại Hà 
Ráng, lò dọc vỉa phân tầng được đào lò theo tiết 
diện hình vòm (9,4m²), chống giữ bằng vì thép. Khi 
khai thác, phải tiến hành chống xén mở rộng thay 
vì thép bằng vì gỗ để đảm bảo không gian cho 
giàn chống dịch chuyển [4, 5]. Công đoạn này đã 
làm phức tạp hóa quá trình sản xuất và tăng thời 
gian hoàn thành chu kỳ khai thác, ngoài ra lượng 
gỗ chèn kích vào không gian lò đã xén làm hạn 
chế khả năng thu hồi than hạ trần.

- Cả hai loại giàn chống sử dụng ở Vàng Danh 
và Hà Ráng đều có kết cấu chưa hợp lý. Đối với 
tổ hợp giàn chống KDT-1 tại Vàng Danh các tồn 
tại bao gồm: (i) giàn có cấu tạo liên kết mảng nên 
kém linh hoạt trong điều kiện chiều dày vỉa than có 
biến động; (ii) cột chống của giàn được trang bị đế 
độc lập có diện tích nhỏ nên khả năng kháng lún 
còn hạn chế, đặc biệt trong trường hợp than yếu, 
lò chợ có nước. Đối với tổ hợp giàn chống KDT-2 
ở Hạ Long các tồn tại bao gồm: (i) kết cấu giàn 
chống khá cồng kềnh, đặc biệt là cơ cấu tấm chắn 
cạnh được trang bị bổ sung thực tế có tác dụng 

không lớn, trong điều kiện không gian hạn chế của 
lò dọc vỉa phân tầng, các tấm chắn này thường bị 
cắm xuống nền lò hoặc vướng vào trụ vỉa gây khó 
khăn cho công tác di chuyển giàn chống; (ii) chiều 
rộng giàn chống là 1,43m nên khi bố trí hai giàn 
trong lò dọc vỉa phân tầng đòi hỏi chiều rộng nóc 
lò lớn (tối thiểu 3,61m tính cả khoảng hở giữa hai 
gian là 0,75m) và gây khó khăn cho công tác lựa 
chọn vật liệu chống giữ, duy trì đường lò [4, 5].

- Giải pháp khoan, nạp, nổ mìn trong lỗ khoan 
dài áp dụng tại mỏ Hà Ráng còn một số hạn chế 
như: (i) việc giữ độ ổn định của thành lỗ khoan dài 
trong điều kiện than mềm yếu rất khó khăn, với 
số lượng lỗ khoan trong một đợt từ 5 ÷ 8 lỗ tuy 
nhiên tỷ lệ sử dụng chỉ đạt khoảng 70 ÷ 80%; (ii) 
công tác nạp mìn thủ công bằng gậy ống nhựa nối 
hạn chế khả năng nạp dài (chiều dài lỗ khoan tối 
đa cho phép khoảng 9,0m), tốn nhiều thời gian và 
thường kéo dài tới 1,0 ca sản xuất làm ảnh hưởng 
lớn tới sản lượng, năng suất lao động [4, 5]. 

Trên đây là một số vấn đề kỹ thuật công nghệ 
cần được hoàn thiện thì mới đảm bảo tính khả thi 
khi nghiên cứu đưa công nghệ nghệ áp dụng trở 
lại. 

3. Kinh nghiệm áp dụng công nghệ cơ giới 
hóa vỉa dày dốc ở nước ngoài 

Trên thế giới, cơ giới hóa khai thác vỉa dày dốc 
được áp dụng trong các sơ đồ công nghệ: lò dọc 
vỉa phân tầng sử dụng giàn chống tự hành kết hợp 
nổ mìn trong các lỗ khoan dài và chia lớp ngang 
nghiêng hoặc chia lớp bằng sử dụng máy khấu 
than và giàn chống tự hành. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật đạt được trong quá trình áp dụng các công 
nghệ rất tốt. Tại Trung Quốc, sản lượng than từ 
gương khai thác áp dụng sơ đồ công nghệ cơ giới 
hóa lò dọc vỉa phân tầng đạt từ 78.624 ÷ 228.300 
tấn/năm, năng suất lao động đạt từ 8,5 ÷ 18,9 tấn/
công, tổn thất than từ 14,4 ÷ 25,0%. Tại Ba Lan, 
mỏ Kazimierz đã khai thác được 12 triệu tấn than 
bằng công nghệ này trong giai đoạn từ năm 2003 
÷ 2015, năng suất lao động trực tiếp đạt 50 tấn/
công, tỷ lệ tổn thất khoảng 30%. Đối với sơ đồ 
công nghệ khai thác chia lớp bằng hoặc chia lớp 
ngang nghiêng có mức độ cơ giới hóa cao hơn, 
sản lượng khai thác đạt từ 135.000 ÷ 421.476 tấn/
năm, năng suất lao động đạt từ 10,4 ÷ 32,0 tấn/
công, tổn thất than từ 15,0 ÷ 20,0%. Với kết quả 
như trên có thể khẳng định công nghệ cơ giới hóa 
vỉa dày dốc đã được áp dụng thành công và lại 
hiệu quả tốt tại các mỏ hầm lò trên thế giới [4]. Theo 
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kinh nghiệm tại các mỏ này, các vấn đề mà các 
mỏ hầm lò trong nước còn gặp vướng mắc trong 
quá trình áp dụng công nghệ đã được giải quyết 
như sau:

- Các đường lò dọc vỉa phân tầng thường được 
các mỏ đào chống theo tiết diện hình chữ nhật 
hoặc hình thang để phù hợp với vật liệu chống giữ 
là giàn chống. Để giữ ổn định các đường lò này 
các mỏ đã thay đổi vật liệu chống giữ từ chống 
vì thép sang chống hỗn hợp thép - neo. Vì thép 
chống lò được lựa chọn từ các vật liệu có sức 
kháng uốn cao như thép I hoặc các loại sắt lòng 
mo lớn như SVP27. Vì neo được sử dụng chủ yếu 
là thanh neo compozit để giảm cản trở trong quá 
trình thu hồi. Kết quả áp dụng giải pháp chống giữ 
trên cho thấy trong quá trình khai thác, lò dọc vỉa 
phân tầng ổn định không phải thực hiện chống xén 
mở rộng hoặc khối lượng chống xén rất ít qua đó 

cho phép giảm thời gian gián đoạn sản xuất và 
tăng tỉ lệ thu hồi than do không có vật tư từ công 
tác chống xén gây tắc cửa tháo than.

- Các loại giàn chống sử dụng trong lò chợ cơ 
giới hóa vỉa dày dốc cũng được nghiên cứu hoàn 
thiện để phù hợp với từng điều kiện cụ thể trong 
đó: 

+ Đối với sơ đồ công nghệ cơ giới hóa chia lớp 
bằng hoặc chia lớp ngang nghiêng, giàn chống 
được hoàn thiện theo hướng nhẹ hóa để phù hợp 
với điều kiện phải chuyển diện nhiều giữa các 
phân tầng. Hiện nay tại Trung Quốc đã nghiên cứu 
chế tạo được các loại giàn chống hạ trần hạng nhẹ 
có chiều rộng chỉ từ 0,94 ÷ 1,19m và khối lượng 
từ 5,0 ÷ 7,0 tấn do đó cơ động, thuận tiện cho việc 
vận chuyển, lắp đặt trong không gian nhỏ hẹp, độ 
dốc cao.

+ Đối với sơ đồ công nghệ cơ giới hóa lò dọc 

(a) Chống giữ lò dọc vỉa phân tầng, khoan lỗ khoan dài và thu hồi than nóc ở lò dọc vỉa phân tầng

(b) Chống giữ lò dọc vỉa phân tầng, khấu gương và thu hồi than nóc tại lò chợ chia lớp bằng
Hình 1. Một số hình ảnh lò chợ cơ giới hóa vỉa dày dốc ở nước ngoài

Hình 2. Một số giàn chống hạ trần hạng nhẹ do Trung Quốc sản xuất
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vỉa phân tầng, giàn chống được hoàn thiện và sử 
dụng phổ biến dưới hai dạng chính: (i) Dạng tổ 
hợp 04 giàn chống (hình 4a) bao gồm bốn giàn 
được bố trí đối xứng thành hai vế trên gương khai 
thác lò dọc vỉa phân tầng, mỗi vế gồm giàn chống 
phía trước và giàn chống phía sau. Khoảng hở 
giữa hai vế giàn dùng để đặt máng cào hoặc cầu 
chuyển tải vận tải than hạ trần. Việc dịch chuyển 
tổ hợp được thực hiện bằng kích liên kết giữa giàn 
chống phía trước và giàn chống phía sau trong 

mỗi vế. Tổ hợp này có đặc điểm là kích thước, 
khối lượng lớn và được áp dụng ở những khu vực 
có khả năng đào và duy trì các lò dọc vỉa phân 
tầng có tiết diện lớn nhằm tăng khả năng thu hồi 
than hạ trần; (ii) Dạng tổ hợp 02 giàn bao gồm 
hai giàn chống được đặt song song với nhau trên 
lò dọc vỉa ở vị trí khai thác, giữa hai giàn chống 
để lại khoảng hở có chiều rộng từ 0,6 ÷ 1,0m để 
đặt máng cào hoặc cầu chuyển tải vận tải than 
hạ trần. Việc dịch chuyển tổ hợp được thực hiện 

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật của một số giàn chống hạng nhẹ có kết cấu hạ trần than nóc sử dụng trong 
sơ đồ công nghệ khai thác chia lớp bằng

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị
ZF1800/16/24 ZF2000/16/24 ZF2200/16/24 ZF2400/16/24

1 Chiều cao nhỏ nhất mm 1600 1600 1600 1600
2 Chiều cao lớn nhât mm 2400 2400 2400 2400
3 Chiều rộng mm 940 940 1190 1190
4 Khoảng cách tâm mm 1000 1000 1250 1250
5 Tải trọng chống giữ kN 1800 2000 2200 2400
6 Cường độ chống giữ MPa 0,65 0,62 0,54 0,52
7 Áp lực kháng nền MPa 1,00 0,85 0,83 0,7
8 Trọng lượng Tấn 5,2 6,3 6,8 7,5

(a) Tổ hợp 04 giàn chống 

(b) Tổ hợp 02 giàn chống 
Hình 3. Một số tổ hợp giàn chống trong gương khai thác lò dọc vỉa phân tầng
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bằng kích liên kết giữa giàn chống với cột đơn ở 
phía trước hoặc với thành máng cào, cầu chuyển 
tải. Các giàn chống sử dụng trong tổ hợp được cải 
tiến từ các giàn chống có kết cấu hạ trần trong đó 
tại Nga, Ba Lan sử dụng phổ biến các giàn chống 
có chiều rộng 1,43m ÷ 1,75m, khối lượng từ 14 ÷ 

17 tấn; tại Trung Quốc sử dụng phổ biến các giàn 
hạ trần hạng nhẹ tương tự như trong lò chợ chia 
lớp bằng nói trên. Tổ hợp dạng này thường được 
áp dụng ở những khu vực khó duy trì các lò dọc 
vỉa phân tầng đào với tiết diện lớn.

- Công tác khoan lỗ khoan dài thường được 

Bảng 2. Đặc tính kỹ thuật của một số giàn chống sử dụng trong sơ đồ công nghệ khai thác lò dọc vỉa 
phân tầng

TT Tên thông số Đơn vị Giá trị
ZF12000/17.5/27 ZF12800/16/24 BMV-10 KVP-1

1 Chiều cao giàn chống
- Tối thiểu mm 1750 1600 2000 1800
- Tối đa mm 2700 2400 3000 3500
2 Chiều rộng giàn mm 2400 3671 ÷ 4090 1,42 ÷ 1,6 1,75
3 Chiều dài giàn chống mm 6340 12600
4 Bước dịch chuyển m 0,6 0,8 0,9 0,8
5 Số lượng cột cột 16 16 2 2
6 Tải trọng chống giữ kN 12000 12800 3000 7060
7 Cường độ chống giữ MPa - 0,84 0,72 0,85
8 Áp lực lên nền lò MPa 2,0 - 1,4 2,0
9 Áp suất làm việc MPa 31,5 31,5 32 32

10 Khối lượng giàn chống Tấn 24,5 36,8 14,3 17,0
11 Xuất xứ Trung Quốc Trung Quốc Slovakia Nga

 a) Hộ chiếu KNM tại mỏ Ô Đông - Trung Quốc       

b) Hộ chiếu KNM tại mỏ Kazimierz - Ba Lan

c) Máy khoan định vị trên cột                                    d) Máy khoan định vị trên giá
Hình 4. Hộ chiếu khoan nổ mìn và các loại máy khoan lỗ khoan dài
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thực hiện bằng máy khoan dạng giá hoặc dạng 
cột sử dụng khí ép hoặc thuỷ lực để nâng cao tốc 
độ khoan. Nhằm tăng hiệu quả nạp nổ, các mỏ 
đã điều chỉnh đường kính các lỗ khoan từ Ф38 
÷ 42mm tăng lên Ф75 ÷ 90mm. Để cơ giới hóa 
khâu nạp mìn trong lỗ khoan dài trên thế giới đã 
chế tạo được các loại thuốc nổ dạng dẻo hoặc 
thuốc nổ nhũ tương rời, các phương tiện nổ có 
độ bền, mức độ an toàn cao như kíp phi điện, dây 
nổ và các phương tiện nạp mìn cơ giới chạy bằng 
khí nén tương đối nhỏ gọn, dễ di chuyển. Tại Ba 
Lan, Trung Quốc giải pháp này đã áp dụng thành 
công trong các lỗ khoan có chiều sâu từ 40 ÷ 50m. 
So với nạp mìn thủ công, năng suất nạp bằng cơ 
giới tăng 3 ÷ 4 lần, tỷ lệ sử dụng lỗ khoan tăng 
20 ÷ 30%. Bên cạnh đó một số mỏ vẫn duy trì 
phương pháp nạp thủ công. Tuy nhiên thay vì nạp 
đơn lẻ từng thỏi thuốc, các mỏ này đã tiến hành 
nạp các thỏi thuốc và phương tiện nổ vào các ống 
nhựa PVC (đường kính ống nhỏ hơn đường kính 
lỗ khoan) để tạo ra các khối thuốc nổ có chiều dài 
và khối lượng lớn hơn. Tiếp đó sẽ đẩy khối thuốc 
nổ này được đẩy vào lỗ khoan bằng gậy nối thủy 
công. Giải pháp trên đã cải thiện đáng kể tốc độ 
nạp đồng thời giải quyết một phần các khó khăn 
khi nạp mìn bằng thủ công.

3. Nghiên cứu đề xuất công nghệ, đồng bộ 
thiết bị cơ giới hóa khai thác vỉa dày dốc phù 

hợp với điều kiện các mỏ hầm lò vùng Quảng 
Ninh 

3.1. Nghiên cứu đề xuất công nghệ, đồng bộ 
thiết bị cơ giới hóa khai thác vỉa dày dốc

Căn cứ các kết quả phân tích đánh giá ở trên 
cho thấy để nâng cao sản lượng khai thác, năng 
suất và an toàn lao động trong khai thác vỉa dày 
dốc cần nghiên cứu và áp dụng công nghệ khai 
thác cơ giới hoá trên nền tảng của các sơ đồ công 
nghệ khai thác đang áp dụng. Trên cơ sở đó, bài 
viết đề xuất 02 dạng sơ đồ công nghệ cơ giới hóa 
vỉa dày dốc cho các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
như sau:

(i) Sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác lò dọc 
vỉa phân tầng, chống giữ bằng giàn tự hành, nổ 
mìn hạ trần bằng lỗ khoan dài áp dụng cho phạm 
vi chiều dày vỉa từ 3,5 ÷ 10m. Trong công nghệ 
này, công tác chuẩn bị được thực hiện như công 
nghệ khai thác lò dọc vỉa phân tầng đang áp dụng 
tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Chiều cao 
tầng tùy thuộc vào khả năng khoan nổ mìn hạ trần, 
nhưng đảm bảo không nhỏ hơn 10m. Chống giữ 
không gian khai thác bằng giàn tự hành. Công tác 
điều khiển trần than được thực hiện bằng khoan 
nổ mìn trong các lỗ khoan dài. 

(ii) Sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác chia 
lớp bằng hoặc ngang nghiêng, chống giữ bằng 
giàn tự hành, khấu gương bằng khoan nổ mìn 

Bảng 3. Đặc tính kỹ thuật của máy nạp mìn khí nén
TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị
1 Mã hiệu máy - BQF100 II
2 Lượng thuốc có thể chứa trong buồng trộn kg 100
3 Áp suất công tác MPa 0,25 ÷ 0,45
4 Đường kính trong của ống dẫn thuốc mm 25 ÷ 32
5 Năng suất nạp thuốc kg/h 600
6 Mật độ nạp thuốc g/cm³ 0,95 ÷ 1,01
7 Phù hợp với đường kính lỗ khoan mm 40 ÷ 90
8 Khối lượng kg 85

Hình 5. Sơ đồ nguyên lý và các phương tiện nạp mìn cơ giới trong lỗ khoan dài
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(hoặc bằng máy khấu) áp dụng cho điều kiện vỉa 
dày trên 10m. Công tác chuẩn bị thực hiện như 
công nghệ khai thác chia lớp ngang nghiêng hoặc 
chia lớp bằng đang áp dụng tại các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh. Chiều cao phân tầng khai thác 
từ 10m trở lên. Khấu gương bằng khoan nổ mìn 
(hoặc bằng máy khấu), chiều cao khấu gương từ 
2,2 ÷ 2,5m. Chống giữ không gian lò chợ bằng 
giàn tự hành. Công tác điều khiển trần than được 
thực hiện bằng khoan nổ mìn trong các lỗ khoan 
dài, than được thu hồi qua các cửa tháo của giàn 
chống.

Từ các bài học rút ra sau quá trình áp dụng thử 
nghiệm ở trong nước và kinh nghiệm từ các mỏ 
hầm lò trên thế giới cho thấy để các sơ đồ công 
nghệ cơ giới hóa vỉa dày dốc có thể áp dụng thành 
công tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh cần thực 
thực hiện các giải pháp công nghệ như: giảm chiều 
rộng của giàn chống để giảm chiều rộng lò dọc vỉa 
phân tầng; lựa chọn hình dạng, vật tư chống giữ 
phù hợp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu công tác 
chống xén tại các lò dọc vỉa phân tầng và cơ giới 
hóa khâu nạp nổ mìn trong lỗ khoan dài.  

Hoàn thiện thiết bị chống giữ: Giàn chống lựa 
chọn cần phải đáp ứng khả năng chống giữ trong 
điều kiện áp lực mỏ lớn với lớp than hạ trần có 
thể lên tới hơn chục mét, di chuyển dễ dàng trong 
không gian nhỏ hẹp và có cơ cấu thu hồi than hạ 
trần hợp lý. Trên cơ sở các chủng loại giàn chống 
đã phân tích ở trên cho thấy các giàn chống hạ 
trần hạng nhẹ như ZF1800/16/24, ZF2000/16/4 
ZFL2400/16/24, v.v do Trung Quốc sản xuất sẽ 
phù hợp hơn với điều kiện vỉa dày dốc tại các mỏ 
hầm lò vùng Quảng Ninh. Khi sử dụng các giàn 
chống này trong lò chợ áp dụng sơ đồ công nghệ 
khai thác lò dọc vỉa phân tầng, chiều rộng của lò 
dọc vỉa phân tầng chỉ cần từ 2,7 ÷ 3,0m (đã tính 
cả cửa tháo than rộng từ 0,8 ÷ 1,0m) là đảm bảo 
cho tổ hợp hoạt động. Mặt khác giàn chống loại 
này còn một số ưu điểm khác là cường độ chống 

giữ tương đương các giàn chống sử dụng trong lò 
dọc vỉa phân tầng do Nga, Ba Lan sản xuất nhưng 
kích thước khối lượng nhỏ gọn hơn rất nhiều nên 
sẽ thuận tiện cho quá trình vận chuyển, lắp đặt 
khi chuyển diện và vận hành. Loại giàn chống nhẹ 
nêu trên cũng có thể sử dụng trong sơ đồ công 
nghệ cơ giới hóa khai thác chia lớp bằng hoặc 
chia lớp ngang nghiêng. 

Hoàn thiện hộ chiếu chống giữ lò dọc vỉa phân 
tầng: Các đường lò dọc vỉa phân tầng phải đảm 
bảo cho tổ hợp giàn chống dịch chuyển dễ dàng 
ở phía trong các vì chống lò, đồng thời đường lò 
phải ổn định, ít hoặc không cần phải chống xén 
trong suốt thời gian khai thác tại phân tầng đó. 
Để đáp ứng được các yêu cầu trên, lò được đào 
theo tiết diện hình thang hoặc hình chữ nhật, sử 
dụng vì chống dạng hỗn hợp thép và neo. Hiện 
nay, các mỏ hầm lò trong nước đã sử dụng rộng 
rãi thép chữ I để chống giữ các đường lò chuẩn 
bị do loại thép này có khả năng kháng uốn tốt, độ 
bền lớn, tỉ lệ tái sử dụng cao. Gần đây, trên cơ sở 
giải pháp kinh nghiệm sử dụng dầm dự ứng lực 
trong các lĩnh vực khác, một số mỏ hầm lò trong 
nước đã tiến hành một số thử nghiệm nâng cao 
khả năng chịu lực của thép I bằng cách lắp thêm 
cáp dự ứng lực. Kết quả thử nghiệm cho thấy khả 
năng chịu tải của dầm thép I kết hợp cáp thép dự 
ứng lực tăng trên 1,75 lần so với dầm thép truyền 
thống không sử dụng cáp dự ứng lực. Từ đó cho 
thấy, khả năng sử dụng thép chữ I kết hợp cáp 
dự ứng lực để nâng cao khả năng chống giữ các 
lò dọc vỉa phân tầng là rất khả thi. Bên cạnh đó, 
công nghệ chống neo bằng lò than tại các mỏ hầm 
lò trong nước cũng có bước tiến lớn, đến nay hầu 
hết các mỏ đều làm chủ được công nghệ này. Do 
đó việc đào lò dọc vỉa phân tầng theo tiết diện hình 
chữ nhật hoặc hình thang (chiều rộng nóc từ 2,7 
÷ 3,0m) chống hỗn hợp bằng thép I (xem xét gia 
cường thêm bằng cáp dự ứng lực) kết hợp với vì 
neo như ở nước ngoài hoàn toàn có thể thực hiện 

   a) SĐCN CGH lò DVPT                b) SĐCN CGH khai thác chia lớp bằng (hoặc ngang nghiêng
Hình 6. Các sơ đồ công nghệ khai thác cơ giới hóa vỉa dày dốc
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được ở điều kiện các mỏ hầm lò trong nước. 
Cơ giới hóa khâu nạp thuốc trong lỗ khoan dài: 

Tại Ba Lan việc cơ giới hóa khâu nạp mìn trong 
lỗ khoan dài đã được nghiên cứu và đưa vào áp 
dụng tại mỏ Kazimierz, tuy nhiên việc tiếp cận 
công nghệ này rất khó khăn. Tại Trung Quốc việc 
cơ giới hóa khâu nạp thuốc vào trong các lỗ khoan 
dài đã được áp dụng rộng rãi trong vài năm gần 
đây. Hiện nay Trung Quốc đã làm chủ được công 
nghệ từ việc sản xuất thuốc nổ, phương tiện nổ và 
phương tiện nạp cơ giới trong các lỗ khoan dài. 
Do đó khi đưa công nghệ cơ giới hóa vỉa dày dốc 
áp dụng trở lại ở các mỏ hầm lò trong nước cần 
tiếp cận công nghệ thông qua việc nhập khẩu toàn 
bộ thuốc nổ và các phương tiện nạp nổ của Trung 
Quốc để thử nghiệm, sau đó sẽ nghiên cứu, sản 
xuất ở trong nước. Bên cạnh đó, có thể áp dụng 
giải pháp nạp nổ thủ công bằng cách tạo ra trước 
các khối thuốc nổ đặt trong ống PVC như đã nêu 
ở phần trên để tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tốc 
độ nạp mìn trong lỗ khoan dài.

3.2. Một số định hướng áp dụng công nghệ 
khai thác cơ giới hóa cho điều kiện vỉa dày dốc 
tại các mỏ hầm lò Quảng Ninh

Theo kết quả đánh giá trong một số đề tài 
nghiên cứu có liên quan được thực hiện trong thời 
gian gần đây cho thấy trữ lượng vỉa dày dốc có 
khả năng áp dụng cơ giới hóa tại các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh xấp xỉ 30 triệu tấn và chiếm trên 
30% tổng trữ lượng các vỉa than dày, dốc đã được 
huy động trong các dự án khai thác hầm lò vùng 
Quảng Ninh. Phần trữ lượng này tập trung chủ 
yếu tại các mỏ Hà Lầm 8,7 triệu tấn; Hòn Gai 7,1 
triệu tấn; Mạo Khê 6,3 triệu tấn; Uông Bí 2,1 triệu 
tấn; Hạ Long 1,6 triệu tấn; Vàng Danh 1,5 triệu tấn 
và Nam Mẫu 1,1 triệu tấn. Căn cứ theo kế hoạch 
khai thác tại các mỏ than hầm lò trên cho thấy, các 
khu vực dày dốc thuộc vỉa 7 và vỉa 10 mỏ than Hà 
Lầm có điều kiện phù hợp để áp dụng công nghệ 
cả hai sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đề xuất. Các 
công trình khai thông tại khu vực này tương đối 
hoàn thiện và cho phép huy động vào khai thác 

Hình 7. Hộ chiếu chống lò dọc vỉa phân tầng đề xuất

Hình 8. Định hướng áp dụng công nghệ cơ giới hóa vỉa dày dốc giai đoạn đến năm 2030 tại các mỏ 
hầm lò vùng Quảng Ninh
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ngay. Do đó, trước mắt cần tiến hành áp dụng thử 
nghiệm công nghệ tại cơ giới hóa vỉa dày dốc Hà 
Lầm để đánh giá rút kinh nghiệm. Sau đó sẽ tiến 
tới triển khai nhân rộng áp dụng công nghệ cho 
những khu vực vỉa khác có điều kiện phù hợp tại 
các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh với lộ trình dự 
kiến được thể hiện trên hình 8.

4. Kết luận
Trên cơ sở đúc rút các bài học kinh nghiệm từ 

việc áp dụng công nghệ cơ giới hóa vỉa dày dốc 
ở trong nước giai đoạn trước đây và cập nhật các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều kiện tương 
đồng trên thế giới, bài viết đã đề xuất các sơ đồ 
công nghệ, đồng bộ thiết bị cùng một số giải pháp 
nhằm đưa công nghệ này áp dụng trở lại trong 
thời gian tới tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. 
Theo đó, đối với sơ đồ công nghệ lò dọc vỉa phân 
tầng, công tác chống giữ gương khai thác được 
cơ giới hóa bằng giàn chống tự hành hạng nhẹ, 
chống giữ chuẩn bị bằng vì chống hỗn hợp thép - 
neo, điều khiển trần than sẽ thực hiện bằng khoan 
nổ mìn trong các lỗ khoan dài sử dụng các thiết bị 
nạp nổ cơ giới. Đối với sơ đồ công nghệ khai thác 
chia lớp ngang nghiêng hoặc chia lớp bằng, công 
tác chống giữ, điều khiển trần than được thực hiện 
tương tự, công tác khấu gương có thể thực hiện 
bằng máy khấu khi chiều dài lò chợ cho phép. Các 
công nghệ, giải pháp được đề xuất đều đã được 

áp dụng phổ biến ở Trung Quốc, Ba Lan và một 
số nước khác, do đó hoàn toàn khả thi để xem xét 
áp dụng cho điều kiện phù hợp tại mỏ hầm lò vùng 
Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vỉa 
dày dốc./.

Tài liệu tham khảo:
[1]. TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Trương Đức 

Dư, ThS. Đặng Hồng Thắng, Nghiên cứu áp dụng 
cơ giới hóa gương lò ngắn trong điều kiện địa chất 
phức tạp vùng Quảng Ninh, Viện KHCN Mỏ 2006

[2]. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu lựa 
chọn công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, 
dốc trên 45º tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng 
Ninh, Viện KHCN Mỏ 2007.

[3]. TS. Nhữ Việt Tuấn, Áp dụng thử nghiệm 
công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc  
trên 45º bằng giàn chống tự hành chế tạo tại Việt 
Nam ở các mỏ than Quảng Ninh, Viện KHCN Mỏ 
2012

[4]. ThS. Đặng Thanh Hải, Phát triển áp dụng 
cơ giới hóa đào lò và khai thác tại các mỏ hầm lò 
vùng Quảng Ninh giai đoạn 2013 ÷ 2015, lộ trình 
đến năm 2020, Viện KHCN Mỏ 2016.

[5]. TS. Trương Đức Dư, Các giải pháp cần 
thiết để duy trì và phát triển mở rộng áp dụng hệ 
thống khai thác lò dọc vỉa phân tầng với công nghệ 
cơ giới hóa, Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 
XXVI - 2018.

Some research results on application of the mining mechanized technology for 
sloping thick seams and orientation for application to conditions 

in Quang Ninh region

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

Abstract: 
The study on application of the mining mechanization for the condition of thick sloping seams in 

underground mines has been carried out in the past and has brought certain results. However, the 
technology still has some shortcomings that need to be further improved to be applied again in 
underground mines in the coming years.
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NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG NEO COMPOSITE TẠI CÁC MỎ THAN HẦM LÒ 
VÙNG QUẢNG NINH

ThS. Phí Văn Long, TS. Lê Văn Công
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KS. Nguyễn Khắc Hưng
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Tóm tắt:
Khối lượng mét lò chống neo của các công ty than hầm lò vùng Quảng Ninh tăng trưởng với tốc độ 

cao, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đạt được kết quả đó là nhờ việc mở rộng áp dụng vì 
neo chất dẻo cốt thép, neo chất dẻo cốt thép kết hợp neo cáp cho các đường lò dọc vỉa đào trong than. 
Tuy nhiên, quá trình sử dụng cho thấy, các thanh neo thép ở hông lò tiếp giáp lò chợ đã gây khó khăn 
không nhỏ cho công tác khai thác ở phạm vi này, đặc biệt là các lò chợ khấu máy, bởi khi máy cắt vào 
các thanh neo thép sẽ gây hư hại thiết bị, tăng chi phí răng khấu, phát sinh tia lửa làm tăng nguy cơ cháy 
nổ khí. Sử dụng neo composite ở các vị trí này sẽ cho phép giải quyết các tồn tại nêu trên.

1. Đặt vấn đề
Thời gian gần đây các mỏ than hầm lò vùng 

Quảng Ninh đã đẩy mạnh áp dụng vì neo (neo cốt 
thép, neo cáp) để chống giữ đường lò. Kết quả 
đã cho thấy một số hiệu quả vượt trội so với vì 
chống thép truyền thống như phát huy khả năng 
tự mang tải của khối đá, hệ số sử dụng tiết diện 
lớn hơn, giảm cường độ và mức độ nặng nhọc 
cho người lao động. Tuy nhiên, đối với các đường 
lò dọc vỉa phục vụ khai thác lò chợ, các thanh neo 
thép giáp hông lò chợ cũng gây khó khăn không 
nhỏ cho công tác khai thác ở phạm vi này, đặc biệt 
là các lò chợ khấu máy, khi máy cắt vào các thanh 
neo thép sẽ gây hư hại thiết bị, tăng chi phí răng 
khấu, phát sinh tia lửa làm tăng nguy cơ cháy nổ 
khí. Mặt khác, giá thành của neo thép còn cao. Để 
giải quyết vấn đề, tại một số nước trên thế giới đã 
sử dụng neo composite để chống giữ tại các vị trí 
này. So với neo cốt thép, neo composite có một số 
ưu điểm nổi bật như: cường độ kháng kéo tương 
đương; trọng lượng chỉ bằng 1/4; chịu được tác 
động ăn mòn của nước; cường độ kháng cắt thấp, 
các thiết bị khấu có thể dễ dàng cắt qua thanh neo 
mà không phát sinh tia lửa cũng như không gây 
ảnh hưởng hư hỏng đầu cắt; giá thành thấp hơn. 
Những ưu điểm này đã chỉ ra một hướng mới để 
mở rộng phạm vi cũng như hiệu quả áp dụng vì 
neo tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.

2. Tổng quan về neo composite

2.1. Khái quát về vật liệu composite
Composite là vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều 

vật liệu khác nhau, có tính năng ưu việt hơn các 
vật liệu ban đầu. Trong trường hợp tổng quát, một 
vật liệu composite gồm một hay nhiều pha gián 
đoạn được phân bố trong một pha liên tục. Khi 
vật liệu gồm nhiều pha gián đoạn người ta gọi là 
composite hỗn tạp, pha gián đoạn thường có cơ 
tính trội hơn pha liên tục. Pha liên tục được gọi là 
nền, pha gián đoạn được gọi là cốt, hay vật liệu 
tăng cường. Vật liệu composite được phân loại 
chủ yếu dựa trên cơ sở hình dạng của cốt liệu 
và theo bản chất của vật liệu thành phần. Một số 
loại vật liệu Composite đang được sử dụng trong 
nước và trên thế giới được trình bày theo bảng 1 
và hình 1.

2.2. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của thanh neo 
composite

Thanh neo composite được chế tạo từ nhựa 
polyme rắn nhiệt (thường là polyeste và vinyleste), 
còn cốt sợi là composite. Phương pháp chế tạo 
thường là phương pháp đùn kéo, hoặc dệt, bện 
do đó bản chất của thanh là không đẳng hướng. 
Bề mặt thanh là nhám hoặc có gân để tăng khả 
năng dính bám với chất dính kết. Phần gân neo 
tạo thành bằng các sợi quấn bên ngoài hoặc lớp 
phủ bằng cát hoặc các gân riêng rẽ. Hình dạng 
tiết diện thanh neo có nhiều loại: Vuông, tròn, 
đặc rỗng, đường kính từ 8 mm đến 32 mm. Neo 
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composite nổi bật ở khả năng chống ăn mòn vượt 
trội, tỉ lệ trọng lượng nhẹ và độ bền cao hơn hoặc 
tương đương thép, do đó được sử dụng khá phổ 
biến để thay thế cho các thanh neo cốt thép trong 
những khu vực có mức độ ăn mòn cao. Tổng quát 
một số chỉ tiêu tính chất vật lý, cơ học chủ yếu của 
thanh neo composite như sau: 

- Khối lượng riêng: Thanh neo composite có 
khối lượng riêng từ 1,25 đến 2,1 g/cm3, tức là 
bằng khoảng một phần sáu đến một phần tư của 
thép (7,85 g/cm3). Trọng lượng nhỏ làm giảm chi 
phí vận chuyển, thao tác bốc xếp, chống giữ trong 
sản xuất được dễ dàng.

- Khả năng chịu kéo: Khi chịu kéo, thanh neo 
composite không thể hiện sự chảy dẻo trước khi 
đứt. Sự làm việc chịu kéo của thanh neo composite 
chỉ chứa một loại sợi được đặc trưng bởi quan 
hệ ứng suất – biến dạng đàn hồi tuyến tính cho 
đến khi phá hủy. Các loại neo composite trên thị 
trường hiện nay có cường độ kháng kéo từ 483 
÷ 1600 MPa, lớn hơn so với thép làm thanh neo 
(483 ÷ 690 MPa).

- Khả năng chịu cắt: Phần lớn chất nhựa của 
thanh neo composite chịu cắt tương đối kém. Nằm 
giữa các lớp sợi là lớp nhựa không có cốt. Do đó 
cường độ cắt phụ thuộc chủ yếu vào chất nền gắn 
polyme tương đối yếu. Tiêu chuẩn ACI 440.6-08 

[4] (tiêu chuẩn của Mỹ về vật liệu thanh polyme gia 
cường bằng sợi thủy tinh và sợi thủy tinh để gia cố 
bê tông) có quy định bổ sung về cường độ chịu cắt 
của thanh neo composite, theo đó cường độ cắt 
đảm bảo của thanh neo composite không được 
nhỏ hơn 75 MPa bất kể đường kính và hình dạng 
thanh. Tuy nhiên chính vì khả năng kháng cắt kém 
nên phù hợp để áp dụng tại các đường lò dọc vỉa 
than chuẩn bị cho lò chợ khấu máy nói riêng và 
các lò chợ khấu gương bằng nổ mìn nói chung. 

- Khả năng chống ăn mòn: neo composite 
không bị ăn mòn (trơ) trong môi trường nước có 
tính axít. 

Từ các chỉ tiêu lý hóa cơ bản nêu trên cho thấy, 
thanh neo composite có nhiều ưu điểm hơn so với 
thanh cốt thép truyền thống là khả năng chịu kéo 
và chống ăn mòn, khối lượng riêng nhỏ hơn. Tuy 
nhiên, nó vẫn có nhược điểm là khả năng kháng 
cắt nhỏ hơn so với thép. Nhưng đây cũng là ưu 
điểm để sử dụng làm các thanh neo hông của các 
lò dọc vỉa than chuẩn bị khai thác lò chợ. Hình ảnh 
neo composite sử dụng trong mỏ hầm lò xem hình 
2, tổng hợp so sánh các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của 
neo compoite với neo thép xem bảng 2.

2.3. Tổng quan áp dụng neo composite trên 
thế giới

Neo composite được sử dụng khá phổ biến tại 

Bảng 1. Một số loại vật liệu Composite

TT Composite Vật liệu thành phần Lĩnh vực ứng dựng

1

Composite hữu cơ
- Tấm hạt
- Tấm sợi
- Lốp

Nhựa/mạt cưa
Nhựa/sợi gỗ

Cao su/vải/sắt thép

Nghành mộc
Nhà cửa

Sản xuất Ô tô

2
Composite nền khoáng chất
- Composite+ các bon
- Composite gốm

Các bon/ sợi các bon
Gốm / sợi các bon

Máy bay, vũ trụ
Chi tiết chịu nhiệt

3 Composite nền kim loại Nhôm / Sợi bo Vũ trụ

4
Composite ba lớp
- Vỏ
- Lõi

Kim loại, trên
 nhiều lớp Nhiều lĩnh vực

Hình 1. Mô phỏng sơ lược một dạng của vật liệu Composite
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các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển như 
Australia, Balan, Đức, Trung Quốc...Trong đó, 
điển hình về áp dụng neo composite là tại các mỏ 
than hầm lò của Trung Quốc. Từ năm 2000, mỏ 
than Chương Thôn thuộc Tập đoàn Công nghiệp 
mỏ Lộ An, Sơn Tây đã áp dụng neo composite để 
chống thử nghiệm tại hông lò dọc vỉa than chuẩn 
bị lò chợ thay thế cho neo thép. Kết quả ban đầu 
cho thấy quy trình thi công được đơn giản hóa, 
khả năng mang tải của neo lớn, đường lò chống 
giữ đảm bảo ổn định. Tiếp đến, neo composite 
được áp dụng thành công để chống giữ lò dọc vỉa 
than ở mỏ than Đỉnh Sơn Hà Nam Bình, Tập đoàn 
than Dương Tuyền Sơn Tây. Việc sử dụng neo 
composite tại mỏ cho phép máy khấu có thể khẩu 
than dễ dàng ở hông lò mà không phát sinh  tia 
lửa cũng như hư hại máy, nâng cao tốc độ khấu 
và tiết kiệm nhân, vật lực, đồng thời mang lại hiệu 
quả kinh tế rõ ràng [5]. Tại Ba Lan, tại mỏ khai thác 
muối, neo composite cũng được sử dụng trong 
chống giữ đường lò nhờ khả năng chống ăn mòn.

Từ năm 2005 trở lại đây, neo composite bắt 
đầu được nhân rộng tại Trung Quốc, sử dụng 
chủ yếu tại hông các đường lò chuẩn bị đào trong 

vỉa than có hệ số kiên cố f=1÷2, chiều dày vỉa từ 
4÷8 m, góc dốc trung bình của vỉa từ 11÷24º độ. 
Kết quả quan trắc dịch động tại một số mỏ lớn 
của Trung Quốc như mỏ than Thái Bình, Công ty 
TNHH công nghiệp mỏ Lỗ Thái Sơn Đông, 13 mỏ 
than của Tập đoàn than Hà Nam cho thấy, giá trị 
biến dạng lớn nhất ở hông lò từ 37÷54 mm, nóc 
lò là 28÷35 mm, kết quả rút nhổ thử tải neo đều 
đảm bảo có giá trị lực gia cố đáp ứng yêu cầu [6, 
7]. Hiện nay, để tạo hành lang pháp lý trong việc 
sử dụng và quản lý công tác chống giữ đường lò 
bằng neo composite, tại Trung Quốc đã ban hành 
tiêu chuẩn MT/T1061-2008 [8] quy định đặc tính 
kỹ thuật của thanh neo composite.

3. Kết quả áp dụng thử nghiệm neo 
composite tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng 
Ninh

Vấn đề nghiên cứu về neo composite ở trong 
nước trước đây đã được thực hiện ở một số công 
trình nghiên cứu như: Đề tài: “Chế tạo vì neo 
polime compozit để gia cố hầm lò trong mỏ tunel 
và các công trình xây dựng” do Viện KHCN Mỏ 
thực hiện năm 1994 (Chủ nhiệm đề tài KS Nguyễn 
Tuấn) [2]; Luận văn tiến sĩ kỹ thuật:“Nghiên cứu 

Bảng 2. Khác biệt về đặc tính kỹ thuật giữa thanh cốt neo Composite với thanh cốt thép [3]

TT Đặc tính Cốt thép Cốt sợi thuỷ tinh

1 Vật liệu Mác thép
CB300-V

Sợi thuỷ tinh 
đường kính cốt sợi 
13-16micron, chất 

liên kết nhựa polime
2 Cường độ kháng cắt, MPa 260 ≥ 75
3 Cường độ kháng kéo, MPa 483 ÷ 690 483 ÷ 1600
4 Mô đun đàn hồi, MPa 200 35 ÷ 51
5 Khối lượng riêng, g/cm3 7,85 1,25 ÷ 2,1
6 Tính ăn mòn trong môi trường nước ăn mòn Bị phá huỷ Trơ
7 Ảnh hưởng của nhiệt độ Dẫn nhiệt tốt Không dẫn nhiệt
8 Dẫn điện Dẫn điện tốt Không dẫn điện

Hình 2. Thanh neo và phụ kiện được chế tạo bằng vật liệu composite 



 KHCNM SỐ 4/2022 *  CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

13

vật liệu polymeclaynano composite để chế tạo 
thanh cốt neo chống giữ công trình ngầm” của 
tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khải. Các tác giả đưa ra 
các nghiên cứu về thành phần hóa học vật liệu 
polymeclaynano composite và công nghệ chế tạo 
thanh neo composite từ vật liệu này. Thanh neo 
composite sản xuất từ nghiên cứu của các đề tài 
mới dừng lại ở mức độ quy mô phòng thí nghiệm 
và chưa được áp dụng vào thực tế sản xuất để có 
những đánh giá chi tiết hơn. 

Trước năm 2015, việc sử dụng vì neo rất hạn 
chế, chủ yếu áp dụng loại vì neo bê tông cốt thép, 
chống các lò đá, tỷ lệ mét lò chống neo chỉ chiếm 
không quá 3% tổng mét lò thi công hàng năm. Tuy 
nhiên, thời gian gần đây, vì neo chất dẻo cốt thép 
kết hợp với neo cáp được áp dụng rộng rãi, chống 
giữ lò đá, lò than, kể cả lò than đào trong vỉa dày 
đến 6÷7m và trong các lò thượng lắp đặt tổ hợp 
giàn chống cơ giới hóa khai thác với chiều rộng 
lớn, đến hơn 6m; đặc biệt, mỏ Núi Béo có số mét 
lò chống bằng vì neo đạt gần 100%. Cùng với đó, 
khối lượng mét lò chống neo hàng năm đã đạt 
trên 20.000 m, nâng tỷ lệ mét lò chống neo lên từ 
8,3 ÷ 10,6%. Đồng thời, theo kế hoạch của TKV, 
giai đoạn đến năm 2025, khối lượng mét lò neo 
sẽ vượt 37.000m, tương ứng tỷ lệ chống neo trên 
15%. Kết quả này đã cho thấy tiềm năng áp dụng 
vì chống neo nói chung, neo composite nói riêng 
tại các mỏ than hầm lò Quảng Ninh là rất lớn, chi 

tiết xem biểu đồ hình 3. 
Năm 2020, Viện KHCN Mỏ đã phối hợp với 

Công ty than Vàng Danh áp dụng thử nghiệm 
neo composite để chống giữ lò dọc vỉa máng 
cào (DVMC) mức -80 lò chợ CII-6-5 vỉa 6 khu II 
giếng Vàng Danh. Lò có tiết diện hình vòm, diện 
tích đào 9,4 m2. Vỉa 6 khu vực thi công đường lò 
có chiều dày khoảng 2,5÷3,5 m, góc dốc 25÷30°. 
Than thuộc loại bán antraxit màu đen, ánh kim, 
cấu tạo phân lớp mỏng, trung bình đến dày và có 
cấu tạo khối, than trong vỉa cứng, dòn, độ kiên cố 
f= 1÷3. Đá vách trực tiếp là lớp đá bột kết ổn định 
màu xám đen, dày 4÷5 m, hệ số kiên cố  f=4÷6, 
phân lớp 0,2÷0,4 m. Phía trên là lớp đá cát kết 
hạt thô dày 6÷7 m, hệ số kiên cố f=6÷8, phân lớp 
0,3÷0,5m. Đá trụ bao gồm các tập bột kết và cát 
kết nằm xen kẽ, sát trụ vỉa thường là bột kết, tiếp 
theo là cát kết, dung trọng γ= 2,64 T/m3, hệ số kiên 
cố f=4÷6. Khu vực đường lò thi công không chịu 
ảnh hưởng của nước. Nhìn chung, điều kiện địa 
chất khu vực các đường lò thi công phù hợp để áp 
dụng vì chống neo. 

Hộ chiếu chống neo composite được thiết 
kế cho đường lò như sau: Chiều dài thanh neo 
composite L=2 m, bước chống 0,8m/vòng, số 
lượng neo trong 1 vòng là 9 thanh (khoảng cách 
giữa các neo trong vòng 0,8 m). Neo composite 
được chống hỗn hợp với vì thép SVP-17, bước 
chống 1,0 m/vì. Lưới thép sử dụng loại 6, mắt 

Bảng 3. Thông số kỹ thuật thanh neo composite theo tiêu chuẩn MT/T1061-2008 của Trung Quốc [8] 

Thân neo

Ngoại hình tổng thể Đều tổng thể, không bong bóng, không vết nứt

Sai số đường kính ± 1 Độ thẳng thanh 
mm/m ≤ 3

Sai số độ dài ± 10
Đường kính thân neo (mm) 16 18 20 22 24
Khả năng chịu tải của tấm đệm (kN) ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 90
Khả năng chịu tải của ren và bộ phận 
liên kết kết đuôi neo (kN) ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 90

Lực gia cố (kN) ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 90

Cường độ kháng kéo thân neo (MPa) Cường độ kháng cắt 
(MPa) Mô men xoắn (N.m)

≥ 300 ≥ 75 ≥ 40
Tính năng chống tĩnh điện (Ω) ≤ 3 x 108

Tính năng 
phòng lửa

Ngọn lửa bùng cháy (s) Tổng 6 thanh (s) ≤ 30
Một thanh (s) ≤ 15

Ngọn lửa bùng cháy (s) Tổng 6 thanh (s) ≤ 120
Một thanh (s) ≤ 60
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lưới 100x100mm, khổ lưới thép cho 1 tấm là 
1800x1000mm, kết hợp các thanh nẹp máng cào 
thu hồi 1200x200x5mm. Tổng chiều dài đường lò 
chống giữ thử nghiệm là 50m (từ IIK87÷IIK137). 
Kết quả áp dụng đạt yêu cầu đề ra, cụ thể như 
sau:

- Về kỹ thuật, an toàn: đường lò sau chống giữ 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các giá trị dich động 
nóc lò quan trắc từ ngày 17/5/2021 đến ngày 

24/6/2021 lớn nhất là 25 mm, nằm trong mức độ 
cho phép.

- Về hiệu quả kinh tế: giá thành đào lò chống 
neo composite là 22.724.865 đồng/m, thấp hơn 
1.370.256 đồng/m, tương ứng 6,0 % so với đào 
lò chống thép đang được mỏ áp dụng trong cùng 
điều kiện (24.099.886 đồng/m). 

Chi tiết vị trí áp dụng, hộ chiếu chống giữ, kết 
quả quan trắc dịch động và giá thành đào lò bằng 

Hình 3. Biểu đồ tổng hợp khối lượng mét lò chống neo giai đoạn 2018÷2021 và kế hoạch giai đoạn 
2022 ÷ 2025
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Hình 4. Sơ đồ đường lò vị trí áp dụng thử nghiệm neo composite tại Vàng Danh
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neo composite tại Công ty than Vàng Danh xem 
các hình từ 4÷7 và các bảng từ 3÷4.

Ngoài Vàng Danh, một số công ty than hầm 

lò khác vùng Quảng Ninh là Núi Béo, Hà Lầm, 
Hạ Long cũng tiến hành áp dụng thử nghiệm neo 
composite, cho kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu sản 

Hình 5. Hộ chiếu chống giữ thử nghiệm

Hình 6. Biểu đồ diễn biến dịch động nó lò DVMC mức -80 lò chợ CII-6-5

Hình 7. Biểu đồ so sánh giá thành đào lò giữa chống lò bằng vì thép và neo composite 
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Bảng 3. Tổng hợp kết quả quan trắn dịch động lò DVMC mức -80 lò chợ CII-6-5

TT Tên và vị 
trí trạm đo Lần đo Ngày đo Kết quả đo (mm) Tổng dịch 

động
Đánh giá ổn 

địnhThước A Thước B
0

Trạm đo 
dịch động 
tại IIK100  
lò DVMC 

mức -80 lò 
chợ CII-6-5

Lần 0
17/5/2021

Ca 1 0 0 0 Ổn định
1 Lần 1 Ca 2 5 0 5 Ổn định
2 Lần 2 Ca 3 10 0 10 Ổn định
3 Lần 3

18/5/2021
Ca 1 15 0 15 Ổn định

4 Lần 4 Ca 2 15 5 20 Ổn định
5 Lần 5 Ca 3 15 5 20 Ổn định
6 Lần 6

19/5/2021
Ca 1 20 5 25 Ổn định

7 Lần 7 Ca 2 20 5 25 Ổn định
8 Lần 8 Ca 3 20 5 25 Ổn định
9 Lần 9 20/5/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định

10 Lần 10 21/5/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
11 Lần 11 22/5/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
12 Lần 12 24/5/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
13 Lần 13 27/5/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
14 Lần 14 31/5/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
15 Lần 15 03/6/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
16 Lần 16 07/6/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
17 Lần 17 10/6/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
18 Lần 18 17/6/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định
19 Lần 19 24/6/2021 Ca 1 20 5 25 Ổn định

Bảng 4. Tổng hợp kết quả tính toán giá thành đào lò DVMC mức -80 lò chợ CII-6-5 chống neo 
composite

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu và cách tính
Giá trị, đ

Chống hỗn hợp 
vì thép+vì neo

Chống vì thép 
độc lập

I Chi phí trực tiếp TT=VL+TL+KH+NL+BH+CPK 19.708.300 20.896.415
1 Vật liệu - 12.852.169 14.271.803
2 Tiền lương - 4.454.950 4.606.638
3 Khấu hao - 508.034 615.472
4 Điện năng - 190.147 354.502
5 Bảo hiểm - 908.000 435.593
6 CP khác - 795.000 612.407
II Chi phí chung C = 2,73% x TT 538.037 570.472
III Chi phí quản lý QL=0,7% x (C+TT) 141.724 150.268
IV Lợi nhuận định mức LNDM = 1,35% x (TT+C+QL) 275.239 291.832
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xuất.
4. Kết luận
Kết quả áp dụng thử nghiệm neo composite tại 

Công ty than Vàng Danh và một số mỏ than hầm 
lò khác vùng Quảng Ninh đã thành công, khắc 
phục tốt nhược điểm của neo thép trong cùng một 
mục đích sử dụng, mức độ an toàn và điều kiện 
làm việc của người lao động được cải thiện, đồng 
thời mang lại hiệu quả về kỹ thuật, kinh tế cho đơn 
vị doanh nghiệp. Kết quả này đã mở ra một hướng 
mới trong việc mở rộng áp dụng vì neo tại các mỏ 
than hầm lò vùng Quảng Ninh./.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Tuấn và nnk (1988), Báo cáo tổng 

kết đề tài “Nghiên cứu áp dụng vì neo BTCT áp 
dụng trong các đường lò XDCB tại các mỏ than 
hầm lò vùng than Quảng Ninh”, Viện Khoa học 
Công nghệ Mỏ - Vinacomin, Hà Nội.

[2]. Nguyễn Tuấn và nnk (1994), Báo cáo tổng 
kết đề tài “Chế tạo vì neo polime compozit để gia 

cố hầm lò trong mỏ tunel và các công trình xây 
dựng”, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 
Hà Nội.

[3]. Nông Việt Hùng và nnk (2018), Báo cáo 
tổng kết đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo neo 
cáp và một số phụ kiện neo phục vụ chống lò tại 
các mỏ hầm lò TKV”, Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ - Vinacomin, Hà Nội.

[4]. ACI 440.6-08, Specification for Carbon and 
Glass Fiber-Reinforced Polymer Bar Materials for 
Concrete Reinforcement.

[5]. 杨振茂，马念杰， 玻璃钢锚杆的试验研
究，《煤炭科学技术》2002年2月. 

[6].  张万斌, 浅 析玻璃 钢锚杆 在采矿工程 中的
应用前景, 《陕西煤炭》2013年. 

[7]. 赵字龙， 玻璃钢锚杆在煤矿的现场应用，
《工程技术》2017年6月

[8]. 树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体及附件 MT/
T1061-2008.

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu và cách tính
Giá trị, đ

Chống hỗn hợp 
vì thép+vì neo

Chống vì thép 
độc lập

- Giá thành trước thuế Gtt = TT+C+QL+LNDM 20.663.300 21.908.987
- Thuế GTGT T = 10% x Gtt 2.065.330 2.190.899
- Giá thành sau thuế Gst = Gtt + T 22.729.630 24.099.886

Research on the application of composite anchors in underground coal mines in 
Quang Ninh region

MSc. Phi Van Long, Dr. Le Van Cong, Dr. Trinh Dang Hung, Dr. Pham Quang Nam
Eng. Hoang Phuong Thao, Eng. Nguyen Khac Hung 
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The volume of meters of supported anchors of underground coal companies in Quang Ninh region 

has grown at a high rate and is expected to continue to increase in the near future. This result is achieved 
by expanding the application of reinforced plastic anchors, the reinforced plastic anchors combined 
with cable anchors for tunnels along the coal seam. However, the usage process shows that the steel 
anchor bars in the side of roadway adjacent to longwalls have caused great difficulties for the mining 
work in this range, especially the machine-cutting longwalls, because when the cutting machine touches 
the steel anchor bars will cause damage to equipment, increase the cost of cutting teeth, generate sparks 
and increase the risk of gas explosion. The use of composite anchors in these locations will solve the 
above mentioned problems. 



18 KHCNM SỐ 4/2022 *  CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TẬN 
THU PHẦN TRỮ LƯỢNG DƯỚI MOONG LỘ THIÊN MỎ ĐỒNG 

SIN QUYỀN

ThS. Vũ Châu Tuấn, ThS. Nguyễn Xuân Trường
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin

Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Tóm tắt:
Dự án khai thác mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền (lộ thiên) sẽ kết thúc tại mức -188 vào 

năm 2027. Năm 2021, Viện KHCN Mỏ được giao thực hiện đề tài nghiên cứu lựa chọn phương án xuống 
sâu phù hợp với điều kiện mỏ Sin Quyền nhằm khai thác hiệu quả phần trữ lượng dưới mức -188. Đề 
tài đã phân tích, lựa chọn phương pháp khai thác lộ thiên đến mức -400 đối với khu Đông và mức + 46 
đối với khu Tây. Phần trữ lượng còn lại dưới mức -400 khu Đông ước tính khoảng 2,3 triệu tấn. Bài báo 
phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ khai thác tận thu phần trữ lượng này.

1. Đặt vấn đề
Theo Giấy phép khai thác số: 1868/GP-BTNMT 

ngày 02/8/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường, 
mỏ đồng Sin Quyền (lộ thiên) có công suất 1,9 ÷ 
2,24 triệu tấn quặng nguyên khai/năm, thời hạn 
khai thác 10 năm (2017 ÷ 2026), đáy moong kết 
thúc tại mức -188 khu Đông và mức +46 khu Tây. 
Tổng trữ lượng và tài nguyên mỏ Sin Quyền đến 
mức -600 và nằm ngoài ranh giới khai thác, xác 
định theo Giấy phép số 1868/GP-BTNMT, còn 
khoảng 27,53 triệu tấn. Phần trữ lượng và tài 
nguyên này được Hội đồng đánh giá trữ lượng 
khoáng sản Quốc gia phê duyệt tại Quyết định số: 
1166/QĐ-HĐTLQG ngày 29/12/2020. Lựa chọn 
giải pháp khai thác phù hợp phần trữ lượng và 
tài nguyên này là nhiệm vụ phức tạp, nhưng quan 
trọng. Do đó, năm 2020, Viện KHCN Mỏ đã được 
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 
Nam giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất 
phương án khai thác xuống sâu phù hợp với điều 
kiện mỏ Sin Quyền”. Đề tài đã được thực hiện, 
hoàn thành và nghiệm thu tại quyết định số: 1416/
QĐ-TKV ngày 18 tháng 10 năm 2021. Theo kết 
quả nghiên cứu của đề tài, phần trữ lượng mỏ Sin 
Quyền được chọn khai thác theo phương pháp lộ 
thiên đến mức -400 đối với khu Đông và +46 đối 
với khu Tây. Khi đó, phần trữ lượng và tài nguyên 
còn lại của khu Đông ước tính khoảng 2.339.386 
tấn và cần được khai thác tận thu bằng phương 
pháp hầm lò nhằm giảm tổn thất tài nguyên, nâng 
cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp, mặc dù 
đây là công việc rất khó khăn, phức tạp.

2. Điều kiện địa chất, kỹ thuật khu mỏ
Địa tầng khu mỏ gồm các thành tạo trầm tích, 

trầm tích biến chất của giới Proterozoi, palaeozoi 
và một ít thuộc giới Kainozoi. Mỏ Sin Quyền có 
4 hệ thống quặng chính, bao gồm hệ thống thân 
quặng I, II, II và IV. Hệ thống thân quặng I nằm ở 
rìa đông bắc của khu mỏ, có triển vọng chưa rõ 
ràng, hiện còn ít tài liệu thăm dò. Hệ thống thân 
quặng II nằm ở trung tâm khu mỏ, bao gồm các 
thân quặng: TQ1, TQ1a, TQ2, TQ3, TQ4, TQ5, 
TQ6, TQ6a, TQ7, TQ8. Hệ thống thân quặng III 
nằm ở Tây Nam khu mỏ, bao gồm các thân quặng: 
TQ9, TQ10, TQ11, TQ12, TQ13. Hệ thống thân 
quặng IV nằm ở rìa Tây Nam khu mỏ, có khoáng 
hóa chalcopyrit, pyrit, pyrotin nghèo, xâm tán trong 
các dải mỏng gneisbiotit migmatit, ít có triển vọng. 
Sau khi kết thúc khai thác lộ thiên, phần trữ lượng 
còn lại dưới mức -188 thuộc TQ3 và TQ7 (khu 
Đông). Các thân quặng này phân bố từ mức -400 
÷ -500, có dạng hình nêm, thu hẹp theo chiều sâu, 
chiều dày từ 0,53 ÷ 46,9 m, trung bình 23,7m; góc 
dốc từ 70° ÷ 80°. Trong khu mỏ có suối Ngòi Phát 
chảy qua. Suối Ngòi Phát bắt nguồn từ xa chảy 
về phía tây nam khu mỏ, theo hướng Tây Nam - 
Đông Bắc, gần như vuông góc với hướng kéo dài 
của thân quặng, sau đó chảy ra sông Hồng. Lòng 
suối rộng 40 - 50 m (trong diện tích thăm dò), lưu 
lượng nước bình quân trong năm từ 30 - 50 m3/s, 
nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác khai thác lộ 
thiên hiện nay. Theo kết quả nghiên cứu đề tài 
của Viện KHCN Mỏ, đã được Tập đoàn nghiệm 
thu, sau khi khai thác đến mức -188, sẽ tiếp tục 
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khai thác bằng phương pháp lộ thiên đến mức          
-400 đối với khu Đông và đến mức +46 đối với khu 
Tây với đặc điểm khai trường như sau:

- Biên giới trên mặt phía Đông Nam cách tuyến 
XX khoảng 370 m, biên giới theo chiều sâu đến 
mức -400 m.

- Bờ mỏ có dạng lồi, các thông số được kiểm 
toán, đảm bảo ổn định, hệ số ổn định n=1,26÷ 
1,66 (bảng 1), chiều cao 320÷735m, góc dốc kết 
thúc 41°÷45° (hình 1), chiều rộng mặt tầng công 
tác 26÷30 m, chiều cao tầng 24m, góc dốc sườn 
tầng 70÷75°.

 Cũng theo kết quả nghiên cứu đề tài, sau 
khi kết thúc khai thác lộ thiên, lượng nước trong 
moong khai trường khu Đông sẽ được bơm thoát 
nước để đảm bảo an toàn khi khai thác phần trữ 
lượng dưới mức -400. Trữ lượng địa chất dưới 
mức -400 khu Đông ước tính khoảng 2.339.386 
tấn; tuy nhiên, do để trụ bảo vệ đáy moong khoảng 
30 m, nên chỉ có thể huy động vào khai thác tận 

thu bằng phương pháp hầm lò khoảng 789.652 
tấn, tương ứng với trữ lượng công nghiệp khoảng 
694.894 tấn (bảng 2).

3. Kinh nghiệm khai thác các mỏ quặng 
đồng bằng phương pháp hầm lò

Trên thế giới, việc khai thông, mở vỉa các mỏ 
quặng đồng hầm lò được chọn theo một trong các 
phương pháp như sau:

- Khai thông, mở vỉa bằng giếng nghiêng: Đây 
là phương pháp khai thông, mở vỉa được áp dụng 
tương đối phổ biến, nhất là ở Úc, Trung Quốc, v.v. 
Mỏ đồng Carrapateena, Úc có 1 thân quặng chính, 
dạng khối trụ đứng, nằm ở độ sâu từ 500÷1200m, 
tổng trữ lượng và tài nguyên khoảng 292 triệu tấn, 
trữ lượng huy động vào khai thác khoảng 79 triệu 
tấn, được khai thông bằng giếng nghiêng, chiều 
dài giếng 7.500 m, công suất thiết kế 3,5 triệu tấn/
năm, tuổi thọ mỏ là 22,5 năm [3]. Mỏ đồng Đại 
Hồng Sơn, Vân Nam, Trung Quốc có trữ lượng 
ước tính trên 200 triệu tấn quặng, được khai thông 

Bảng 1. Các thông số cơ bản và kết quả kiểm toán ổn định bờ mỏ Sin Quyền

Tuyến mặt cắt 
KT

Dạng 
bờ kết 

thúc (m)

Chiều cao bờ kết 
thúc (m)

Góc dốc bờ kết 
thúc (độ) Hệ số ổn định

Bờ TN Bờ ĐB Bờ TN Bờ ĐB Bờ TN Bờ ĐB
I. Khu Đông
Tuyến-T.XIII Bờ lồi 555 320 42 44 1,66 1,71
Tuyến-T.XIVa Bờ lồi 695 465 41 45 1,34 1,37
Tuyến-T.XV

Bờ lồi
730 485 41 45 1,30 1,36

Tuyến-T.XVI 735 515 42 43 1,44 1,60
Tuyến-T.XVII Bờ lồi 735 515 42 42 1,26 1,41

Hình 1. Mặt cắt đặc trưng khu mỏ sau khi kết thúc khai thác mức -400
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bằng giếng nghiêng, công suất thiết kế 2,4 triệu 
tấn/năm. Mỏ đồng Vi kẽm, Bát Xát, Lào Cai, Việt 
Nam nằm ở phía Tây Bắc mỏ Sin Quyền, có trữ 
lượng huy động khoảng 5,1 triệu tấn, được khai 
thông bằng cặp giếng nghiêng từ mức +168 đến 
mức +30, chiều dài 1 giếng nghiêng trung bình L 
= 400 m, công suất thiết kế 350.000 tấn/năm, tuổi 
mỏ 19 năm.

- Khai thông mở vỉa bằng lò xoắn ốc: Phương 
pháp khai thông bằng lò xoắn ốc kết hợp với 
giếng đứng hoặc lò bằng đã được áp dụng tại 
Việt Nam và trên thế giới. Khu mỏ đồng đa kim 
Golden Grovea, Úc gồm 02 mỏ đa kim Gossan Hill 
và Scuddles nằm gần nhau, có nhiều thân quặng 
hình thấu kính, phân bố ở chiều sâu từ 200÷2500 
m, tổng trữ lượng khoảng 85 triệu tấn, được khai 
thông bằng giếng đứng, giếng mù kết hợp với lò 
xoắn ốc, công suất thiết kế 1,25 triệu tấn/năm, tuổi 
thọ mỏ là 20÷25 năm [4]. Mỏ quặng đồng Reed, 
Canada có thân quặng dạng thấu kính, chiều dày 
từ 35÷185m, phát triển mạnh theo chiều sâu (từ 
30m đến 600m), góc cắm thân quặng 70o÷800, 
tổng trữ lượng khoảng 2,2 triệu tấn, sản lượng 
khai thác hàng năm 400.000 tấn, được mở vỉa 
bằng hào dốc dạng xoắn ốc, kết hợp với các lò 
bằng xuyên vỉa[4], xem hình 2. Mỏ quặng đồng 
Molodernui, LB Nga là mỏ hầm lò được thiết kế 
khai thác dưới đáy mỏ lộ thiên từ độ sâu 264 ÷ 290 
m. Phần trữ lượng quặng nằm ở rìa và đáy moong 
lộ thiên chiếm 41,8% tổng trữ lượng mỏ. Mỏ được 
mở vỉa bằng các đường lò hình xoắn ốc từ bề mặt 
và trong moong lộ thiên, vận tải bằng ô tô. Công 
suất khai thác 400 nghìn tấn/năm. Sơ đồ mở vỉa 
và chuẩn bị khai trường mỏ quặng đồng đồng 
Molodernui xem hình 5. Mỏ quặng Nikel – đồng 
Bản Phúc, Bắc Yên, tỉnh Sơn La có trữ lượng 
khoảng 3,1 triệu tấn, thân quặng dạng sulfua đặc 
sít (TQI), chiều dày 2,56 ÷ 4,74 m, góc dốc 700 ÷ 
900, khai thông bằng lò xoắn ốc kết hợp lò bằng, 
công suất khai thác 360.000 tấn/năm.

- Mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp giếng 
nghiêng và lò bằng: Đây là phương pháp khai 
thông, mở vỉa được áp dụng phổ biến trên thế giới. 

Mỏ quặng đồng đa kim Novo-Utralinski, LB Nga 
được khai thác sau khi kết thúc khai thác lộ thiên, 
có trữ lượng khá lớn, khoảng 114,8 triệu tấn, thân 
quặng nằm ở độ sâu từ 630 - 1.400 m, được khai 
thông bằng giếng đứng kết hợp với các lò bằng 
xuyên vỉa, công suất khai thác 2,5 triệu tấn/năm. 
Mỏ quặng đồng Uzelginski, LB Nga gồm 9 thân 

Bảng 2. Tổng hợp trữ lượng huy động dưới mức -400

TT KHU VỰC
TL HUY ĐỘNG, tấn TRỮ LƯỢNG CÔNG NGHIỆP, tấn
Trữ 

lượng
Hàm lượng 

Cu (%)
Trữ 

lượng Đá lẫn Quặng 
NK, tấn

Hàm lượng 
Cu (%)

I Khu Đông 789.652 1,11 631.722 63.172 694.894 1,00
1 TQ7 789.652 1,11 631.722 63.172 694.894 1,00

Hình 2. Sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị khai trường mỏ 
quặng đồng Reed

Hình 3. Sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị khai trường mỏ 
quặng đồng Molodernui
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quặng chính, một số có dạng thấu kính, phân bố ở 
độ sâu từ 300 ÷ 1.300 m, tổng trữ lượng 40 triệu 
tấn, sản lượng 2,2 triệu tấn/năm, được mở vỉa 
bằng giếng đứng kết hợp với giếng nghiêng và lò 
bằng xuyên vỉa. Mỏ đồng San Xin, Hồ Bắc, Trung 
Quốc có thân quặng với chiều dày khoảng 15 m, 
góc dốc 35o÷60o, phân bố ở độ sâu từ -200÷-1000, 
sản lượng khai thác 900 nghìn tấn/năm, được mở 
vỉa bằng giếng đứng kết hợp giếng nghiêng, các 
tầng khai thác tiếp theo được mở vỉa bằng các 
giếng đứng [5].

Hiện nay, các mỏ quặng hầm lò trong nước và 
trên thế giới chủ yếu áp dụng các hệ thống khai 
thác và công nghệ khai thác sau:

- Hệ thống khai thác nổ phân tầng: Được áp 
dụng cho các thân quặng dốc nghiêng, dốc đứng 
có chiều dày lớn, quặng và đất đá bao quanh ổn 
định. Chiều cao tầng khai thác từ 100 ÷ 200 m 
(hình 4). Để đảm bảo an toàn sập đổ đá vách, 
tại 1, 2 phân tầng đầu tiên sẽ khoan nổ đá vách 
để tạo lớp đệm và trong quá trình tháo quặng sẽ 
tháo 30 ÷ 50% khối lượng quặng được nổ sau mỗi 
lần nổ mìn, số quặng đã nổ còn lại làm lớp đệm 
để giảm ảnh hưởng từ quá trình sập đổ của đá 
vách và được thu hồi tại các phân tầng phía dưới. 
Công nghệ khai thác có khả năng cơ giới hóa 
cao, sử dụng xe khoan tự hành, máy xúc kết hợp 
vận chuyển, sản lượng khai thác lớn 150.000 ÷ 
300.000 tấn/năm. Hệ thống khai thác này đã được 

áp dụng rỗng rãi trong các mỏ quặng lớn trên thế 
giới như: mỏ đồng Kulthor - Astraulia, mỏ quặng 
đồng đa kim Novo-Utralinski, mỏ quặng đồng-
niken Zhdanov - LB Nga, mỏ sắt Xiaowanggou, 
mỏ sắt Yanqianshan, mỏ sắt Beiminghe, mỏ vàng 
Paishanlou - Trung Quốc, v.v...

- Hệ thống khai thác buồng - tầng: Được áp 
dụng cho thân quặng có chiều dày lớn ( ≥ 15 m), 
góc dốc từ 60º÷ 90º, đất đá xung quanh thân quặng 
ổn định. Tùy theo điều kiện địa chất, các buồng 
khai thác được chuẩn bị với chiều rộng buồng từ 8 
÷ 20 m, chiều cao buồng 40 ÷ 50 m, chiều rộng trụ 
bảo vệ 8 ÷ 20 m, chiều dày của trần bảo vệ là 8 ÷ 
10 m, chiều dày của các dải trụ bảo vệ từ 10 ÷ 15 
m, chiều cao phân tầng 20 ÷ 25 m, chiều cao tầng 
60 ÷ 70 m. Ưu điểm của hệ thống khai thác này là 
sản lượng và năng suất lao động cao (sản lượng 
khai thác 500 ÷ 750 tấn/ngày đêm, tương ứng 
công suất 150.000 ÷ 250.000 tấn/năm, năng suất 
lao động 35 ÷ 60 tấn/công-ca); khai thác an toàn 
trong điều kiện thân quặng có chiều dày lớn và đá 
trụ đá vách thân quặng kiên cố. Hệ thống khai thác 
được áp dụng trong các mỏ quặng đồng lớn như 
mỏ đa kim đồng Mount Aiza (Úc), mỏ quặng đồng 
Pennsylvania (Mỹ), mỏ quặng đa kim Mattagami 
(Canada), v.v. (hình 4).

- Hệ thống khai thác buồng lưu quặng: Được 
áp dụng cho các thân quặng dốc đứng, chiều dày 
từ mỏng đến dày trung bình, đất đá xung quanh 

        a) Hệ thống khai thác phá nổ phân tầng                        b) Hệ thống khai thác buồng - tầng
Hình 4. Sơ đồ hệ thống khai thác phá nổ phân tầng và buồng tầng
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và quặng từ kém kiên cố đến kiên cố và không có 
tính dính kết. Các thông số cơ bản của hệ thống 
khai thác buồng lưu quặng: chiều cao tầng 60 ÷ 
70 m (có thể đến 90 m), chiều rộng buồng 2 ÷ 8 
m (cá biệt đến 12 m), chiều rộng trụ bảo vệ giữa 
các buồng 6 ÷ 9 m. Công suất khai thác 60.000 ÷ 
150.000 tấn/năm (hình 5). Hệ thống này được áp 
dụng khá rộng rãi tại các mỏ quặng Monchegorsk, 
Kristalnii của Nga, mỏ Deirok, Hekla của Mỹ, mỏ 
Pioneer của Canada, mỏ Vi Kẽm, mỏ Chợ Điền...

Trong các hệ thống khai thác trên, công nghệ 
khai thác được áp dụng chủ yếu là khoan nổ mìn. 
Tại Chile chủ yếu áp dụng công nghệ khai thác 
bằng khoan nổ mìn, chiếm 80 ÷ 90%, kết hợp 
với thủy lực, chiếm 10 ÷ 20%. Công tác khoan lỗ 
mìn hoặc khoan chống neo được thực hiện bằng 
khoan tay thủ công sử dụng khí nén hoặc thủy lực 
hoặc cơ giới hóa bằng các xe khoan tự hành. Nạp 

thuốc nổ trong các lỗ khoan thực hiện thủ công, 
thỏi thuốc nổ và cơ giới hóa, thuốc nổ rời hoặc 
nhũ tương (hình 6). Công tác xúc bốc đất đá là 
một trong những công đoạn sản xuất chính, chiếm 
tới 40 ÷ 50% thời gian, mức độ cơ giới hóa đạt 95 
÷ 98%. Công tác xúc bốc sử dụng các loại máy 
xúc không liên tục, máy xúc liên tục và vừa xúc 
vừa vận chuyển. Hiện nay, trong khai thác các mỏ 
quặng trên thế giới phần lớn sử dụng máy xúc kết 
hợp vận chuyển thay thế tổ hợp thiết bị xúc và vận 
tải quặng nhờ khả năng cơ động tốt, có thể hoạt 
động nhiều lần trong bán kính nhỏ, năng suất cao, 
ít yêu cầu bảo trì.

4. Đề xuất giải pháp khai thác phần trữ 
lượng dưới moong lộ thiên

Phần trữ lượng quặng đồng dưới mức -400 
khu Đông được xem xét, huy động vào khai thác 
có đặc điểm: phân bố ở độ sâu lớn, đến mức -500; 
chiều dày thân quặng trung bình 23,7 m, góc dốc 
70° ÷ 80° (thân  quặng TQ3 và TQ7); trữ lượng 
nhỏ, manh mún; ảnh hưởng của khai thác lộ thiên, 

khó lựa bố trí mặt bằng sân công nghiệp dưới 
moong, có thể ảnh hưởng bởi nứt nẻ và nước thải 
dưới đáy moong khi chưa kịp bơm thoát nước, 
v.v. Trên cơ sở đặc điểm điều kiện địa chất, kỹ 
thuật mỏ khu vực được huy động vào khai thác, 
phần dưới mức -400 khu Đông mỏ Sin Quyền và 
kinh nghiệm khai thác quặng hầm lò trong nước và 
trên thế giới, nhóm thực hiện đề tài đã phân tích và 
lựa chọn giải pháp khai thác như sau:

Về phương án khai thông, mở vỉa: Mức vận 
tải được khai thông từ mặt bằng mức -368 thuộc 
moong lộ thiên, bao gồm lò xuyên vỉa vận tải mức 
-368, giếng nghiêng vận tải mức -368/-470 và lò 
xuyên vỉa vận tải -470, đào tiếp cận đến TQ7. Mức 
thông gió được khai thông từ mặt bằng mức -344 
thuộc moong lộ thiên, bao gồm giếng gió mức 
-344/-440, lò xuyên vỉa vận tải mức -440 (hình 
7,8). Với phương án khai thông như trên, công tác 
vận tải, thông gió và thoát nước được thực hiện 
như sau:

- Quặng sau khi nổ mìn được xúc bốc bằng 
máy xúc chở ra đổ lên ô tô tại các lò dọc vỉa tầng, 
sau đó rót tải vào bunke, chất lên tuyến băng tải 
xuyên vỉa vận tải -470, tới băng tải giếng chính 
và vận tải lên cửa lò -368. Vật liệu chống lò được 
đưa xuống hầm lò bằng hệ thống tời trục lắp đặt 
tại giếng nghiêng thông qua goòng, tích chuyên 
dụng 1m3 cỡ đường 600 mm, sau đó được chất 
lên ô tô và chở đến vị trí tập kết. Công nhân được 
ôtô chở đến mặt bằng sân công nghiệp mức -368, 
sau đó được đưa xuống lò bằng hệ thống tời cáp 

Hình 5. Sơ đồ hệ thống khai thác buồng 
lưu quặng

Hình 6. Mô phỏng công nghệ khoan lỗ khoan dài 
bằng xe khoan tự hành
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giếng chính.
- Gió sạch từ lò bằng xuyên vỉa mức -368 

vào mỏ, theo hệ thống các đường lò khai thông 
mức vận tải đến cung cấp cho các khu vực sản 
xuất. Gió thải từ các hộ tiêu thụ theo hệ thống các 
đường lò khai thông mức thông gió ra ngoài qua 
cửa giếng gió mức -344/-440.

- Công tác thoát nước được thực hiện bằng 
bơm thoát nước cưỡng bức. Toàn bộ lượng nước 
trong lò được dẫn bằng hệ thống rãnh nước dọc 
các đường lò, sau đó thu gom tập trung về hệ 
thống lò chứa nước tại sân ga chân giếng. Tại 

đây, toàn bộ lượng nước trong hầm lò được bơm 
thoát nước lên mặt bằng qua hệ thống bơm tại 
hầm bơm trung tâm.

Về hệ thống khai thác: Áp dụng hệ thống phá 
nổ phân tầng. Khu vực khai thác được chia thành 
các bock, chiều rộng từ 55 ÷ 60 m, giữa các block 
để lại trụ có chiều rộng từ 10 ÷ 15 m, làm trụ bảo 
vệ đáy mong lộ thiên. Trong mỗi bolck bố trí từ 
3 ÷ 4 cúp xuyên vỉa, được đào từ lò dọc vỉa vận 
tải đến giới hạn chiều dày của thân quặng (sang 
vách) để làm lò khai thác. Khoảng cách giữa các 
cúp xuyên vỉa từ 15 ÷ 25 m, trung bình 20 m, tiết 

Hình 7. Sơ đồ khai thông chuẩn bị

Hình 8. Mặt cắt đặc trưng thân quặng
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diện đào 12,9 m2, chống neo hoặc không chống 
tuỳ điều kiện. 

Về công nghệ khai thác: Áp dụng khoan nổ mìn, 
cơ giới hóa khâu xúc bốc, vận chuyển. Đồng bộ 
thiết bị sử dụng gồm: máy khoan Sandvik DL210-
5, máy xúc XDCY-2, máy nạp mìn, v.v. Công suất 
khai thác dự kiến từ 180.000 ÷ 200.000 tấn/năm.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo giải pháp khai 
thác được đề xuất thể hiện trên bảng 2 dưới đây.

5. Kết luận
Phần trữ lượng và tài nguyên mỏ Sin Quyền 

sẽ tiếp tục khai thác bằng phương pháp lộ thiên 
đến mức -400 đối với khu Đông và +46 đối với 
khu Tây, theo như kết quả nghiên cứu của đề tài 
“Nghiên cứu đề xuất phương án khai thác xuống 

                    Hình 9. Xe khoan Sandvik DL210-5                                  Hình 10. Máy xúc XDCY-2
Bảng 3. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu thân quặng khu Đông

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng
1 Chiều dày thân quặng m 8,92 ÷ 43,85
2 Chiều dày trung bình thân quặng m 23,7
3 Góc dốc vỉa trung bình độ 75
4 Trọng lượng thể tích của quặng tấn/m3 3,0
5 Chiều cao phân tầng m 15
6 Khoảng cách giữa các lò khai thác (cúp xuyên vỉa) m 20
7 Tốc độ tiến gương một chu kỳ tấn 2,5
8 Hệ số khai thác - 0,95
9 Hệ số hoàn thành chu kỳ - 0,8

10 Hệ số thu hồi quặng - 0,9
11 Số ca làm việc trong một ngày đêm ca 3
12 Số ca hoàn thành chu kỳ ca 6
13 Sản lượng quặng nổ mìn một dải khấu tấn 944
14 Sản lượng quặng nổ mìn trong một chu kỳ tấn 2.833
15 Sản lượng quặng thu hồi trong một chu kỳ tấn 2.408
16 Sản lượng quặng thu hồi trong một ngày đêm tấn 803
17 Sản lượng khai thác một tháng tấn 20.067
18 Công suất lò chợ (làm tròn) tấn 200000
19 Số công nhân lao động trực tiếp người 24
20 Năng suất lao động trực tiếp tấn/người 33
21 Chi phí thuốc nổ cho 1000 tấn quặng kg/1000T 112
22 Chi phí kíp nổ cho 1000 tấn quặng cái/1000T 81
23 Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1000 tấn quặng m/1000T 6,2
24 Tổn thất theo công nghệ % 20,6%
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sâu phù hợp với điều kiện mỏ Sin Quyền” do Viện 
KHCN Mỏ thực hiện và đã được Tập đoàn Công 
nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nghiệm thu, 
thông qua. Phần trữ lượng và tài nguyên còn lại 
dưới mức -400 khu Đông cần được khai thác tận 
thu nhằm giảm tổn thất tài nguyên, đảm bảo cung 
cấp cho hệ thống các nhà máy tuyển, luyện đồng, 
nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp. 
Phần trữ lượng và tài nguyên này rất phức tạp, 
phân bố ở độ sâu lớn, trữ lượng nhỏ, có thể bị 
ảnh hưởng của khai thác lộ thiên. Với đặc điểm 
điều kiện địa chất, kỹ thuật mỏ phức tạp như trên, 
nhóm thực hiện đề tài đã phân tích, đề xuất, lựa 
chọn giải pháp khai thông từ các mặt bằng nằm 
trong khu vực moong lộ thiên bằng hệ thống các 
đường lò xuyên vỉa, giếng nghiêng, giếng đứng để 
tiếp cận các thân quặng; áp dụng hệ thống phá nổ 
phân tầng, công nghệ khai thác khoan nổ mìn, cơ 
giới hóa khâu xúc bốc, vận chuyển, công suất khai 
thác từ 180.000 ÷ 200.000 tấn/năm. Các giải pháp 
được lựa chọn cho thấy tính khả thi, phù hợp trong 
điều kiện khoa học, công nghệ, thiết bị (khả năng 

đáp ứng, cung cấp) hiện nay tại Việt Nam và tính 
hiệu quả khi xem xét, so sánh các chỉ tiêu kinh tế 
kỹ thuật với các mỏ có điều kiện tương tự, đang 
khai thác. 
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Research on and selection of technological solutions to exploit and recover the 
reserves under the open pit bottom of Sin Quyen copper mine

MSc. Vu Chau Tuan, MSc. Nguyen Xuan Truong 
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The project of mining, expanding and increasing the capacity of Sin Quyen copper mine (open-pit) 

will end at level of -188 in 2027. In 2021, Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology was 
assigned to carry out a research project on selection of an appropriate deepening method which is 
suitable with Sin Quyen mine condition to exploit reserves at the level of -188 effectively. The project 
analyzed and selected the open pit mining method down to level of -400 for the Eastern area and up to 
level of +46 for the Western area. The remaining reserves below -400 in the Eastern area is estimated at 
2.3 million tons. The article analyzes and selects technological solutions to recover this reserve.
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Tóm tắt:
Hiện nay, các mỏ than lộ thiên ở nước ta ngày càng xuống sâu, vì vậy ảnh hưởng của nước đến khâu 

nổ mìn ngày càng lớn, gây khó khăn trong công tác thi công và gia tăng chi phí do phải sử dụng thuốc 
nổ chịu nước. Bài viết phân tích tổng quan công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá có địa chất thủy văn 
phức tạp trên thế giới và Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong môi trường đất đá ngậm 
nước cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam.

1. Đặt vấn đề 
Theo Quy hoạch phát triển ngành Than Việt 

Nam đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại 
Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 14/03/2016, trong 
những năm tới sản lượng khai thác lộ thiên là 
17÷20 triệu tấn/năm, khối lượng bóc đá là khoảng 
150÷180 triệu m3/năm, tập trung chủ yếu tại các 
mỏ than vùng Quảng Ninh. Để đạt được sản lượng 
theo kế hoạch, các mỏ phải tiếp tục mở rộng và 
khai thác xuống sâu, kéo theo lượng nước mặt 
và nước ngầm chảy vào mỏ ngày càng lớn. Nước 
có ảnh hưởng đến khâu nổ mìn: Gây mất ổn định 
trong thành lỗ khoan, khó khăn trong quá trình thi 
công nạp thuốc, làm giảm độ nhạy, khả năng sinh 
công của thuốc nổ và làm tăng tỉ lệ thuốc nổ chịu 
nước. Theo số liệu thống kê tại các mỏ than lộ 
thiên trong những năm qua cho thấy: Tỷ lệ thuốc 
nổ chịu nước sử dụng hiện nay của các mỏ than 
vùng Quảng Ninh từ 40÷60 % và có xu thế gia 
tăng với tốc độ hàng năm 8÷15 %. Đa số các bãi 
mìn có tỷ lệ thuốc chịu nước trung bình 30÷50 %. 
Những khu vực tầng khai thác gần đáy mỏ có điều 
kiện địa chất thủy văn phức tạp, tỷ lệ thuốc chịu 
nước có thể lên đến 70÷100 %. Theo đó, chi phí 
phát sinh khi sử dụng thuốc nổ chịu nước tại các 
mỏ than lộ thiên Việt Nam ngày càng tăng lên, 
chưa kể một số chi phí khác phát trong quá trình 
nạp mìn như: Bơm thoát nước từ lỗ khoan, nạp 
mìn theo công đoạn làm giá thành khai thác tăng.

Các giải pháp nổ mìn trong môi trường ngậm 
nước đã được áp dụng phổ biến và hiệu quả tại 

các mỏ lộ thên trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam 
mới chỉ áp dụng ở phạm vi hẹp, chưa đồng bộ, 
dẫn tới hiệu quả chưa cao, một số giải pháp áp 
dụng không thành công. Việc đánh giá tổng quan 
và đưa ra các giải pháp nổ mìn phù hợp trong 
trong môi trường đất đá ngậm nước cho các mỏ 
than lộ thiên Việt Nam là cần thiết.

2. Các giải pháp công nghệ nổ mìn tại khu 
vực đất đá ngậm nước 

2.1. Các giải pháp công nghệ nổ mìn đang 
áp dụng trên thế giới

Hiện nay, trên thế giới, đối với khu vực đát đá 
ngậm nước của các mỏ lộ thiên, các giải pháp 
công nghệ nổ mìn đã được nghiên cứu, thử 
nghiệm và áp dụng thành công phù hợp với điều 
kiện của các mỏ, mang lại hiệu quả kinh tế cho các 
đơn vị. Cụ thể:

2.1.1. Công nghệ nổ mìn phối hợp thuốc nổ 
chịu nước và không chịu nước

Các công nghệ nổ mìn phối hợp giữa thuốc nổ 
chịu nước và không chịu nước đã được nghiên 
cứu tại các mỏ lộ thiên trên thế giới. Tùy thuộc vào 
chiều cao cột nước ngầm tại lỗ khoan sẽ có các 
công nghệ nổ mìn phù hợp. Các phương pháp nổ 
mìn cứu bao gồm:

* Sử dụng thuốc nổ không chịu nước nạp nổi, 
bao gồm:

- Phía trên mực nước ngầm đổ một lượng sáp, 
sau đó nạp tiếp thuốc nổ lên trên, khi đó sáp sẽ có 
tác dụng chống thuốc nổ chìm xuống dưới (hình 
1b);
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- Dùng cột chống và bản cách bằng vật liệu 
polime bên dưới để ngăn cách mực nước ngầm, 
sau đó nạp thuốc nổ không chịu nước lên trên 
(hình 1c);

- Trực tiếp nạp amoni nitrat vào nước trong lỗ 
khoan, amoni nitrat tác dụng với nước qua đó tăng 
mật độ của nước, khi mật độ dung dịch đạt khoảng 
1,32 kg/cm3, sẽ nạp trực tiếp thuốc nổ lên trên 
(hình 1d);

- Nạp thuốc nổ chịu nước trước, sau đó đo 
chiều cao cột nước phía trên lượng thuốc chịu 
nước, hạ tấm ngăn cách sau đó tiếp tục nạp thuốc 
nổ thường lên trên.

Trong công nghệ nổ mìn này, nước có thể 
được sử dụng như các cột bua phân đoạn, có 
tác dụng phân đoạn các lượng thuốc nổ phù hợp 
nhằm giảm lượng thuốc nổ chịu nước sử dụng, 
tăng hiệu quả nổ mìn. Tuy nhiên, nhược điểm của 
các công nghệ trên là thi công phức tạp nên ít 
được áp dụng.

* Sử dụng thuốc nổ chịu nước kết hợp với thuốc 
nổ không chịu nước: Công nghệ này áp dụng cho 
các lỗ khoan có ít nước, phía dưới nạp thuốc nổ 

chịu nước, sau đó nạp thuốc nổ không chịu nước 
phía trên (hình 1a).

Để cơ giới hóa việc nạp mìn, hiện nay tại các lỗ 
khoan có nước, xu hướng của thế giới đã chuyển 
sang sử dụng kết hợp nhũ tương và ANFO rời 
được trộn trong thiết bị cơ giới gắn trên xe tải ngay 
tại khai trường và bơm trực tiếp xuống lỗ khoan. 
Hỗn hợp này được gọi là “heavy ANFO” hay 
HANFO. HANFO bao gồm hỗn hợp nhũ tương rời 
và ANFO. Việc sử dụng chất nổ dạng nhũ tương 
làm chất phủ tạo ra một hàng rào chống thấm 
nước, bao quanh các phần tử của ANFO và giải 
quyết vấn đề về khả năng chống nước thấp của 
nó. HANFO thường được chuẩn bị trong một xe 
tải chuyên dụng bằng cách tạo ANFO trước, sau 
đó trộn với nhũ tương.

Đặc tính của thuốc nổ ANFO là có trọng lượng 
riêng từ 0,8 ÷ 0,95 g/cm3, nên mật độ nạp thấp, 
tốc độ nổ, khả năng sinh công và độ nhạy nổ kém 
hơn so với thuốc nổ nhũ tương. Khi đươc trộn 
thêm nhũ tương rời và chất tăng nhạy, HANFO đã 
khắc phục được nhược điểm này của ANFO. Theo 
Văn phòng Thông tin Khoa học và Kỹ thuật của 
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, từ cuối những năm 1980, 
công nghệ nạp thuốc nổ bằng thiết bị chuyên dụng 
đã được giới thiệu [1]. Công nghệ này được sử 
dụng phổ biến và đang dần thay thế các loại thuốc 
nổ bao gói. Tuy nhiên, tại những mỏ có mức tiêu 
thụ chất nổ dưới 2000 tấn/năm, các loại thuốc bao 
gói vẫn được ưu tiên sử dụng.

2.1.2. Công nghệ nổ mìn nạp thuốc nổ không 
chịu nước trong ống PVC

Tại mỏ than Zhundong (Trung Quốc), chiều 
cao tầng đang áp dụng là 16 m với đường kính 
lỗ khoan là 250 mm. Đối với khu vực khai thác 
tại đáy mỏ, chiều cao cột nước trung bình từ 1/3 
÷ 2/3 chiều cao lỗ khoan. Việc sử dụng bơm hạ 
thấp mực nước hay thuốc nổ chịu nước cho bãi 

    a)              b)              c)             d)              e)
Hình 1. Sơ đồ nạp thuốc áp dụng với lỗ khoan 

có nước
1- bua; 2- thuốc nổ không chịu nước; 3- sáp; 4- 

nước; 5- tấm chắn; 6 - cột chống; 7- Amoni nitrat; 
8 - thuốc nổ chịu nước

 a) Công tác lắp ống, nạp thuốc nổ                              b) Kết thúc quá trình nạp thuốc nổ
Hình 2. Công tác nạp thuốc nổ trong ống PVC tại mỏ Zhundong, Trung Quốc
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nổ không mang lại hiệu quả tối đa và tăng chi phí 
cho bãi nổ [5]. Do đó, để nâng cao hiệu quả công 
tác nổ mìn trong lỗ khoan có nước, 15 bãi nổ thử 
nghiệm với lượng thuốc nạp trong ống nhựa PVC 
với đường kính ống thay đổi từ 0,75 ÷ 0,9 so với 
đường kính lỗ khoan (hình 2). 

Kết quả cho thấy ống PVC đường kính 200 mm 
thuận tiện cho công tác thi công, tổng chiều dài 
ống cho một lỗ khoan là 17 m, cỡ hạt đất đá sau 
nổ mìn tương đối đồng đều, giảm đáng kể khí độc 
phát sinh từ bãi nổ, chi phí nổ giảm do sử dụng 
thuốc nổ không chịu nước.

Với giải pháp công nghệ tương tự mỏ Zhundong 
của Trung Quốc, mỏ lộ thiên Baba-Ali của Iran có 
chiều sâu khai thác dưới mức -230 m, khoáng 
sản tập trung tại đáy moong. Khai trường chính 
của mỏ nằm cách khu dân cư của làng Baba-Ali 
khoảng 2,3 km, cho nên, mỏ chỉ được phép sử 
dụng lỗ khoan đường kính <125 mm. Trong điều 
kiện khai thác tầng sâu, các lỗ khoan tại đáy mỏ 
luôn chứa nước, ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng bãi nổ, tỉ lệ đá quá cỡ tăng lên và chi phí 
thuốc nổ chịu nước tăng mạnh. Thống kê sau nổ 
mìn cho thấy tỉ lệ đá quá cỡ với đường kính >1 
m chiếm số lượng lớn. Chính vì thế, để tăng hiệu 

quả công tác nổ mìn, mỏ đã phối hợp cùng chuyên 
gia với Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Tiêu 
chuẩn Iran (ISIRI) thực nghiệm với giải pháp nổ 
mìn với thuốc nổ ANFO nạp trong ống PVC đường 
kính từ 76 ÷ 125 mm, mật độ nạp thuốc trung bình 
1.180 kg/m3. Kết quả cho thấy, chất lượng đống 
đá nổ mìn tốt, đường kính cỡ hạt đồng đều hơn, tỉ 
lệ đá quá cỡ đã giảm xuống ( hình 3) [1].

2.1.3. Công nghệ nổ mìn sử dụng thuốc nổ 
không chịu nước nạp trong túi nilon

Công nghệ nạp thuốc trong túi nilon đã được 
chứng minh hiệu quả từ thực tế áp dụng vào các 
mỏ lộ thiên lớn trên thế giới tại Nga, Canada, 
Trung Quốc, Austraylia,... Quy trình áp dụng công 
nghệ này như sau: Sử dụng túi nilon gắn vào phễu 
nhựa bằng đai chuyên dùng, đai có thể được tháo 
lắp để sử dụng nhiều lần. Phễu dùng để rót thuốc 
nổ vào túi nilon, còn túi nilon có tác dụng ngăn 
ngừa nước chảy vào lượng thuốc nổ và chống 
thất thoát thuốc nổ chui vào các khe nứt của thành 
lỗ khoan. Quá trình nạp thuốc nổ có thể được đổ 
theo thứ tự từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên 
bằng cách sử dụng ống cao su đưa xuống đáy lỗ 
khoan. Khi lượng thuốc nổ đạt chiều cao thiết kế, 
tiến hành nạp bua. Kết thúc quá trình nạp thuốc, 

a) Bãi nổ trước khi áp dụng giải pháp                         b) Bãi nổ sau khi áp dụng giải pháp
Hình 3. Đường kính cỡ hạt sau nổ mìn khi áp dụng công nghệ nạp thuốc nổ trong ống PVC tại mỏ 

Baba-Ali

               a) Phễu và túi nilon nạp thuốc                               b) Nạp thuốc nổ trong túi nilon
Hình 4. Phương pháp nạp thuốc nổ không chịu nước trong túi nilon
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nạp bua, sẽ tháo phễu nhựa, sau đó buộc túi nilon 
lại, đấu ghép mạng nổ trên mặt và tiến hành nổ 
mìn [2]. Tuy nhiên, giải pháp này có hạn chế là làm 
tăng thời gian thi công bãi mìn.

Theo V. S. Prokopenko đã nghiên cứu mối 
quan hệ giữa đường kính túi nilon với đường kính 
lỗ khoan và đề xuất đường kính túi nilon bằng 
0,8÷0,85 lần đường kính lỗ khoan [3]. Công ty 
UNICOR (Liên Bang Nga) đã nghiên cứu và chế 
tạo các loại túi nilon có đường kính từ 65÷430 mm, 
chiều dày túi từ 0,1÷0,5 mm, khối lượng từ 18÷186 
g/m.

Tập đoàn MTI của Austraylia cũng đã phát triển 
sản phẩm túi nilon BlastshieldTM theo tiêu chuẩn 
AS 2187.2 : 2008 Bảo quản và sử dụng vật liệu nổ 
của Austraylia với thiết bị hỗ trợ công tác lắp đặt 
túi đi kèm. Quy trình thi công túi nilon BlastshieldTM 
và thiết bị hỗ trợ được thể hiện qua hình 5 [1].

2.1.4. Giải pháp hạ thấp mực nước ngầm
Để giảm tỉ lệ ngậm nước của đất đá, các mỏ 

lộ thiên thực hiện tốt công tác thoát nước mỏ, bao 
gồm: Tháo khô bằng lệ thống bơm cưỡng bức; 
Tháo khô bằng hệ thống lỗ khoan xung quanh biên 
giới mỏ; Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước 
trên các tầng nhằm mục đích ngăn chặn nước mặt 
chảy vào đáy mỏ. Bên cạnh đó, tại các bãi khoan 
có nhiều nước ngầm có thể dụng máy khoan 
chuyên dụng, khoan ngang tại chân tầng để hạ 

thấp mực nước nhằm giảm chiều cao cột nước 
trong các lỗ khoan, từ đó giảm tỉ lệ thuốc nổ chịu 
nước (hình 6) [4].

2.2. Các giải pháp công nghệ nổ mìn đang 
áp dụng tại Việt Nam 

Trong điều kiện khai thác xuống sâu, lượng 
nước ngầm tăng, tác động trực tiếp đến công tác 
nổ mìn, làm tăng chi phí, giảm hiệu quả công tác 
khoan nổ. Để khắc phục vấn đề này, tại các mỏ lộ 
thiên Việt Nam cũng đã tiến hành nghiên cứu, thử 
nghiệm và áp dụng các giải pháp như: Sử dụng 
kết hợp thuốc nổ chịu nước và thuốc nổ không 
chịu nước, nạp thuốc trong túi nilon, sử dụng ống 
PVC,... Tuy nhiên, các giải pháp công nghệ này 
vẫn áp dụng ở phạm vi hẹp, chưa đồng bộ, dẫn tới 
hiệu quả chưa cao. Các tồn tại của các giải pháp 

 c) Đặt phễu rót thuốc                              d) Thiết bị hỗ trợ 
Hình 5. Quy trình thực thi công túi nilon BlastshieldTM

a) Thắt đáy túi với phoi khoan                                    b) Nạp túi ni lông xuống lỗ khoan

Hình 6. Hệ thống thoát nước mỏ và thi công các 
lỗ khoan tháo nước [4]



30 KHCNM SỐ 4/2022 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LỘ THIÊN

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

đã thực hiện như sau:
- Ảnh hưởng của mức độ ngậm nước tới sự 

thay đổi tính chất cơ lý đất đá chủ yếu được phân 
tích định tính, chưa có số liệu định lượng bằng thí 
nghiệm, dẫn đến các số liệu đưa vào đánh giá, 
tính toán thiếu chính xác;

- Các thông số nổ mìn trong điều kiện đất đá 
ngậm nước được tính toán tương tự như trong 
điều kiện đất đá khô, do đó đã làm giảm hiệu quả 
công tác đập vỡ đất đá, tỷ lệ đá quá cỡ có xu thế 
gia tăng. Theo kết quả thống kê tại một số bãi nổ 
đất đá ngậm nước tại các mỏ than vùng Quảng 
Ninh cho thấy: Đường kính cỡ hạt nổ mìn trung 
bình toàn bãi nổ dtb = 0,41 ÷ 0,71 m, tỷ lệ thành 
phần cỡ hạt có đường kính từ 0,4 ÷ 1,6 m chiếm 
từ 45 ÷ 72 %. Một số bãi nổ khu vực phát sinh đá 
quá cỡ có kích thước từ 2,0 ÷ 2,5 m. Tỷ lệ đá quá 
cỡ phát sinh nhiều là nguyên nhân làm giảm năng 
suất và tăng chi phí các khâu công nghệ xúc bốc 
- vận tải - thải đá.

- Việc đánh giá ảnh hưởng của nước tới hiệu 
quả công tác nạp thuốc nổ chưa có cơ sở khoa 
học và số liệu thực nghiệm, công tác nạp nổ được 
tiến hành chủ yếu theo kinh nghiệm chuyên gia, do 
đó hiệu quả công tác nạp nổ còn chưa cao, nhiều 
lỗ khoan xảy ra hiện tượng rách túi, khối thuốc 
không chìm, tổn thất thuốc nố, thời gian thi công 
kéo dài, mật độ nạp mìn không đảm bảo. 

- Một số giải pháp đã triển khai áp dụng vào 
thực tế sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, chưa đồng bộ.

2.2.1. Công nghệ sử dụng thuốc nổ chịu nước 
Đây là công nghệ thường được sử dụng khi 

thi công trong điều kiện lỗ khoan có nhiều nước 
và ngập nước. Thuốc nổ chịu nước thường được 
sử dụng là loại nhũ tương hoặc ANFO chịu nước 
được đóng thành thỏi hoặc dạng rời được bơm 

trực tiếp xuống lỗ khoan bằng thiết bị chuyên dụng.
Thuốc nổ nhũ tương rời là hỗn hợp của một 

hệ nhũ tương nền với chất tăng nhạy và Amoni 
nitrat dạng hạt xốp hoặc nhũ tương nền, chất tăng 
nhạy và thuốc nổ ANFO, sản phẩm tạo ra tồn tại 
ở dạng chảy sệt. Thuốc nổ nhũ tương rời thường 
được sản xuất ngay tại khai trường của mỏ từ các 
thành phần nguyên liệu bằng thiết bị chuyên dụng 
và bơm thẳng vào lỗ khoan nên rất an toàn trong 
quá trình vận chuyển, sản xuất và nạp nổ mìn. 

Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - 
Vinacomin (MICCO) đã sản xuất thuốc nổ nhũ 
tương rời NTR-05 bằng thiết bị chuyên dụng, tự 
động, nạp mìn ngay tại bãi mìn và được bơm trực 
tiếp xuống các lỗ khoan có nhiều nước và ngập 
nước. Tại một số bãi nổ của một số mỏ như Hà Tu, 
Cọc Sáu,... khi áp dụng thuốc nổ NTR-05 mạng 
khoan được mở rộng từ 6,5x7,5 m (khi sử dụng 
ANFO) lên 7,5x9,0 m, tương ứng với 6 ÷ 8 %. Qua 
kết quả nạp, nổ mìn bằng loại thuốc nổ này còn 
cho thấy thời gian thi công nhanh, cần ít nhân lực, 
đất đá nổ ra đảm bảo độ tơi vụn, hạn chế mô chân 
tầng. Tuy nhiên, nhược điểm là giá thuốc nổ chịu 
nước cao. Hiện nay, MICCO đã sản xuất thành 
công một số loại thuốc nổ khác như NTR-06, NTR-
07, NTR-08 dùng cho các lỗ khoan có nước.

Công nghệ này có ưu điểm là thi công đơn 
giản, an toàn và hiệu quả khi sử dụng cho các 
lỗ khoan có nước. Tuy nhiên, hiện nay giá thành 
thuốc nổ chịu nước có giá thành cao gấp khoảng 
1,5 ÷ 2 lần so với thuốc nổ không chịu nước khiến 
chi phí bãi nổ tăng cao.

2.2.2. Công nghệ sử dụng kết hợp thuốc nổ 
chịu nước và không chịu nước

Công nghệ này áp dụng khi mực nước trong lỗ 
khoan không cao và có thể dùng bơm xử lý nước 
trong lỗ khoan. Đây là công nghệ thường được áp 

Hình 7. Thuốc nổ nhũ tương bao gói dùng cho lộ 
thiên Ø80 mm-2 kg

Hình 8. Nạp thuốc nổ nhũ tương rời xuống lỗ 
khoan bằng thiết bị chuyên dụng
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dụng khi lỗ khoan có nước trên các mỏ lộ thiên tại 
Việt Nam. Trước khi tiến hành nạp thuốc nổ cần 
bơm hút nước khỏi lỗ khoan, sau đó tiến hành đo 
mực nước còn lại trong lỗ khoan. Trong trường hợp 
mực nước trong lỗ cách miệng lỗ  khoảng từ 5 m 
trở lên, không trực tiếp thả thuốc xuống mà phải 
dùng băng keo và dây móc đưa thuốc xuống tránh 
việc thuốc bị vỡ do tiếp xúc với mặt nước và mắc 
lại tại vị trí này. 

Quy trình tiền hành như sau: Tiến hành nạp 
thuốc nổ chịu nước trước, khi qua mực nước 
trong lỗ khoan một khoảng đảm bảo nước không 
ảnh hưởng được đến thuốc nổ chịu nước thì bắt 
đầu nạp thuốc nổ không chịu nước. Công nghệ 
này thường được áp dụng tại các khu vực đất 
đá ngậm nước nhằm giảm chi phí thuốc nổ và 
phương pháp thi công đơn giản.

2.2.3. Công nghệ sử dụng thuốc nổ không chịu 
nước 

Không như thuốc nổ chịu nước có nhiều chủng 
loại, thuốc nổ không chịu nước được sử dụng chủ 
yếu hiện nay là thuốc nổ ANFO. Thuốc nổ ANFO 
có nhiều ưu điểm như: Dễ sản xuất, dễ sử dụng, có 
giá thành rẻ hơn so với các loại thuốc nổ khác,… 
Tuy nhiên, ANFO không có khả năng chống nước, 
khó sử dụng được trong lỗ khoan có nước. Vì vậy, 
khi sử dụng cho các lỗ khoan có nước, ANFO 
thường được nạp trong ống PVC hoặc túi nilon để 
ngăn nước ảnh hưởng đến thuốc nổ.

* Công nghệ nạp thuốc nổ không chịu nước 
trong ống PVC

Ở Việt Nam, các mỏ sản xuất vật liệu xây dựng 
ở phía Nam thường sử dụng phương pháp này 
với những lỗ khoan có nhiều nước hoặc ngập 
nước. Tại mỏ đá Thường Tân VI của Công ty CP 

Miền Đông thuộc tỉnh Bình Dương đang sử dụng 
ống PVC có đường kính 90 mm dài 4 m với đường 
kính của lỗ khoan 105 mm và chiều sâu lỗ khoan 
từ 10 ÷ 12 m. Quy trình thi công nhưu sau: Bịt một 
đầu ống và thả xuống lỗ khoan sau đó nạp một ít 
thuốc để tạo độ chìm, nạp thuốc nổ kết hợp thả 
ống

PVC trong các lỗ khoan, khi hết khẩu độ ống 
tiếp tục nối các đoạn ống tiếp theo cho đến khi nạp 
hết chiều sâu lỗ khoan (hình 10).

Công nghệ này không được áp dụng phổ biến 
do biện pháp thi công khó khăn và tốn thời gian. 
Trong trường hợp thành lỗ khoan không ổn định, 
nếu áp dụng công nghệ này thì việc đưa ống PVC 
xuống lỗ khoan là rất khó khăn. Tuy nhiên, ưu 
điểm của công nghệ này là chi phí nổ mìn sẽ giảm 
do không cần sử dụng thuốc nổ chịu nước và có 
thể áp dụng trong lỗ khoan nhiều nước hoặc ngập 
nước.

* Công nghệ nạp thuốc nổ không chịu nước 
trong túi nilon

Công nghệ này thường được sử dụng với 
những lỗ khoan có ít nước, hoặc những lỗ khoan 
nhiều nước nhưng có thể được xử lý bằng bơm 
hút. Tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn của Công ty Ninh 
Phát BH thuộc tỉnh Kiên Giang đang áp dụng công 
nghệ này cho các lỗ khoan có nước. Mỏ đang áp 
dụng chiều cao tầng 10 m, chiều sâu lỗ khoan 
trung bình 12 m.

Do vị trí của mỏ nằm sát biển và khí hậu nhiệt 
đới gió mùa nên lượng mưa hằng năm rất lớn. 
Chính vì vậy, lỗ khoan của mỏ thường xuyên có 
nước, dẫn đến chi phí nổ mìn tăng do phải sử 
dụng thuốc nổ chịu nước. Giải pháp công nghệ 
đang được mỏ áp dụng là sử dụng túi nilon cho 
các lỗ khoan có nước. Túi nilon đang được sử 
dụng là loại có đường kính 80 mm dày 0,1 mm 

Hình 9. Công nghệ nạp kết hợp thuốc nổ chịu 
nước và không chịu nước

Hình 10. Công nghệ nổ mìn nạp thuốc nổ ANFO 
vào ống PVC tại mỏ đá Thường Tân VI
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ứng với đường kính lỗ khoan 102 mm. Trước khi 
nạp thuốc tiến hành bơm hút nước trong lỗ khoan. 
Thuốc nổ được đưa một phần xuống đáy túi nilon  
sau đó thả xuống lỗ khoan để tạo độ chìm (hình 
11). Sau khi thả túi xuống đáy lỗ khoan tiến hành 
gắn phễu vào miệng túi và nạp thuốc. Đống đá sau 
nổ mìn có chất lượng đập vỡ tốt, cỡ hạt đồng đều. 
Theo đánh giá của mỏ, khi áp dụng phương pháp 
này chi phí khâu nổ mìn có thể giảm tới 20 % so 
với sử dụng thuốc nổ chịu nước.

Ưu điểm của công nghệ này là sử dụng thuốc 
nổ ANFO có chi phí thấp hơn so với sử dụng các 
loại thuốc nổ chịu nước. Ngoài ra, túi nilon cũng rẻ 
hơn ống PVC và phương pháp thi công cũng đơn 
giản hơn so với việc sử dụng ống PVC. Tuy nhiên, 
trong trường hợp lỗ khoan có nhiều nước không 
thể xử lý được bằng bơm hút, do áp lực của nước, 
việc thi công túi xuống lỗ khoan rất khó khăn.

3. Đánh giá khả năng áp dụng tại các mỏ 
than lộ thiên Việt Nam

Tại Việt Nam, nổ mìn trong môi trường đất đá 
ngậm nước hiện nay vẫn chủ yếu sử dụng công 
nghệ nạp phối hợp thuốc nổ chịu nước và không 
chịu nước dạng bao gói, đây là công nghệ dễ thi 
công nhưng hiệu quả kinh tế không cao (giá thành 
thuốc nổ chịu nước gấp khoảng 1,5 ÷ 2 lần thuốc 
nổ không chịu nước). Hiện tại, các công nghệ nổ 
mìn sử dụng thuốc nổ không chịu nước trong ống 
PVC, túi nilon đã được áp dụng rộng rãi trên thế 
giới và mang lại hiệu quả kinh tế cao thông qua 
việc giảm chi phí thuốc nổ, tăng hiệu quả đập vỡ 
đất đá đẫn tới tăng năng xuất các khâu xúc bốc, 
vận tải, nghiền đập,… Trên cơ sở đó đề xuất công 
nghệ nổ mìn có thể áp dụng tại các mỏ than lộ 
thiên Việt Nam như sau:

- Công nghệ nổ mìn sử dụng thuốc nổ không 
chịu nước trong ống PVC: Công nghệ này có thể 
áp dụng trong các khu vực đất đá ngậm nước có 

chiều sâu cột nước từ 5 ÷ 7 m. Tuy nhiên, quá 
trình thi công phức tạp, nhất là trong điều kiện 
thành lỗ khoan không ổn định.

- Công nghệ nổ mìn sử dụng thuốc nổ không 
chịu nước trong túi nilon: Có thể áp dụng trong các 
khu vực đất đá ngậm nước có chiều sâu cột nước 
không lớn. Đối với các lỗ khoan có chiều sâu cột 
nước lớn, trước khi thi công nạp thuốc có thể sử 
dụng máy bơm hút nước để hạ thấp mực nước 
trong lỗ khoan hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng 
nạp thuốc, đưa thuốc nổ xuống đáy lỗ khoan. 

4. Kết luận
- Tại các mỏ lộ thiên trên thế giới, các giải pháp 

nổ mìn trong môi trường đất đá ngậm nước theo 
các hướng: Sử dụng thuốc nổ không chịu nước 
trong ống PVC hoặc túi nilon; chủ động bơm hút 
nước lỗ khoan và nạp hoàn toàn hoặc phối hợp 
thuốc không chịu nước và thuốc chịu nước; hạ 
thấp mực nước ngầm bằng các lỗ khoan ngang. 
Đồng thời kết hợp nhiều giải pháp công nghệ 
khác như: lựa chọn thông số nổ mìn, phương tiện, 
phương pháp nổ và loại thuốc nổ hợp lý được ứng 
dụng thành công.

- Ở Việt Nam, các giải pháp về nổ mìn trong đất 
đá ngậm nước áp dụng ở phạm vi hẹp, chưa đồng 
bộ, dẫn tới hiệu quả chưa cao, một số giải pháp áp 
dụng không thành công. 

Trên cơ sở thực tiễn việc áp dụng các giải pháp 
nổ mìn trong môi trường đất đá ngậm nước thành 
công của các nước, cần lựa chọn các giải pháp 
phù hợp để có thể áp dụng vào điều kiện thực tế 
của các mỏ than lộ thiên Viêt Nam.
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Hình 11. Nạp thuốc nổ vào túi nylon tại mỏ đá 
Trà Đuốc Lớn
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Overview of blasting technologies in hydrated rock and applicability in open-pit 
coal mines in Vietnam

Eng. Hoang Manh Thang, Dr. Doan Van Thanh
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Dr. Tran Dinh Bao, Dr. Nguyen Tuan Thanh
Hanoi University of Mining and Geology

Abstract: 
Currently, the open-pit coal mines in our country are getting deeper and deeper, so the influence of 

water on the blasting stage is increasing, which causes difficulties in construction work and increasing 
costs due to the use of waterproof explosives. The article analyzes the overview of blasting technology 
in rock areas with complex hydrogeology in the world and in Vietnam, thereby suitable solutions are 
proposed in the hydrated rock environment for opencast coal mines of Vietnam.
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Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu về xưởng tuyển xỉ, nhà máy luyện đồng công suất 20.000 t/năm, thuộc Dự án “Mở 

rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai”. Kết quả vận hành chạy thử có tải xưởng tuyển xỉ 
cho thấy xưởng hoạt động ổn định, đạt công suất thiết kế và chất lượng tinh xỉ đạt hàm lượng đồng 
>22%, tỷ lệ thực thu đồng đạt 92,63%, hàm lượng đồng trong quặng đuôi <%0,3.

1. Giới thiệu về xưởng tuyển xỉ
Xưởng tuyển xỉ là một hạng mục trong dự án 

mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng 
Lào Cai do Tổng công ty khoáng sản TKV làm 
chủ đầu tư và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - 
Vinacomin là đơn vị thiết kế, cung cấp, lắp đặt và 
chuyển giao công nghệ. Công suất xưởng tuyển xỉ 
là 84.387 tấn xỉ/năm, xỉ vào tuyển có hàm lượng 
đồng 3,42%. Sản phẩm của xưởng tuyển xỉ là tinh 
xỉ và quặng đuôi: tinh xỉ với hàm lượng đồng đạt 
22,00%, tỉ lệ thu hồi đạt 92,63%. Sản phẩm tinh xỉ 
thu được dùng làm nguyên liệu đầu vào cấp cho 
nhà máy luyện đồng. Quy mô xưởng tuyển xỉ gồm 
nhà xưởng đập thô, đập mịn, silo quặng bột, hành 
lang băng tải, xưởng chính (gồm nghiền quặng, 
tuyển nổi, lọc và kho quặng tinh, đuôi, trung tâm 
điều khiển, trạm phân phối điện, thiết bị pha và cấp 
thuốc tuyển…), bể cô đặc và trạm bơm. Một số 
hình ảnh trong quá trình xây dựng, lắp đặt và vận 

hành chạy thử thể hiện trên hình 1.
1.1. Nguồn nguyên liệu cấp cho xưởng tuyển 

xỉ
Nguyên liệu xử lý của xưởng tuyển xỉ là xỉ đồng 

đã qua nấu luyện của lò luyện sten kiểu bể và lò 
chuyển (Bảng 1) sau khi được làm nguội từ từ tại 
khu vực làm nguội xỉ đồng. Xỉ đồng sau khi làm 
nguội sẽ được máy xúc  thủy lực có đầu gắn búa 
đập đập xuống cỡ hạt -300mm, sau đó được đưa 
tới bunke nhà đập thô của xưởng tuyển xỉ. Khối 
lượng xỉ đồng tuyển là 84.387 tấn/năm (tương 
đương 255,72 tấn/ngày).

Tính chất vật lý của xỉ đồng: Tỷ trọng trung bình 
3,8 t/m3; Cỡ hạt vào đập thô -300 mm.

Xỉ đồng thuộc loại quặng nhân tạo nên có 
những tính chất đặc thù riêng. Thông thường, 
tuyển xỉ đồng có những đặc điểm sau:

- Phương thức làm nguội xỉ đồng đưa vào 
tuyển có ảnh hưởng rất lớn về hình thành khoáng 

a) Thi công xây dựng b) Lắp đặt máy nghiền bi
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vật và cỡ hạt kết tinh trong xỉ. Có thể sử dụng 
phương pháp làm nguội từ từ để cho hạt khoáng 
vật chứa đồng kết tinh trong xỉ lớn và tập trung, có 
lợi cho việc nâng cao các chỉ tiêu tuyển.

- Mật độ xỉ đồng lớn, cứng, thích hợp sử dụng 
nghiền quặng nồng độ cao. Việc nâng cao nồng 
độ bùn trong khâu nghiền làm cho tỉ lệ cấp hạt siêu 
mịn giảm, tránh hiện tượng slam ảnh hưởng tới 
quá trình tuyển nổi, có lợi cho việc nâng cao các 
chỉ tiêu tuyển.

- Do tính chất vật lý của xỉ đồng có tính giòn, 
độ cứng lớn, thuộc loại khó nghiền, độ xâm nhiễm 
các khoáng vật chứa đồng trong xỉ đồng thường 
rất mịn, do đó để có thể tuyển hiệu quả cần thiết 
phải nghiền mịn, dẫn đến tiêu hao điện năng và bi 
nghiền cho giai đoạn nghiền là rất lớn.

- Khoáng vật chứa đồng trong xỉ chủ yếu là 
đồng đơn chất hoặc khoáng vật đồng sunfit.

- Mật độ xỉ đồng tương đối lớn, bùn quặng ít, 
tốc độ lắng nhanh nên cần số lượng máy tuyển nổi 
ít hơn, thích hợp sử dụng tuyển nổi nồng độ cao.

- Khoáng vật đồng trong xỉ đồng xâm nhiễm 
mịn và phân bố không đồng đều, thu hoạch cấp 
hạt mịn chiếm tỉ lệ cao, nên sử dụng sơ đồ nghiền 
kín hai giai đoạn trước khi cấp vào tuyển.

- Hàm lượng đồng trong xỉ đưa vào tuyển chịu 
ảnh hưởng lớn vào khâu làm nguội sau luyện, do 
đó ảnh hưởng lớn đến khâu tuyển nổi. Vì vậy, yêu 
cầu công nghệ và thiết bị phải dễ dàng điều chỉnh 
thích ứng với việc chất lượng xỉ đầu vào không 
ổn định.

1.2. Công nghệ tuyển
Sơ đồ công nghệ xưởng tuyển xỉ thể hiện trên 

hình 2.
Mô tả sơ đồ công nghệ tuyển như sau:
- Xỉ lò từ sân chứa được máy xúc cấp vào 

c)  Lắp đặt máy tuyển d)  Xưởng tuyển xỉ

e)  Bể cô đặc f) Khu vực Nghiền-Phân cấp

Bảng 1. Thành phần xỉ nấu luyện và xỉ lò chuyển (%)
Thành phần Cu (%) Fe (%) S (%) SiO2 (%)

Xỉ nấu luyện và xỉ lò chuyển 3,42 40,81 0,88 23,51

Hình 1. Quá trình xây dựng, lắp đặt và vận hành chạy thử
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bunke. Xỉ lò trong bunke được máy cấp liệu cấp 
vào máy đập thô đập xuống -80 mm. Sản phẩm 
đập hàm qua băng tải cấp vào máy đập côn quán 
tính đập xuống cỡ hạt <10mm. Sản phẩm đập mịn 
được băng tải cấp vào silo quặng mịn có sức chứa 
850 tấn. Tại silo quặng mịn, quặng được máy cấp 
liệu và băng tải vận chuyển cấp vào máy nghiền 
bi giai đoạn I trong xưởng tuyển xỉ để tiến hành 
nghiền quặng.

- Quặng cấp vào máy nghiền bi giai đoạn I 
nghiền đến độ mịn nghiền 60% cấp -0,074mm. 
Máy nghiền bi kết hợp với máy phân cấp ruột xoắn 
hình thành nghiền-phân cấp khép kín. Phần cát 
của máy phân cấp ruột xoắn được đưa trở lại máy 
nghiền bi nghiền lại. Bùn tràn máy phân cấp ruột 
xoắn tự chảy vào thùng khuấy để khuấy với thuốc 
tuyển và điều chỉnh nồng độ bùn sau đó được 
đưa vào máy tuyển nổi nhanh. Tại máy tuyển nổi 
nhanh thu tinh xỉ và sản phẩm trung gian.

- Sản phẩm trung gian được bơm lên máy 
nghiền giai đoạn II để nghiền đến độ mịn nghiền 
90% cấp hạt -0,074mm. Sản phẩm sau khi nghiền 
tự chảy xuống thùng chứa và được bơm cấp lên 
xoáy lốc phân cấp tạo thành chu trình nghiền-phân 
cấp khép kín. Phần cát của xoáy lốc được cấp trở 
lại máy nghiền bi và phần tràn của xoáy lốc cấp 

vào thùng khuấy tiếp xúc thuốc tuyển. Sau đó bùn 
quặng được qua 01 khâu tuyển chính, 02 khâu 
tuyển vét và 01 khâu tuyển tinh để thu được tinh 
xỉ và quặng đuôi.  

- Sản phẩm tinh xỉ từ khâu tuyển nổi nhanh 
và khâu tuyển tinh tự chảy xuống hố thu và bơm 
lên bể lắng quặng tinh. Tại bể lắng quặng tinh thu 
được nước tuần hoàn và cặn bể cô đặc được 
bơm lên máy lọc gốm quặng tinh. Tại máy lọc gốm 
quặng tinh, sản phẩm sau lọc thu được tinh xỉ có 
độ ẩm < 12% cấp vào kho chứa tinh xỉ và nước 
sau lọc chảy xuống bể chứa nước để sử dụng làm 
nước tuần hoàn. Sản phẩm quặng đuôi của khâu 
tuyển vét chảy xuống hố thu và được bơm cấp lên 
bể lắng quặng thải. Tại bể lắng quặng đuôi, nước 
tuần hoàn chảy xuống bể chứa để cấp ngược lại 
cho xưởng tuyển xỉ, còn phần cặn bể được bơm 
cấp lên máy lọc gốm quặng thải. Tại máy lọc gốm 
quặng đuôi, sản phẩm thu được là quặng đuôi sau 
lọc đạt độ ẩm < 12% chảy xuống kho chứa quặng 
đuôi, còn nước sau lọc chảy xuống bể chứa nước 
để sử dụng làm nước tuần hoàn.

- Kho chứa quặng được chia làm 02 ngăn 
(ngăn chứa tinh xỉ và ngăn chứa quặng đuôi). Tinh 
xỉ được gầu ngoạm xúc bốc lên ô tô vận chuyển 
sang phối trộn với tinh quặng đồng (từ nhà máy 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ xưởng tuyển xỉ
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tuyển) cấp vào khâu luyện đồng. Còn quặng đuôi 
được gầu ngoạm xúc lên ô tô vận chuyển ra bãi 
chứa quặng đuôi.

2. Kết quả chạy thử có tải xưởng tuyển xỉ
Xưởng tuyển xỉ có công suất 84.347 là xưởng 

tuyển xỉ có quy mô công suất lớn nhất cả nước, 
với chế độ làm việc theo chế độ vận hành nhà máy 
luyện đồng. Xưởng tuyển xỉ được Viện Khoa học 
Công nghệ Mỏ - Vinacomin thiết kế, thi công, cung 
cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị cung cấp 
điện và điều khiển đo lường. Sau khi lắp đặt xong, 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tiến 
hành các bước chạy thử: (i) Chạy thử đơn động 
và căn chỉnh thiết bị; (ii) Chạy thử liên động không 
tải để tiếp tục căn chỉnh thiết bị; (iii) Chạy thử liên 
động có tải để tiếp tục căn chỉnh thiết bị và điều 
chỉnh các thông số kỹ thuật.

Sau khi kết thúc quá trình căn chỉnh, hiệu chỉnh 
thông số kỹ thuật, xưởng tuyển xỉ đã tiến hành 
chạy thử nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư 
đưa vào sử dụng. Kết quả đạt được trong quá trình 
chạy thử có tải xưởng tuyển xỉ thể hiện ở bảng 2.

Từ bảng kết quả chạy thử trên cho thấy:
- Năng suất dây chuyền đạt 260,04 tấn/ngày, 

tương đương 85.813tấn/năm lớn hơn công suất 
thiết kế là 84.387 tấn/năm;

- Hàm lượng Cu trong xỉ vào tuyển trung bình 
3,40% tương đương so với thiết kế;

- Tinh xỉ thu được: 
+ Hàm lượng Cu trong tinh xỉ đạt 22,04%, đạt 

yêu cầu so với thiết kế; 
+ Tỷ lệ thực thu Cu trong tinh xỉ đạt 92,63%, đạt 

so với thiết kế;
- Quặng đuôi:
+ Hàm lượng Cu trong đuôi thải 0,29%, đạt yêu 

cầu so với thiết kế là ≤0,3%.

- Một số chỉ tiêu tiêu hao (điện, nước, thuốc 
tuyển) đạt so với thiết kế.

3. Kết luận
Kết quả vận hành chạy thử có tải cho thấy: (i) 

Các thiết bị xưởng tuyển xỉ hoạt động ổn định; 
(i) Công suất và chất lượng sản phẩm tinh xỉ đạt 
theo thiết kế; (iii) Các chỉ tiêu tiêu hao chính (điện, 
nước, thuốc tuyển) đạt so với thiết kế. 

Xưởng tuyển xỉ đã đi vào hoạt động sản xuất, 
kết quả đạt được của xưởng tuyển xỉ như trên 
đã khẳng định năng lực của Viện Khoa học Công 
nghệ Mỏ - Vinacomin trong lĩnh vực thiết kế, cung 
cấp và lắp đặt thiết bị, đào tạo vận hành và chuyển 
giao công nghệ các nhà máy tuyển nói chung và 
nhà máy tuyển nổi nói riêng.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Viện Khoa Học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

(2016) “Thiết kế thi công Xưởng tuyển xỉ”.
[2]. Viện Khoa Học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

(2021) “Báo cáo kết quả chạy thử liên động có tải”.

Bảng 2. Kết quả chạy thử xưởng tuyển xỉ 

TT Sản phẩm Đơn vị Thiết kế Kết quả chạy thử
1 Xỉ vào tuyển
- Năng suất tấn/ngày 255,7 260,04

Hàm lượng Cu % ≤ 3,42 3,40
2 Sản phẩm sau tuyển

2.1 Tinh xỉ
Hàm lượng Cu % ≥ 22 22,04
Tỷ lệ thu hồi Cu % ≥ 92,63 92,63

2.2 Đuôi thải
Hàm lượng Cu % ≤ 0,3 0,29
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Results of trial operation with load of slag processing workshop of the copper 
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Abstract: 
The article introduces about the slag smelting workshop, copper smelting plant with a capacity of 

20,000 t/year, under the project “Expanding and increasing capacity of Lao Cai copper smelting plant”. 
The results of the trial run with load of the slag processing workshop showed that the workshop was 
operating stably, achieving the designed capacity and slag concentrate quality with copper content 
>22%, copper collection rate of 92.63%, and copper content in tailings <0.3%.
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NĂNG LỰC VẬN TẢI CÔNG TY THAN NAM MẪU - TKV
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Tóm tắt:
Công ty than Nam Mẫu - TKV đang sản xuất tại mức +125/-50 và chuẩn bị đào lò khai thông xuống 

mức -200. Hiện các thiết bị Công ty than Nam Mẫu đã đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải từ mức 
+125/-200. Để nâng cao năng lực vận tải qua giếng nghiêng phụ và đáp ứng nhu cầu vận tải đến mức 
-200 của Công ty than Nam Mẫu., Công ty than Nam Mẫu đã phối hợp cùng Viện KHCN Mỏ triển khai 
dự án đầu tư hệ thống trục tải JKYB 3.0x2.5. Bài báo trình bày khái quát dự án và kết quả tính toán các 
thông số cơ bản của tời trục JKYB 3.0x2.5 để nâng cao năng lực vận tải cho Công ty.

1. Đặt vấn đề
Công ty than Nam Mẫu - TKV đang sản xuất 

tại mức +125/-50 và chuẩn bị đào lò khai thông 
xuống mức -200. Sản lượng than khai thác trong 
5 năm gần đây (2017÷2021) của Công ty đạt từ 
1,8÷2,27 triệu tấn/năm và khối lượng lò đào từ 
21.018÷26.299 m/năm. Theo phương án kỹ thuật 
khai thác hầm lò phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu 
(tầng -50/-200), Công ty than Nam Mẫu - TKV tiếp 
tục khai thác than tại mức +125/-50 với sản lượng 
than khai thác bình quân hàng năm là 2 triệu tấn, 
đào lò chuẩn bị sản xuất và khai thông mức -200. 
Dự kiến đến năm 2037, Công ty than Nam Mẫu 
sẽ sản xuất tại mức -200 với sản lượng than khai 
thác 2,5 triệu tấn.

Hiện trạng công tác vận tải qua giếng từ mặt 
bằng +125 xuống mức -50 và ngược lại của Công ty 
than Nam Mẫu - TKV như sau: Vận tải người bằng 
tời cáp treo chở người tại giếng nghiêng chính; 
Vận tải vật tư, thiết bị, bằng tời trục JTK1.6/1.2 tại 
giếng nghiêng phụ; Vận tải than và đất đá đào lò 
bằng băng tải B1200 tại giếng nghiêng chính. Do 
năng lực vận tải của tời trục JTK1.6/1.2 tại giếng 
nghiêng phụ chỉ đáp ứng được nhu cầu vận tải vật 
tư, thiết bị nên phải bố trí băng tải B1200 tại giếng 
nghiêng chính để luân phiên vừa vận tải than vừa 
vận tải đất đá, làm ảnh hưởng đến chất lượng 
than nguyên khai và làm tăng chi phí sàng tuyển, 
chế biến. Ngoài ra, các thiết bị vận tải qua giếng 
hiện có được đầu tư chủ yếu phục vụ vận tải từ 
mặt bằng +125 xuống mức -50 và ngược lại.

2. Công tác tư vấn dự án
Trong năm 2021, Công ty than Nam Mẫu - TKV 

đầu tư tời trục JKYB-2.5x2.0 để phục vụ vận tải 

người, đất đá, vật tư, thiết bị cho việc đào thượng 
thông gió - vận tải mức -200/+125 và cho quá trình 
sản xuất của mỏ. Dự kiến đến năm 2024, Công 
ty than Nam Mẫu - TKV đào xong giếng nghiêng 
phụ đến mức -200 và tiến hành đào các đường lò 
khai thông mức -200. Tuy nhiên, thượng thông gió 
- vận tải mức -200/+125 mới đào đến mức -50 nên 
tời trục JKYB-2.5x2.0 chỉ phục vụ vận tải người, 
đất đá, vật tư, thiết bị mức -50/+125. Như vậy, các 
thiết bị hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu vận 
tải người, đất đá, vật tư, thiết bị mức -200/+125.

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ phối hợp với 
Công ty than Nam Mẫu tiến hành khảo sát, thiết 
kế xây dựng hệ thống tời trục vận tải người, đất 
đá, vật tư và thiết bị qua giếng nghiêng phụ để 
thay thế cho tời trục JTK1.6/1.2 và nâng cao năng 
lực vận tải qua giếng cũng như đáp ứng nhu cầu 
vận tải mức -200/+125. Tời trục được lựa chọn là 
tời trục cáp một đầu, truyền động thủy lực, sơ đồ 
bố tri ́thiết bị như hiǹh 1.

Thiết bị hoạt động theo hai chế độ làm việc: 
- Khi vận tải người, tời trục kéo 3 toa xe chở 

người giếng nghiêng loại 24 chỗ (thông số kỹ thuật 
như bảng 1). 

- Khi vận tải đất đá, vật tư, thiết bị, tời trục kéo 
02 xe goòng 3 m3 hoặc tích chuyên dụng.

Với thông số của giếng nghiêng phụ (góc dốc 
16º, chiều dài vận tải lớn nhất 1.300 m) và khối 
lượng vận tải yêu cầu, Tư vấn đã tińh toán kiểm 
tra, lựa chọn thiết bị phù hợp. Dưới đây là một số 
nội dung tińh toán thông số thiết bị chińh của tời 
trục 3.0x2.5:

- Tính toán chọn cáp: 
Trọng lượng 1 m cáp:
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                                                         ; N/m   
 

Trong đó:
G1- Trọng lượng toa xe chở người hoặc xe 

goòng, N
G2- Trọng lượng người hoặc đất đá, N
σB - Giới hạn bền của cáp, N/m2, σB = 1770.106 

N/m2;
m- Hệ số dự trữ bền nhỏ nhất của cáp; Khi vận 

tải người m = 9; Khi vận tải hàng m = 7,5.
γc - Mật độ qui đổi của cáp, N/m3, γ0 =  100000 

N/m3;
ω1- Hệ số ma sát giữa bánh xe và đường ray, 

ω1 = 0,03;
ω2- Hệ số ma sát giữa cáp và con lăn đỡ cáp, 

ω2 = 0,3;
Thay số vào công thức trên, kết quả như sau: 

+ Trường hợp chở người: p = 37,0 N/m.
+ Trường hợp chở hàng: p = 27,2 N/m.
* Từ kết quả tính toán, chọn cáp có đường kính 

dc = 36 mm với σB = 1770 MPa, [Sđ] = 757 kN, p = 
46,6 N/m.

- Tính đường kính tang:
 Theo quy chuẩn QCVN02:2016/BCT, đối với 

tời trục trên mặt đất: 
Dδ/dc ≥ 80 → Dδ ≥ 80*dc = 80*36 = 2880 mm
Chọn tời trục có đường kính tang Dδ  = 3000 

mm   
- Tính bề rộng tang:
                                         
                                                         ; mm  

 
Trong đó:
+ L- Chiều dài làm việc của cáp, L = 1360 m 

(đến mức -200);
+ ldt- Chiều dài cáp dự trữ, ldt  = 50 m;

Hình 1. Tời trục cáp một đầu, truyền động thủy lực

Bảng 1. Bảng đặc tính kỹ thuật toa xe chở người loại 24 chỗ

TT Tên gọi Đơn vị Trị số Ghi chú
1 Lực kéo lớn nhất kN 100
2 Tốc độ chuyển động lớn nhất m/s 3
3 Góc dốc độ 10÷40
4 Số người người 24
5 Cỡ đường mm 900
6 Loại ray - P24
7 Khối lượng kg 3.200

8 Toa xe được lắp phanh an toàn dừng được toa xe bằng tay do người trên toa xe 
tác động

9 Toa xe được trang bị cơ cấu chống lật, chệch bánh xe khỏi đường ray

1 2 1

2
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+ i- Số lớp cáp quấn trên tang, i = 3 lớp;
+ zms- Số vòng ma sát, zms = 5 vòng;
+ z’- Số vòng khóa cáp, z’ = 2 vòng;
+ε - Khe hở các vòng cáp,ε  = 3 mm;
+ D - đường kính tang, D = 3,0 m.
Thay số vào công thức trên, tính được: B = 

2037 mm.
Chọn bề rộng tang trục tải B  = 2500 mm.
- Tính toán lực căng tĩnh lớn nhất của tời trục:
 + Khi kéo toa xe chở người có tải lên 

xuống:
F0 = (Gt + Gng)*(ω1 cosα + sinα) + p*L*(ω2 cosα 

+ sinα)    
 F0 = 81.637 N = 81,64 KN
 + Khi kéo goòng có tải lên xuống:
F1 = Gtg*(ω1*cosα + sinα) + p*L*(ω2*cosα + 

sinα)
F1 = 80.227 N = 80,23 KN.
- Tính kiểm tra hệ số dự bền cáp:
Tính toán hệ số dự bền cáp thép theo công 

thức: 
dSm

F
=

      
Trong đó: 
Sd- Tổng lực kéo đứt các sợi thép của cáp sau 

khi đã trừ đi các sợi không chịu được lực kéo tính 
toán do bị đứt, bị gãy, N. [Sđ] = 757.000 N.

+ Trường hợp chở người: m = 9,27 > [m] = 9. 
+ Trường hợp chở hàng: m = 9,43 > [m] = 7,5.
Kết quả tính toán cho thấy, chọn cáp thép dc = 

36 mm đảm bảo an toàn khi vận tải người, đất đá, 
vật tư, thiết bị.

Trên cơ sở kết quả tính toán, lựa chọn tời trục 
có đặc tính kỹ thuật như bảng 2. 

- Kiểm tra năng lực vận tải người trong 60 
phút đầu ca tại thời điểm khó khăn nhất khi 
khai thác tại mức -50/-200 (năm 2037).

Dự kiến đến năm 2037, khi tầng khai thác 
+125/-50 kết thúc, tầng khai thác mức-50/-200 đạt 

Bảng 2. Đặc tính kỹ thuật của tời trục

TT Tên gọi Đơn vị Trị số Ghi chú
1 Đường kính tang m 3,0 01 tang
2 Bề rộng tang m 2,5
3 Lực căng tĩnh lớn nhất kN 120
4 Cáp thép:

Đường kính cáp mm 36
Giới hạn bền của cáp MPa 1.770
Tổng lực kéo đứt kN 757
Chiều dài cáp m 1.750

5 Tốc độ lớn nhất m/s 4,2
6 Chiều dài cáp: 

1 lớp m 517
2 lớp m 1.100
3 lớp m 1.719

7 Động cơ chính:
Công suất kW 2x355
Tốc độ vòng/phút 1.000
Điện áp V 6.000

8 Động cơ phụ:
Công suất kW 15
Tốc độ vòng/phút 1.500
Điện áp V 380/660

9 Mô tơ thủy lực:
Lưu lượng L/vòng 25,2
Áp suất MPa 16
Tốc độ quay lớn nhất vòng/phút 32
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công suất thiết kế. Người sẽ di chuyển xuống tầng 
khai thác -50/-200 chủ yếu qua 03 đường là giếng 
nghiêng chính, giếng nghiêng phụ và thượng 
thông gió - vận tải mức +125/-200. Dự kiến số 
lượng người di chuyển đến mức -50 là 440 người 
và đến mức -200 là 400 người. Với năng lực vận 
tải của tời cáp treo chở người tại giếng nghiêng 
chính đến mức -50 là 360 người/giờ hoặc đến 
mức -200 là 300 người/giờ; Năng lực vận tải của 
tời trục 3.0x2.5 tại giếng nghiêng phụ đến mức -50 
là 432 người hoặc đến mức -200 là 216 người; 
Năng lực vận tải của tời trục 2.5x2.0 tại thượng 
thông gió - vận tải mức +125/-200 đến mức -50 là 
288 người hoặc đến mức -200 là 192 người; Số 
lượng người sẽ được phân bổ như bảng 3.

Mỗi chuyến vận tải người, tời trục 3.0x2.5 kéo 
03 toa xe chở người loại 24 chỗ (72 người) và tời 
trục 2.5x2.0 kéo 02 toa xe chở người loại 24 chỗ 
(48 người).

- Biểu đồ vận hành tời trục khi vận tải người: 
Sử dụng biểu đồ nâng 3 thời kỳ để tính toán động 
học của hệ thống trục tải. Các giá trị gia tốc, giảm 
tốc và vận tốc được chọn như sau: Gia tốc, vận 
tốc khi đoàn xe chuyển động dần tăng tốc, a = 0,4 
m/s2, vmax = 3 m/s. Kết quả tính toán 1/2 chu kỳ 
vận tải người mức +125/-50, mức +125/-200 xem 
bảng 4 và bảng 5. Biểu đồ vận hành tời trục xem 
hình 2 và hình 3.

Căn cứ biểu đồ vận hành và kết quả tính toán 
cho thấy:

- Thời gian 1 chu kỳ vận tải người từ mức +125 
đến mức -50 và ngược lại là: 2x303,6 = 607,2 (s) 
= 10,1 (phút)

- Thời gian 1 chu kỳ vận tải người từ mức +125 
đến mức -200 và ngược lại là: 2x517,3 = 1034,6 
(s) = 17,3 (phút).

Để vận tải 144 người đến mức -50 và 144 người 
đến mức -200, tời trục 3.0x2.5 cần thực hiện 2 
chuyến đến mức -50 và 2 chuyến đến mức -200. 
Tổng thời gian vận tải người là: 2x10,1+2x17,3 = 
54,8 phút, đảm bảo thời gian vận tải người theo 
quy định.

3. Kết luận:
Việc xây dựng hệ thống tời trục tại giếng 

nghiêng phụ sẽ nâng cao năng lực vận tải người, 
đất đá, vật tư, thiết bị từ ngoài mặt bằng +125 vào 
trong lò và ngược lại khi khai thác tầng +125/-50, 

Bảng 3. Phân bổ vận tải người khi khai thác mức -50/-200

TT Mức vận tải
Tời cáp treo chở 
người tại Giếng 
nghiêng chính

Tời trục 3.0x2.5 tại 
Giếng nghiêng phụ

Tời trục2.5x2.0 tại 
Thượng thông gió - vận 

tải mức +125/-200
Cộng

1 Mức -50 180 144 116 440
2 Mức -200 160 144 96 400

Bảng 4. Kết quả tính toán 1/2 chu kỳ khi vận tải người mức +125/-50.

Vận tốc (m/s) 0-3 3 3-0
Thời gian (s) t3 t2 t1 ƩTp Tổng

7,5 208,58 7,5 80 303,6
Gia tốc (m/s2) a  a   

0,4  0,4   
Quãng đường (m) l3 l2 l1   

11,25 625,75 11,25  

Hình 2. Biểu đồ vận hành (1/2 chu kỳ) khi vận tải 
người mức +125/-50

Hình 3. Biểu đồ vận hành (1/2 chu kỳ) khi vận tải 
người mức +125/-200
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đồng thời với việc đào lò khai thông mức -200, đáp 
ứng được nhu cầu vận tải người tại thời điểm khó 
khăn nhất khi khai thác tại tầng -50/-200.
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Bảng 5. Kết quả tính toán 1/2 chu kỳ khi vận tải người mức +125/-200.

Vận tốc (m/s) 0-3 3 3-0
Thời gian (s) t3 t2 t1 ƩTp Tổng

7,5 422,25 7,5 80 517,3
Gia tốc (m/s2) a  a   

0,4  0,4   
Quãng đường (m) l3 l2 l1   

11,25 1266,75 11,25  

Design consultancy for JKYB winding system - 3.0x2.5 to improve transport 
capacity of Vinacomin- Nam Mau Coal Company 

MSc. Chu Quang Dinh, MSc. Doan Ngoc Canh 
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
Vinacomin - Nam Mau Coal Company is producing at level of +125/-50 and preparing to excavate 

roadways at level of -200. Currently, the invested equipment of Nam Mau Coal Company has not met 
the transport demand from +125/-200. In order to improve the transport capacity through the auxiliary 
inclined shaft and meet the transportation demand of Nam Mau Coal Company up to level of -200, 
Nam Mau Coal Company cooperated with Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology to 
implement the investment project of JKYB 3.0x2.5 winding system . The article presents an overview of 
the project and the results of calculating the basic parameters of the JKYB 3.0x2.5 winding to improve 
the transportation capacity of the Company.
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Tóm tắt:
Cháy, nổ bụi than là một dạng hiểm họa luôn luôn tồn tại trong các mỏ khai thác than đặc biệt là 

các mỏ khai thác than hầm lò. Nhận biết các đặc tính cháy, nổ của hỗn hợp bụi than là rất quan trọng 
để đảm bảo mức độ an toàn trong các quy trình sản xuất tại các mỏ than. Việc xác định các thông số 
cơ bản về tính chất cháy, nổ của bụi than cho phép chúng ta đánh giá rủi ro khi sản xuất và lựa chọn 
các biện pháp cần thiết để phòng chống hiểm họa này. Đặc trưng của khai thác mỏ là một hàm lượng 
lớn các loại bụi sinh ra do quá trình phá vỡ đất đá và than. Ở những nơi làm việc trong khai thác mỏ 
hầm lò khi thực hiện các quá trình phá vỡ đất đá như khai thác, đào lò, vận tải,... luôn tồn tại nguy cơ 
cháy, nổ bụi. Các hạt bụi thường lắng đọng gần nguồn phát tán của chúng, trên các bề mặt nằm ngang 
hoặc nghiêng ở một góc nhất định, ví dụ như trên các bộ phận của máy, vỏ của các thiết bị hoặc trong 
các ống thông gió, vì chống lò. Tại Ba Lan, có rất nhiều nghiên cứu về phương pháp xác định tính chất 
cháy, nổ bụi than, các phương pháp này được áp dụng hiệu quả trong ngành khai thác mỏ và được đưa 
vào các tiêu chuẩn của Ba Lan.

1. Khái niệm cháy, nổ bụi than
Bụi than được hình thành trong quá trình sản 

xuất, khai thác và vận chuyển than. Cháy, nổ bụi 
than thường gây ra hậu quả nghiêm trọng trong 
khai thác mỏ than hầm lò. Có ba yếu tố cần thiết 
khi xuất hiện đồng thời sẽ gây ra một vụ cháy bụi 
than đó là: Bụi than; nguồn nhiệt (lửa) và hàm 
lượng ôxy [1], ba yếu tố nêu trên được gọi là tam 
giác cháy (Hình 1). Bằng cách loại bỏ bất kỳ một 
trong các yếu tố trên, một vụ cháy bụi than sẽ 
không thể xảy ra. Ví dụ, nếu có rất ít hoặc không 
có hàm lượng ôxy và với một nguồn nhiệt (lửa) 
xuất hiện cùng bụi than sẽ không thể xảy ra một 
vụ cháy bụi than. Một vụ nổ bụi than xảy ra khi 
hội tụ đồng thời 5 yếu tố: Bụi than; nguồn nhiệt 
(lửa); hàm lượng ôxy; nồng độ bụi than và khoảng 
không gian giới hạn [1], năm yếu tố nêu trên được 
gọi là ngũ giác nổ bụi than (Hình 1). Cũng giống 
như tam giác cháy, việc loại bỏ bất kỳ một trong 
các yếu tố trên sẽ ngăn chặn một vụ nổ bụi than. 
Bụi than có thể phát nổ theo hai cách: 1) thông qua 
việc hình thành hỗn hợp bụi-không khí do bụi thải 

ra trong quá trình sản xuất hoặc lưu trữ; 2) thông 
qua sự lắng đọng của một lớp bụi, có thể bốc cháy 
do quá trình tự đốt nóng hoặc nguồn nhiệt từ máy 
móc, thiết bị [2]. Các yếu tố cần thiết dẫn đến một 
vụ cháy, nổ bụi than được thể hiện trong Hình 1.

Trường hợp đầu tiên có thể xảy ra nổ bụi than 
khi bụi phát tán trong không khí tạo ra hỗn hợp 
bụi-không khí với nồng độ lớn hơn hoặc bằng giới 
hạn nổ nhỏ nhất. Nếu xuất hiện nguồn đánh lửa 
đủ năng lượng hỗn hợp sẽ bốc cháy và phát nổ. 
Quá trình này có thể được tóm tắt qua các bước 

Hình 1. Tam giác cháy và ngũ giác nổ bụi than [3]
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như sau: Truyền nhiệt từ nguồn đánh lửa đến hạt 
bụi - làm nóng hạt bụi => xảy ra quá trình phân 
hủy nhiệt của hạt bụi, giải phóng các phần dễ bay 
hơi => các phần dễ bay hơi sẽ được trộn đều với 
không khí - tạo ra một hỗn hợp dễ cháy => hỗn 
hợp dễ cháy bắt cháy từ nguồn đánh lửa => nguồn 
nhiệt sinh ra từ hỗn hợp dễ cháy sẽ di chuyển đến 
các hạt bụi xung quang, quá trình này lặp đi lặp lại 
và phát triển thành một vụ nổ bụi. Trường hợp thứ 
hai là việc hình thành các lớp bụi lắng đọng. Lớp 
bụi trên thiết bị đang hoạt động có thể gây ra một 
vụ cháy, nổ bụi than do bề mặt nóng của các thiết 
bị là nguồn bắt lửa của lớp bụi bám trên chúng. 
Ngoài ra lớp bụi lắng đọng là thành phần chính 
gây ra một vụ nổ kép (nổ khí + nổ bụi than) sau khi 
diễn ra một vụ nổ khí có thể xảy ra đồng thời một 
vụ nổ bụi than.

2. Thông số cháy, nổ của bụi than
Xác định các thông số cháy, nổ bụi than là hoạt 

động cơ bản cho phép xác định quy mô rủi ro và 
thực hiện các bước khắc phục thích hợp trong các 
trường hợp nêu trên. Việc phân tích các thông 
số cháy, nổ bụi than cho phép xác nhận rằng, 
không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
khi không có khả năng cháy, nổ bụi hoặc nguy cơ 
cháy, nổ bụi đã được loại trừ. Bụi dễ cháy được 
định nghĩa là các hạt rắn nhỏ có kích thước < 500 
µm có thể tồn tại trong không khí một thời gian và 
từ từ lắng xuống dưới trọng lượng của chúng [1]. 
Những bụi này có thể cháy, phát sáng hoặc tạo 
thành hỗn hợp nổ với không khí trong điều kiện 
khí quyển. Để lựa chọn phương pháp thích hợp và 
các biện pháp phòng nổ (triệt tiêu bụi, cách điện, 
v.v.), trước hết cần xác định các thông số cháy, nổ 
bụi cơ bản sau:

• Pmax [bar] - áp suất nổ lớn nhất đo được trong 
quá trình nổ hỗn hợp bụi-không khí trong thể tích 
kín (khí quyển nổ). Giá trị của thông số này phụ 
thuộc vào áp suất ban đầu.

• (dp/dt)max [bar/s] - là mức tăng tối đa của áp 
suất nổ trong môi trường nổ trên một đơn vị thời 
gian. Thông số này xác định «động lực học» của 
quá trình nổ bụi và trên cơ sở giá trị này có thể tính 
toán hằng số (Kst).

• Kst [bar*m/s] - hằng số bụi là cơ sở để phân 
loại bụi nổ (Bảng 1). Hằng số Kst được tính như 
sau:

                              (1)

Trong đó: V - thể tích của khối cầu trong mô 

hình thử nghiệm.
• DGW [g/m3] - giới hạn nổ dưới. Thuật ngữ 

này được sử dụng để xác định nồng độ nhỏ nhất 
của bụi nổ với không khí mà tại đó một vụ nổ sẽ 
xảy ra. Dưới giá trị này hỗn hợp bụi với không khí 
không đủ hàm lượng để gây nổ.

• GGW [g/m3] - giới hạn nổ trên là nồng độ lớn 
nhất của bụi nổ với không khí mà tại đó một vụ nổ 
sẽ xảy ra. Trên giá trị này hỗn hợp bụi với không 
khí vượt qua hàm lượng để gây nổ và hàm lượng 
ôxy không đủ để xảy ra nổ.

• GST [%] - nồng độ oxy giới hạn là nồng độ 
oxy tối đa trong hỗn hợp bụi với không khí mà 
không xảy ra nổ bụi.

• MEZ [mJ] - năng lượng bắt lửa tối thiểu của 
hỗn hợp bụi-không khí là năng lượng phóng tia 
lửa điện tối thiểu giữa hai điện cực, sẽ đốt cháy 
hỗn hợp bụi-không khí.

• MTZw [oC] - nhiệt độ bắt lửa tối thiểu của lớp 
bụi là nhiệt độ tối thiểu của thiết bị làm nóng mà 
trên đó lớp bụi sẽ bốc cháy.

• MTZo [oC] - nhiệt độ bắt lửa tối thiểu của đám 
mây bụi là nhiệt độ tối thiểu mà tại đó đám mây bụi 
bốc cháy với nhiệt độ và khí quyển đã biết.

Để phân loại và đánh giá nguy cơ nổ bụi than 
ta dựa vào thông số Kst, đây là cách phân loại bụi 
cơ bản và phổ biến nhất để xác định mức độ nguy 
cơ nổ bụi than.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến các thông 
số cháy, nổ bụi bao gồm:

- Thành phần hóa học của các hạt bụi - các 
nguyên tố và hợp chất khác nhau gây ra cháy nổ 
khác nhau;

- Kích thước của hạt bụi - thông thường các 
thông số nổ thay đổi tùy thuộc vào kích thước của 
hạt bụi, các thông số nổ tỷ lệ nghịch với kích thước 
hạt bụi. Do đó, cần xác định sự phân bố của các 
hạt bụi (Hình 2);

- Độ ẩm bụi - độ ẩm cao trong bụi cản trở quá 
trình cháy;

Bảng 1. Phân loại mức độ nổ bụi than dựa trên 
thông số Kst [1]

Cấp độ nguy 
hiểm Kst (bar*m/s) Mức độ nổ 

bụi
St.0 0 Không nổ
St.1 1-200 Nổ yếu
St.2 201-300 Nổ mạnh
St.3 >300 Nổ rất mạnh
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- Nồng độ bụi - xác định lượng bụi trong hỗn 
hợp bụi-không khí. Đối với cùng một loại bụi nồng 
độ bụi (g/m3) khác nhau sẽ xảy ra cháy nổ khác 
nhau;

- Nồng độ oxy - để bắt đầu quá trình cháy, nồng 
độ oxy giới hạn nhất định là cần thiết nếu nồng độ 
oxy thấp, quá trình cháy sẽ không diễn ra.

Biểu đồ hình 2 trình bày sự thay đổi của các 
thông số nổ bụi theo kích thước hạt bụi trung bình.

3. Phương pháp xác định tính chất nổ của 
bụi than tại Ba Lan

Bài báo giới thiệu các phương pháp để xác 
định tính chất nổ của bụi than bao gồm:

+ Phương pháp xác định các thông số nổ Pmax, 
(dp/dt)max, Kst và DGW;

+ Phương pháp xác định thông số MEZ [mJ];
+ Phương pháp xác định thông số MTZW và 

MTZ0.
Mẫu bụi than sử dụng để thử nghiệm được lấy 

tại các mỏ than hầm lò theo Tiêu chuẩn Ba Lan. Vị 
trí lấy mẫu phải đảm bảo mẫu bụi than là đại diện 
cho tình trạng bụi than trong các đường lò hay khu 
vực khai thác. Đối với lò chợ dài, vị trí lấy mẫu 
được lấy tại lò dọc vỉa vận tải, lò dọc vỉa thông 
gió và trong lò chợ. Đối với lò chợ ngang nghiêng, 
vị trí lấy mẫu được lấy tại đầu và chân thượng 
vận tải lò chợ, đầu các phân tầng khai thác. Đối 
với lò cục bộ, vị trí lấy mẫu được lấy tại đường 
lò cách ngã 3 đi vào gương lò cục bộ từ 10-15m. 
Đối với khu vực khai thác và các vị trí khác theo 
quyết định của người quản lý mỏ. Vị trí mẫu bụi 
than được lấy tại các đường lò bao gồm: Trên các 
vì chống, khung băng tải chữ H, động cơ thiết bị 
điện, các con lăn... và tại những vị trí tích tụ bụi 
than. Tại mỗi vị trí lấy mẫu bụi than tiến hành lấy 

02 túi mẫu, khối lượng một túi mẫu khoảng 500g, 
khoảng cách tối thiểu giữa hai vị trí lấy mẫu bụi 
trên cùng một đường lò là 6m (Hình 3). Sử dụng 
chổi lông, bay chuyên dụng để thu bụi than vào túi 
đựng mẫu bụi, trên túi đựng mẫu bụi phải ghi rõ vị 
trí, ngày, tháng lấy mẫu.

Tần suất lấy mẫu dựa vào điều kiện địa chất 
của vỉa than. Đối với các vỉa than rất phức tạp sau 
khi tiến gương từ 5-10m lấy mẫu 1 lần; đối với các 
vỉa than phức tạp sau khi tiến gương từ 10-20m 
lấy mẫu 1 lần; đối với các vỉa than ổn định sau khi 
tiến gương từ 20-40m lấy mẫu 1 lần; các trường 
hợp khác do người quản lý mỏ quyết định. Theo 
kinh nghiệm thực tế tại Ba Lan để có kết quả đánh 
giá chính xác các thông số nổ bụi than, tại một vị 
trí lấy mẫu bụi than tiến hành lấy từ 15 đến 30 mẫu 
bụi than.

3.1. Phương pháp xác định các thông số nổ 
Pmax, (dp/dt)max, Kst và DGW

Cơ sở để xác định áp suất nổ lớn nhất Pmax, 
tốc độ tăng áp suất tối đa (dp/dt)max, hằng số bụi 
Kst và giới hạn nổ dưới DGW dựa theo tiêu chuẩn 
của Ba Lan bao gồm: Tiêu chuẩn PN-EN 14034-1 
+ A1: 2011 [5]; PN-EN 140134-2 + A1: 2011 [6] và 
PN-EN 14034-3 + A1: 2011 [7].

Thử nghiệm dựa trên tiêu chuẩn PN-EN 14034 
bao gồm thực hiện một loạt thử nghiệm trong một 
hình cầu có thể tích bên trong là 20 dm3 (Hình 5). 
Trong giai đoạn đầu tiên chuẩn bị cho thử nghiệm, 
hai thiết bị đánh lửa được đặt đối xứng và có kết 
cấu xoắn, năng lượng tạo ra là 5kJ trong trường 
hợp xác định Pmax và 1kJ trong trường hợp xác 
định DGW. Sau khi đóng buồng thử nghiệm, bên 
trong buồng được làm rỗng đến giá trị -0,6 bar và 
một mẫu bụi đã cân được đưa vào buồng chứa bụi 
có thể tích 1,2 dm3. Sau khi đóng các van thích 
hợp, bắt đầu quy trình thử nghiệm hệ thống trên 
máy tính, hoàn thành dữ liệu cần thiết và ấn nút 
khởi động, thiết bị sẽ tự động nạp đầy không khí 

Hình 2. Cấu trúc thay đổi các thông số cháy, nổ 
bụi tùy thuộc vào kích thước hạt bụi trung bình [4]

Hình 3. Khoảng cách giữa hai vị trí lấy mẫu bụi 
than tại gương lò cục bộ
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vào buồng chứa bụi đến áp suất là 20 bar, sau 
đó bụi bị ép vào buồng chứa bụi có thể tích là 20 
dm3 và áp suất bên trong buồng bằng áp suất khí 
quyển. Sau thời gian trễ là 60 ms (liên quan đến 
việc phun bụi và cân bằng áp suất), hệ thống đánh 
lửa được đặt ở tâm của buồng thử nghiệm sẽ bốc 
cháy. Sau khi hỗn hợp bụi-không khí bốc cháy, các 
cảm biến áp suất động sẽ ghi lại sự thay đổi áp 
suất theo thời gian và giá trị lớn nhất của áp suất 
bên trong hình cầu trong quá trình thử nghiệm. 
Kết thúc thử nghiệm tiến hành làm sạch hệ thống, 
lắp đặt bộ đánh lửa (Hình 4) và tiến hành các thử 
nghiệm tiếp theo. Hệ thống thiết bị để xác định 
các thông số nổ bụi theo tiêu chuẩn PN-EN 14034 
được trình bày trong Hình 5.

Kết quả của thử nghiệm là việc xác định tốc độ 
tăng áp suất theo thời gian (dp/dt)max và giá trị lớn 
nhất của áp suất Pmax được ghi lại trong quá trình 
thử nghiệm. Dựa vào công thức (1) ta tính được 
Kst.

                                     (2)

Trong đó:
              - tốc độ tăng áp suất tối đa theo thời 

gian [bar/s],
V - thể tích của hình cầu tính bằng m3 (V = 0,02 

m3).
Phương pháp xác định các thông số Pmax, (dp/

dt)max và Kst được thực hiện theo cùng một nguyên 
tắc, bằng cách đưa các nồng độ bụi tiếp theo cùng 
với không khí vào buồng thử nghiệm. Nồng độ bụi 
được đưa vào thử nghiệm theo trình tự như sau: 
60; 125; 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500 g/m3. 
Các phép thử được thực hiện cho đến khi xác định 
được giá trị lớn nhất của các thông số nêu trên, 
giá trị lớn nhất của thông số được xác định bằng 

cách thử ba lần đối với cùng một nồng độ bụi trong 
không khí. Cần thực hiện ít nhất hai phép thử nồng 
độ bụi lân cận với giá trị lớn nhất, giá trị trong vùng 
lân cận giảm so với giá trị lớn nhất là cơ sở để xác 
nhận giá trị của kết quả thử nghiệm là chính xác. 
Phần mềm máy tính cho phép kiểm tra, rà soát 
quá trình thực hiện, lưu kết quả và trình bày dưới 
dạng đồ thị (Hình 6, Hình 7, Hình 8). Giá trị Pmax 
được tính toán trên cơ sở ba phép thử nghiệm là 
giá trị trung bình cộng của các giá trị áp suất nổ 
lớn nhất thu được trong mỗi lần đo:

                                                             (3)

Các hiệu chỉnh của áp suất nổ đo được đối với 
Pmax ≥ 5,5 bar được tính toán như sau:

                                        (4)
Việc hiệu chỉnh áp suất đo được Pmax <5,5 

bar có tính đến hiệu ứng bộ phận đánh lửa trong 
buồng thử nghiệm, công thức tính toán như sau:

                                         (5)

trong đó:
pci - áp suất gây ra bởi bộ phận đánh lửa [bar],
Ei - năng lượng đánh lửa [J].

Tương tự đối với (dp/dt)max, giá trị trung bình 
của ba giá trị cao nhất ở cùng nồng độ là:

Trong quy trình thử nghiệm để xác định DGW, 
sử dụng hai đầu đánh lửa có năng lượng 1 kJ mỗi 
đầu, nguyên tắc thử nghiệm là xác định nồng độ 
bụi than cao nhất mà tại đó giá trị áp suất nổ Pmax< 
0,5 bar. Thông thường nồng độ bụi sử dụng trong 

Hình 5. Hệ thống thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn 
PN-EN 14034: 2011 [1]

Hình 6. Kết quả xác định Pmax của nổ bụi than [1]
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thử nghiệm là 15; 30; 60; 125... g/m3. Quy trình thử 
nghiệm được bắt đầu với nồng độ bụi chắc chắn 
gây nổ và sau đó kiểm tra một nửa nồng độ bụi 
cho đến khi thu được Pmax nhỏ hơn 0,5 bar.

Các thông số Pmax, (dp/dt)max và DGW thay đổi 
cùng với sự thay đổi của kích thước hạt bụi và độ 
ẩm của nó, do đó trước khi thử nghiệm cần phải 
gia công mẫu bụi (các hạt lọt qua sàng kiểm soát 
có kích thước mắt lưới 500 µm được sử dụng cho 
thử nghiệm) và xác định độ ẩm của mẫu bụi.

3.2. Phương pháp xác định năng lượng bắt 
lửa tối thiểu MEZ [mJ]

Hệ thống thử nghiệm để xác định năng lượng 
bắt lửa tối thiểu được xây dựng dựa theo tiêu 
chuẩn PN-EN 13821:2004 [8] (Hình 9). Bảng điều 
khiển của thiết bị cho phép cài đặt thời gian trễ 
đánh lửa từ 0 đến 10000 ms (± 10 ms) và điều 
chỉnh năng lượng tia lửa đạt giá trị 1, 3, 10, 30, 
100, 300, 1000 mJ.

Thử nghiệm được bắt đầu sau khi chọn một 
năng lượng tia lửa và thời gian trễ đánh lửa cụ thể, 

tại khoang thử nghiệm xung quanh vòi phun sẽ 
cho vào một lượng bụi thích hợp để thử nghiệm, 
di chuyển điện cực bên phải và đóng kính bảo vệ 
bằng cách nhấn nút «Bắt đầu». Không khí dưới áp 
suất sẽ tự động bị ép vào buồng đẩy bụi lên, tạo 
thành đám mây bụi lơ lửng trong một khoảng thời 
gian ngắn trong khoang thử nghiệm. Sau thời gian 
trễ đánh lửa, thiết bị truyền động khí nén kích hoạt 
chuyển động của điện cực bên phải, điện cực này 
di chuyển tới cách đỉnh của điện cực thứ hai một 
khoảng bằng 6 mm. Khi đó tụ điện được phóng 
điện và một tia lửa bùng lên giữa các điện cực. 
Nếu năng lượng phóng điện là đủ, hỗn hợp bụi-
không khí bốc cháy và sự xuất hiện đám cháy xảy 
ra. Nếu quá trình đánh lửa không xảy ra trong 10 
thử nghiệm tiếp theo đối với một nồng độ bụi nhất 
định (hoặc một loạt các nồng độ bụi khác nhau) 
với thời gian trễ khác nhau, MEZ có thể được ước 
tính là:

E1 < MEZ ≤ E2
Trong đó:
E2 - năng lượng cuối cùng mà quá trình đánh 

lửa xảy ra;
E1 - năng lượng đầu tiên không bắt lửa trong 

10 lần thử liên tiếp.
Giá trị của năng lượng bắt lửa tối thiểu giảm 

khi giảm kích thước hạt và độ ẩm bụi, do đó sự 
phân bố kích thước hạt của mẫu được xác định 
cho mục đích của thử nghiệm (các hạt bụi lọt qua 
sàng có kích thước mắt lưới là 63 µm được cho là 
phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn nêu trên). 
Độ ẩm của bụi cũng được xác định.

Hình 7. Kết quả xác định (dp/dt)max của 
bụi than [1]

Hình 8. Kết quả xác định DGW của bụi than [1]

Hình 9. Hệ thống thử nghiệm năng lượng bắt lửa 
tối thiểu MEZ [1]



 KHCNM SỐ 4/2022 *  AN TOÀN MỎ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

49

3.3. Phương pháp xác định thông số MTZW 
và MTZ0

Phương pháp xác định nhiệt độ bắt lửa tối thiểu 
của lớp bụi MTZW

Hệ thống thiết bị để xác định nhiệt độ bắt lửa tối 
thiểu của lớp bụi theo tiêu chuẩn PN-EN 50281-2-
1: 2002 [9] được giới thiệu trong Hình 10. Phương 
pháp thử nghiệm bao gồm việc đặt một vòng thép 
có chiều cao xác định (chiều cao tấm vòng có thể 
là 5; 12,5; 20… mm) lên bề mặt của tấm gia nhiệt 
được nung nóng đến nhiệt độ cụ thể, lắp một cặp 
cảm biến nhiệt vào bên trong vòng thép, sau đó 
rắc bụi đã gia công vào bên trong vòng, mặt trên 
của lớp bụi than được tiếp xúc với không khí, mặt 
dưới tiếp xúc trực tiếp với tấm kim loại được gia 
nhiệt. Bụi than được gia công đạt kích thước cỡ 
hạt ≤ 200µm. 

Các bước tiến hành thử nghiệm: Đầu tiên tiến 
hành bật và làm nóng tấm gia nhiệt đến nhiệt độ 
cài đặt, máy tính và phần mềm ghi nhiệt độ cũng 
được bật. Sau khi tấm gia nhiệt đạt đến nhiệt độ 
cài đặt, một khối lượng bụi được đổ vào bên trong 
vòng và căn chỉnh lớp bụi với mặt trên của vòng. 
Bụi xung quanh vòng thép và bụi thừa sẽ được loại 
bỏ và bắt đầu thử nghiệm. Quan sát bụi than trên 
tấm gia nhiệt ở nhiệt độ không đổi trong khoảng 30 
phút, kết thúc thử nghiệm khi có hiện tượng mẫu 
bụi than xảy ra cháy.

Theo tiêu chuẩn, mẫu bụi than được coi là đã 
xảy ra cháy khi:

1. Quan sát thấy đốm sáng hoặc cháy (Hình 
11) hoặc;

2. Nhiệt độ đo được của lớp bụi đạt 450oC 
hoặc;

3. Nhiệt độ đo được của lớp bụi vượt quá nhiệt 
độ tấm kim loại gia nhiệt.

Nếu không có tiêu chí nào được đề cập ở trên 
đáp ứng trong vòng 30 phút, phép đo được thực 
hiện trên một mẫu bụi mới và nhiệt độ tấm được 
tăng lên 10oC. Sau khi đạt đến nhiệt độ bắt cháy 
thấp nhất, giá trị được ghi lại và nhiệt độ thấp hơn 

10oC là nhiệt độ bắt cháy tối thiểu của lớp bụi.
Phương pháp xác định nhiệt độ bắt lửa tối thiểu 

của đám mây bụi MTZO
Hệ thống thiết bị để xác định nhiệt độ bắt lửa tối 

thiểu của đám mây bụi trong lò nhiệt độ không đổi 
theo tiêu chuẩn PN-EN 50281-2-1: 2002 [9] được 
giới thiệu trong Hình 12. Thử nghiệm bao gồm 
bơm một mẫu bụi (mẫu có hàm lượng bụi thích 
hợp) dưới áp suất thấp (thường 0,1 bar - không 
quá 1 bar) vào lò và quan sát xem có xảy ra hiện 
tượng đánh lửa hay không (tiêu chí đánh lửa là 
ngọn lửa phụt ra bên ngoài lò).

Bên trong lò đặt một ống nhựa chịu nhiệt (ống 
silicon) đặt theo chiều dọc với đầu dưới để hở. 
Ngoài ra còn có hai cảm biến nhiệt độ đặt trong 
ống, một cảm biến để đo nhiệt độ của thành bên 
trong lò và cảm biến còn lại để đo bầu không khí 
trong lò. Một đường ống bằng thủy tinh nối với nắp 
có bộ phận nạp bụi được đặt ở phần trên của ống 
silicon. Đầu ống thủy tinh còn lại sẽ nối với một 
ống cao su và nối với van điện từ áp suất (Hình 
12). Van xả khí nén sẽ thổi bụi bên trong thùng 
chứa vào trong lò. Nếu bụi bốc cháy, một ngọn 

Hình 10. Thiết bị để xác định nhiệt độ bắt lửa tối 
thiểu của lớp bụi [1]

Hình 11. Ví dụ về đánh lửa ở dạng điểm phát 
sáng [1]

Hình 12. Thiết bị để xác định nhiệt độ bắt lửa tối 
thiểu của đám mây bụi [1]
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lửa có thể nhìn thấy bên ngoài đầu dưới của ống 
silicon hoặc cũng có thể được nhìn thấy trong một 
tấm gương thép không gỉ đánh bóng đặt bên dưới 
ống xả của lò. Bụi than được gia công đạt kích 
thước cỡ hạt ≤ 71µm.

Các bước tiến hành thử nghiệm: Đầu tiên 
đổ 0,1g bụi vào thùng chứa và đặt nhiệt độ lò là 
500°C. Nếu quá trình đánh lửa không xảy ra, thử 
nghiệm được lặp lại với mẫu bụi mới và nhiệt độ 
cao hơn từ 50oC đến 1000oC. Trong trường hợp 
bắt lửa, trọng lượng mẫu và áp suất phun được 
thay đổi cho đến khi đạt được độ bốc cháy mạnh 
nhất. Sử dụng cùng một trọng lượng và áp suất 
thử nghiệm như trong trường hợp bắt lửa mạnh 
nhất, nhiệt độ lò được hạ xuống 20°C cho đến 
khi quá trình đánh lửa không xảy ra trong 10 thử 
nghiệm liên tiếp. Nếu một trong 10 thử nghiệm liên 
tiếp xảy ra đánh lửa, tiếp tục hạ nhiệt độ lò xuống 
20°C và lặp lại quy trình nêu trên. Nếu không xảy 
ra đánh lửa, nhiệt độ cuối cùng (giảm trừ 20oC đối 
với nhiệt độ lò trên 300oC hoặc giảm 10oC đối với 
nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng 300oC) là nhiệt độ 
bắt lửa tối thiểu của đám mây bụi.

4. Kết luận
Các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm 

được giới thiệu trong bài báo cho phép đánh giá 
toàn diện các mối nguy gây ra hiểm họa nổ bụi 
than, thông qua việc phân tích các thông số nêu 
trên. Mục đích của việc xác định các thông số nổ 
là để đánh giá khả năng cháy, nổ của một loại bụi 
than nhất định, hoạt động trong các điều kiện khác 
nhau có thể xảy ra khả năng cháy, nổ bụi than 
trong môi trường làm việc hay không. Các nguy cơ 
xảy ra nổ bụi than ở nơi làm việc có thể là do tích 
tụ điện hoặc sự cố rò điện trên vỏ của các thiết bị 
điện, mức độ bắt lửa của bụi than đối với nguồn 
điện này được xác định bằng thông số MEZ (năng 
lượng bắt lửa tối thiểu). Các nguy cơ xảy ra nổ 
bụi than cũng có thể do bụi tích tụ trên các bề mặt 
nóng như trên nắp của các thiết bị vận hành, nhiệt 
độ cao có thể làm cháy lớp bụi lắng đọng, thông 
số xác định mối nguy hiểm này là MTZw (nhiệt độ 
bắt lửa tối thiểu của lớp bụi). Nếu bụi than không 
tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt nóng, nó có thể 
tiếp xúc với nguồn lửa do bay lơ lửng trong bầu 
không khí; thông số xác định mối nguy hiểm này 
là MTZo (nhiệt độ bắt lửa tối thiểu của đám mây 
bụi). Theo tiêu chuẩn PN-EN 14034 của Ba Lan 
cho phép xác định mối nguy hiểm của nổ bụi than 
bằng cách đo các thông số như Pmax, (dp/dt)max, 

Kst, DGW hoặc GST. Các giá trị này giúp xác định 
các thông số liên quan trực tiếp đến quá trình đốt 
cháy bụi và nguy cơ nổ của bụi than, áp suất tạo 
ra trong quá trình nổ và tính chất bụi than dễ xảy 
ra nổ.

Việc kiểm tra và xác định đầy đủ các thông số 
nổ của bụi than giúp người quản lý đưa ra được 
các biện pháp phòng chống hiểm họa này, ngoài 
ra việc phân tích các thông số nổ bụi than và kết 
hợp với kiểm tra trực quan nơi làm việc cho phép 
xác định vùng nguy hiểm tại nơi có bụi than tích tụ. 
Tại Việt Nam, hiện nay chưa có phòng thí nghiệm 
nào có đầy đủ trang thiết bị và các phương pháp 
nghiên cứu chuyên sâu về tính chất cháy, nổ của 
bụi than. Do đó, các phương pháp xác định tính 
chất cháy, nổ bụi than tại Ba Lan là cơ sở để tham 
khảo, xây dựng các phương pháp áp dụng tại Việt 
Nam, cũng như đầu tư các trang thiết bị phù hợp 
cho công tác nghiên cứu sau này.
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Fire and explosion hazards of coal dust and methods of determining the explosive 
properties of coal dust in Poland

MSc. Vu Ba Tu, Dr. Nguyen Minh Phien Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology
Dr. Vu Thai Tien Dung - Hanoi University of Mining and Geology

MSc. Hoang Van Nghi - Quang Ninh University of Industry
Abstract: 
Fire and explosion of coal dust is a type of danger which always exists in coal mines, especially 

underground coal mines. Recognizing the combustible and explosive properties of coal dust mixtures is 
very important to ensure safe level in production processes at coal mines. Determination of the basic 
parameters of the fire and explosion properties of coal dust allows us to assess the risks in production 
and choose the necessary measures to prevent this hazard. Mining is characterized by a large amount of 
dust generated by the breakdown of rock and coal. At work sites in underground mining when performing 
rock breaking processes such as mining, excavation, transportation, etc. There is always a risk of fire 
and dust explosion. Dust particles are often deposited near their source of emission, on horizontal 
or inclined surfaces at a certain angle, for example on machine parts, equipment enclosures or in 
ventilation ducts, roadway supports. In Poland, there are many researches on methods of determining 
coal dust flammability and explosion properties, these methods are effectively applied in the mining 
industry and are included in Polish standards.
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 KS. Nguyễn Thanh Vân
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Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn 

Tóm tắt:
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam giao nhiệm vụ thực hiện công tác thành lập bản đồ cơ lý cho các mỏ than khai thác lộ thiên, hầm 
lò. Những kết quả thực hiện được trong giai đoạn từ năm 2017÷2021, đã kịp thời phục vụ công tác lập 
kế hoạch khai thác, khoan nổ mìn, xúc bốc, vận chuyển đất đá và điều hành sản xuất của các Công ty 
cũng như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017÷2021 và sau năm 2021. 

1. Khái quát chung
Theo kết quả nghiên cứu, thăm dò các mỏ 

than vùng Quảng Ninh đã xác định địa tầng chứa 
than thuộc trầm tích chứa than giới Mezozoi - 
hệ Trias - thống thượng, bậc Nori-Rêti, hệ tầng 
Hòn Gai (T3n-r.hg), chiều dày tầng chứa than từ 
1.000÷1.500 m. Theo vị trí địa lý tự nhiên các mỏ 
than tập trung tại 3 khu vực: khu vực Uông Bí, khu 
vưc Hòn Gai và Khu vực Cẩm Phả. Đặc điểm cấu 
trúc địa chất - kiến tạo của địa tầng chứa than các 
khu vực được tổng hợp trong bảng 1.

 Theo quy hoạch phát triển ngành Than, 
các mỏ lộ thiên được thiết kế khai thác sâu đến 
-350 m, các mỏ hầm lò khai thác hết tầng than 
giữa, đến độ sâu -500 m. Trong địa tầng chứa 
than phân bố xen kẹp giữa các vỉa than là các loại 
đá trầm tích thuộc hệ tầng Hòn Gai (T3n-rh): Cuội 
Sạn kết, Cát kết, Bột kết, Sét kết và Sét kết than, 
tính chất của các loại đá này được xác định như 
sau: Cuội kết chiếm khoảng 15,3 %, cấu tạo phân 
lớp từ trung bình đến dày 2÷10 m. Đá gắn kết chắc 
chắn, có độ bền cao; Cát kết chiếm khoảng 47,7 
% là loại đá chiếm tỷ lệ lớn nhất trong toàn bộ địa 
tầng, cấu tạo khối chiều dày từ 3÷50 m; Bột kết 
chiếm khoảng 25,4 %, cấu tạo phân lớp từ mỏng 

đến trung bình từ 1÷5 m. Đá có độ bền trung bình; 
Sét kết, sét than chiếm khoảng 3,9 %, có cấu tạo 
phân lớp từ mỏng đến trung bình từ 0,2÷2 m, đá 
mềm, bở.

Vùng nội địa hiện nay đang khai thác than lộ 
thiên tại 3 mỏ: Mỏ Na Dương, mỏ Khánh Hoà, mỏ 
Núi Hồng. Theo thiết kế khai thác đã được phê 
duyệt mỏ Na Dương kết thúc đáy mỏ ở cốt cao 
+18 m; mỏ Khánh Hoà -400 m và mỏ Núi Hồng 
±0 m.

- Mỏ than Na Dương thuộc tỉnh Lạng Sơn, địa 
tầng chứa than thuộc hệ Neogen. Cấu tạo dạng 
động tụ không hoàn chỉnh, cao ở phía Nam và 
chìm sâu dần về phía Bắc. Đáy động tụ sâu nhất ở 
cốt cao -300 m. Góc cắm của cánh Nam dốc hơn 
cánh Bắc, độ dốc cánh Nam từ cốt cao +200 m trở 
lên trung bình β = 200, từ +200 m trở xuống độ dốc 
giảm dần đến +0 chỉ khoảng 100. Theo thiết kế Vỉa 
4 khai thác kết thúc ở mức +18 m, Vỉa 9 kết thúc 
ở mức +150 m. Hiện tại mỏ chỉ khai thác vỉa 4, kết 
thúc năm 2021 đáy mỏ thấp nhất ở mức +140 m. 
Các loại đá bao gồm cát kết, bột kết, sét kết và sét 
kết than, tính chất của các loại đá được xác định 
như sau: Cát kết trong địa tầng chiếm từ 15÷20 %, 
các lớp cát kết có chiều dày từ 0,1÷5,5 m; Bột kết 

Bảng 1. Đặc điểm địa tầng chứa than các khu vực vùng Quảng Ninh

TT Khu vực Cấu trúc Số lượng 
vỉa than

Góc dốc 
vỉa, độ

Chiều dày 
vỉa, m

Khoảng cách 
giữa các vỉa, m

1 Uông Bí Đơn nghiêng 46 300÷700 1 ÷ 10 30 ÷ 100
2 Hòn Gai Uốn nếp, Động tụ 16 300÷450 1 ÷ 20 30 ÷ 70
3 Cẩm Phả Uốn nếp, Động tụ 27 200÷500 1 ÷ 40 50 ÷ 100
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trong toàn địa tầng chiếm từ 20÷30%, các lớp bột 
kết có chiều dày thay đổi từ 0,1÷5,1 m trung bình 
từ 3÷4 m; Sét kết trong địa tầng chiếm từ 50÷55 
%. Từ vách vỉa V.9 trở lên sét kết có cấu tạo phân 
lớp dày từ 10÷30 m. 

- Mỏ Khánh Hoà địa tầng chứa than thuộc hệ 
Trias, thống trung và thượng, bậc Nori-Retri, hệ 
tầng Văn Lãng (T3n-r vl). Hệ tầng Văn Lãng phân 
bố trên diện rộng ở trung tâm vùng mỏ. Chúng kéo 
dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, từ thành 
phố Thái Nguyên qua Cao Ngạn đến Quán Triều 
và kéo dài đến Bá Sơn. Các loại đá bao gồm bột 
kết, cát kết, cuội kết, sét kết và đá vôi sét, bột kết 
vôi, sét than và các vỉa than từ vỉa 11 đến vỉa 16. 
Chiều dày địa tầng từ 700÷850 m, kết thúc năm 
2021 đáy mỏ thấp nhất ở mức -240 m. Tính chất 
của các loại đá được mô tả như sau: Cát kết mầu 
xám, xám đen, phân lớp dày, khá rắn chắc; Bột 
kết mầu xám, xám đen, phân lớp dày, cứng giòn; 
Sét kết màu xám, xám đen, phân lớp mỏng, đôi 
khi chứa các lớp mỏng đá vôi sét và có các mạch 
canxit xuyên cắt; Đá vôi sét mầu xám, xám đen, 
phân lớp mỏng, thường bị nứt nẻ và có nhiều 
mạch canxít xuyên cắt; Sét than và các vỉa than số 
11, 12, 13, 14, 15, 15a 16. Trong đó các vỉa V.13; 
14; 15; 15a; 16 là các vỉa khai thác chính.

- Mỏ Núi Hồng hệ tầng Văn Lãng có chiều dày 
tổng cộng khoảng 700 m. Kết quả thăm dò đã 
khoanh nối được 3 thấu kính than (TKI, TK II, TK 
III). Các thấu kính than này đều xuất lộ trên mặt 
địa hình, dưới lớp đất phủ Đệ Tứ, không có vách, 
nằm không chỉnh hợp với hệ tầng Văn Lãng. Đá 
trụ than là đá vôi, bột kết vôi phân lớp dày. Các 
trầm tích hệ đệ tứ phát triển khắp trong toàn vùng. 
Bao gồm các loại đất dạng Êluvi; Đêluvi và Aluvi, 
thành phần gồm cuội, sạn, cát, sỏi, đất trồng nằm 

trực tiếp lên trên các vỉa than. Chiều dày lớp phủ 
đệ tứ trong phạm vi phân bố các thấu kính than II, 
III từ 2÷20 m.

* Sự cần thiết của công tác thành lập bản đồ cơ 
lý đá: Công tác khoan nổ mìn, bốc xúc vận chuyển 
đất đá có ý nghĩa quan trọng trong khai thác mỏ, 
chiếm một tỷ trọng lớn cấu thành lên giá thành sản 
xuất than. Công tác khoan nổ mìn, bốc xúc vận 
chuyển đất đá chịu tác động lớn từ môi trường đất 
đá mỏ, cụ thể là tính chất cơ lý của nham thạch 
trong địa tầng chứa than. Ngoài ra, tính chất cơ lý 
của các loại nham thạch trong địa tầng chứa than 
cũng là thông số đầu vào trong việc thiết kế mỏ, 
cũng như công tác khai thác mỏ. Do đó, để có số 
liệu cơ lý đá phù hợp với điều kiện sản xuất thực 
tế của mỏ, phục vụ xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật, 
lập kế hoạch kỹ thuật cho các năm khai thác thì 
công tác thành lập bản đồ cơ lý đá là rất cần thiết. 

2. Phương pháp và kết quả xây dựng bản 
đồ cơ lý đá

Để xác định tính chất cơ lý của các loại đá có 
mặt trong địa tầng của các mỏ đã tiến hành lấy 
mẫu tại thực địa theo mạng lưới lấy mẫu được 
xây dựng trong phương án theo các tiêu chuẩn 
ngành 14TCN-1985. TCN259-2000. TCXD45-78 
và được TKV phê duyệt. Mẫu được lấy trên các 
vết lộ (bờ tầng) do khai thác mở ra đối với mỏ lộ 
thiên và dọc theo các đường lò khai thác theo các 
mức khai thác hàng năm của mỏ hầm lò, mẫu lấy 
tươi không bị ảnh hưởng của phong hoá, nổ mìn 
(hình 1).

Mẫu sau khi lấy ra khỏi nguyên khối được bảo 
quản trong hộp mẫu để đảm bảo tính chất hiện 
trạng của mẫu, sau đó được vận chuyển về phòng 
thí nghiêm. Quá trình gia công và thí nghiệm được 
thực hiện chậm nhất không quá 10 ngày kể từ 

Hình 1. Lấy mẫu thí nghiệm tính chất cơ lý đá tại thực địa mỏ Đèo Nai
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Hình 2. Thí nghiệm xác định cường độ kháng nén trên máy nén ba trục tại phòng thí nghiệm

Hình 3. Bản đồ cơ lý đá mỏ Đèo Nai

Hình 4. Mặt cắt cơ lý đá tuyến XVIIA mỏ Đèo Nai
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Bảng 2. Tổng hợp kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý đá các mỏ vùng Quảng Ninh.

Khu 
vực Tên mỏ Loại đá

Độ 
ẩm tự 
nhiên 
 W (%)

Khối 
lượng 
riêng  
∆ (g/
cm3)

Khối 
lượng 

thể tích  
ɣ (g/
cm3)

Cường 
độ kháng 

kéo
σk

(kG/cm2)

Cường 
độ kháng 

nén
σn

(kG/cm2)

Lực 
dính
kết    

C (kG/
cm2)

Góc ma 
sát  
φ

(độ)

Cẩm 
Phả

Mỏ
Cọc Sáu

Sạn kết 0,290 2,651 2,628 182,66 1221,39 313,62 34,41
Cát kết 0,312 2,669 2,646 192,81 1305,96 330,39 34,77
Bột kết 0,565 2,680 2,650 122,96 692,80 210,57 33,71
Sét kết 0,661 2,619 2,582 54,19 332,13 93,10 32,71

Mỏ
Đèo Nai

Sạn kết 0,171 2,628 2,608 207,65 1392,46 357,32 34,54
Cát kết 0,185 2,665 2,651 188,36 1254,96 316,37 34,38
Bột kết 0,681 2,673 2,659 148,49 870,43 246,62 32,79

Mỏ
Cao Sơn

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

Mỏ Khe 
Chàm III

Sạn kết 0,277 2,660 2,612 132,64 1172,52 366,25 34,36
Cát kết 0,306 2,698 2,654 118,86 979,53 332,97 34,31
Bột kết 0,596 2,727 2,664 59,08 488,00 141,86 32,63
Sét kết 0,736 2,704 2,628 46,40 325,02 84,32 31,56

Mỏ 
Dương 

Huy

Sạn kết 0,180 2,645 2,606 134,90 1091,80 282,15 34,93
Cát kết 0,176 2,695 2,646 129,24 1008,66 269,66 34,58
Bột kết 0,680 2,717 2,658 62,49 487,26 160,36 35,76
Sét kết 0,747 2,695 2,639 42,952 340,148 81,623 37,94

Hòn 
Gai

Mỏ Núi 
Béo

Sạn kết 0,351 2,632 2,596 159,19 1126,27 307,12 34,57
Cát kết 0,371 2,663 2,608 130,95 922,78 220,15 34,06
Bột kết 0,575 2,723 2,636 63,77 577,40 177,71 32,63
Sét kết 0,733 2,749 2,603 38,97 308,40 85,40 30,88

Mỏ Bình  
Minh

Sạn kết 0,181 2,621 2,559 161,55 1105,34 277,57 34,96
Cát kết 0,228 2,645 2,606 139,00 940,55 246,78 34,54
Bột kết 0,541 2,658 2,630 119,77 788,02 182,91 33,79
Sét kết 0,668 2,630 2,592 52,15 326,35 84,63 32,25

Uông 
Bí

Mỏ  
Tràng 
Khê 

Sạn kết 0.256 2.61 2.591 147.67 1003.11 253.94 34.77
Cát kết 0.250 2.624 2.606 151.26 1011.09 159.03 34.32
Bột kết 0.561 2.638 2.629 93.28 613.24 76.02 33.86
Sét kết 0.800 2.577 2.564 47.92 289.06 291.61 31.18

Mỏ Mạo 
Khê

Sạn kết 0.137 2.640 2.606 169.78 1149.53 326.67 34.00
Cát kết 0.139 2.660 2.611 171.66 1255.39 198.97 35.00
Bột kết 0.603 2.695 2.638 111.08 702.86 96.19 34.00
Sét kết 0.749 2.669 2.590 54.31 361.67 96.19 32.00

Mỏ Vàng 
Danh

Sạn kết 0.407 2.715 2.629 186.13 1220.59 307.00 34.00
Cát kết 0.479 2.728 2.643 204.44 1321.55 330.00 33.00
Bột kết 0.732 2.719 2.645 112.26 696.43 185.50 32.00
Sét kết 0.997 2.691 2.597 58.49 337.82 89.70 30.00
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ngày lấy mẫu. Mẫu được thí nghiệm trên hệ thống 
thiết bị thí nghiệm tính chất cơ lý đá thuộc phòng 
thí nghiệm Cơ lý đá LAS-XD 1395 của Viện Khoa 
học Công nghệ Mỏ - Vinacomin với 06 chỉ tiêu: 
Cường độ kháng kéo (σk), cường độ kháng nén 
(σn), dung trọng (ɣ), tỷ trọng (∆), độ ẩm (Wkg), tính 
toán lực dính kết (C), góc ma sát trong (ϕ), xác 
định hệ số kiên cố (ƒ) theo Protodiakonov (hình 2).

Để phục vụ khai thác hiệu quả các mỏ than lộ 
thiên và hầm lò các khu vực thuộc vùng Quảng 
Ninh, trong những năm qua, Viện Khoa học Công 
nghệ Mỏ - Vinacomin đã được Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao nghiên 
cứu thành lập bản đồ cơ lý đá cho các mỏ lộ thiên: 
Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo Nai, Núi Béo và mỏ Hà 
Ráng. Các mỏ hầm lò: Mông Dương, Khe Chàm 
III, Dương Huy, Núi Béo, Bình Minh, Vàng Danh, 
Tràng Khê, Mạo Khê, với tổng số mẫu thí nghiệm 
2.196 mẫu, phân bổ cho các mỏ theo các khu vực: 
Cẩm Phả 1.123 mẫu; Hòn Gai: 415 mẫu; Uông Bí: 
658 mẫu.  Kết quả thí nghiệm xác định tính chất 
cơ lý của các loại đá cho các khu vực khai thác lộ 
thiên và hầm lò thuộc các mỏ vùng Quảng Ninh 
được tổng hợp trong bảng 2. Bản đồ cơ lý đá và 

mặt cắt cơ lý đá đặc trưng mỏ Đèo Nai hình 3 và 
hình 4.

Tính chất cơ lý của các loại đá vùng nội địa 
trong giai đoạn nghiên cứu này được tiến hành với 
tổng số 545 mẫu được phân bổ cho các mỏ: Na 
Dương 215 mẫu, Khánh Hòa 196 mẫu, Núi Hồng 
134 mẫu. Kết quả thí nghiệm xác định tính chất cơ 
lý của các loại đá cho các mỏ vùng nội địa được 
tổng hợp trong bảng 3. Bản đồ cơ lý đá và mặt cắt 
cơ lý đá đặc trưng mỏ Na Dương hình 5 và hình 6.

Kết quả thí nghiệm vùng Quảng Ninh được 
tổng hợp trong bảng 2 cho thấy: Các loại đá thuộc 
mỏ Đèo Nai, Cọc Sáu, Cao Sơn có độ bền vững 
lớn nhất, phần lớn các loại đá từ bột kết, cát kết, 
sạn kết đều có cường độ kháng nén phần lớn σn 
> 800 kG/cm2 (f >8) trở lên thuộc loại cứng đến rất 
cứng. Các loại đá thuộc khu vực Hòn Gai bao gồm 
mỏ Núi Béo và Bình Minh, có độ bền gần tương 
đương nhau, đá bột kết có độ cứng nhỏ hơn f ≤ 8, 
đá cát kết và cuội sạn kết thuộc loại cứng (f < 12). 
Các loại đá thuộc khu vực Uông Bí bao gồm mỏ 
Vàng Danh, Mạo Khê, Tràng Khê đa phần đá Bột 
kết và đá Sét kết độ cứng nhỏ hơn f ≤ 7. Đá Cát 
kết và Sạn kết độ cứng từ f ≤ 8÷12 đá thuộc loại 

Bảng 3. Tổng hợp tính chất cơ lý của các loại đá mỏ Na Dương, Khánh Hoà, Núi Hồng

Tên 
mỏ Tên đá

Độ ẩm 
tự nhiên 
 W (%)

Khối 
lượng 
riêng  

∆ (g/cm3)

Khối 
lượng thể 

tích  
ɣ (g/cm3)

Cường 
độ kháng 

kéo
σk

(kG/cm2)

Cường 
độ kháng 

nén
σn

(kG/cm2)

Lực dính
kết    

C (kG/
cm2)

Góc 
ma sát 
trong

φ
(độ)

Khánh 
Hoà

Cát kết 
vôi 0.226 2.737 2.698 188.06 1227.07 320.60 33.00

Sét kết 0.747 2.690 2.620 53.41 310.40 82.30 30.00
Đá vôi 

sét 0.547 2.692 2.686 98.67 604.56 166.90 32.00

Bột kết 
S..hoá 0.413 2.719 2.709 142.48 898.87 235.60 33.00

B.kết vôi 0.477 2.695 2.686 124.45 778.95 204.80 32.00

Núi 
Hồng

Sạn kết 0.279 2.615 2.604 68.73 425.28 111.19 32.00
Cát kết 0.311 2.683 2.615 94.92 624.10 154.18 33.00

B.kết vôi 0.470 2.639 2.405 65.26 397.98 133.29 32.00
Sét kết 0.599 0.599 2.515 2.166 41.86 253.55 65.56
Đá Tuf 0.635 2.488 2.042 30.62 171.89 116.53 30.00

Na 
Dương

Đá vôi 0.599 2.677 2.642 90.86 556.17 144.86 32.00
Bột kết 0.671 2.649 2.451 60.69 357.59 99.27 31.00
Sét kết 0.874 2.652 2.395 30.29 176.60 46.50 30.00
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cứng đến rất cứng. Khối lượng thể tích tự nhiên 
của các loại đá khu vực Quảng Ninh thay đổi trong 
phạm vi hẹp γ = 2,568÷2,66 g/cm3. Trong các loại 
đá có mặt trong địa tầng, đá Bột kết có khối lượng 
thể tích tự nhiên lớn nhất, tiếp đến là đá Cát kết, 
cuội Sạn kết và thấp nhất là đá Sét kết. Các loại 
đá vách trụ trực tiếp của các vỉa than có cường độ 
kháng nén trung bình σn = 557÷799 kG/cm2 (f < 8).

Kết quả thí nghiệm được, cho thấy các mỏ khu 
vực nội địa các loại đất đá có độ bền từ cứng đến 
yếu; trong đó các loại đá thuộc mỏ Khánh Hoà có 
độ cứng lớn nhất, hệ số độ cứng theo thang phân 

loại của Protođiaconop f > 7; trong khi đó các loại 
đá thuộc mỏ Na Dương có độ bền thấp f < 5. Vách 
các thấu kính than thuộc mỏ than Núi Hồng chủ 
yếu là tầng phủ Đệ tứ trong khai thác được xúc 
trực tiếp; các loại đá trụ có độ bền trung bình f = 
3÷6. 

3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu thành lập bản đồ cơ lý đá 

các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò thuộc Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 
do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực 
hiện trong giai đoạn 2017÷2021 đảm bảo độ tin 

Hình 6. Mặt cắt cơ lý đá tuyến IIIA mỏ than Na Dương

Hình 5. Bản đồ cơ lý đá mỏ than Na Dương
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cậy cao từ khâu lấy mẫu, gia công và thí nghiệm 
mẫu.

Các kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý đá do 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Viancomin thực 
hiện cho các mỏ than lộ thiên và hầm lò thuộc 
TKV được thực hiện với số lượng đảm bảo tính 
chất đại diện cho các loại đá thuộc các khu mỏ, 
phương pháp thí nghiệm hiện đại có độ tin cậy 
cao tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn nhà nước hiện 
hành. Giá trị đặc trưng của các chỉ tiêu thí nghiệm 
sai khác không nhiều so với kết quả thí nghiệm 
được thực hiện trong các giai đoạn trước. Kết quả 
thí nghiệm đã được Tập đoàn Than - Khoáng sản 
Việt Nam phê duyệt và cho phép các mỏ áp dụng 

để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, lập kế 
hoạch khai thác ngắn hạn và dài hạn các mỏ than 
thuộc TKV.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin 

(2017÷2021), Báo cáo kết quả Thành lập bản đồ 
cơ lý đá năm các mỏ than Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo 
Nai, Núi Béo và mỏ Hà Ráng, Mông Dương, Khe 
Chàm III, Dương Huy, Núi Béo, Bình Minh, Vàng 
Danh, Tràng Khê, Mạo Khê.

[2]. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin 
(2017÷2021), Báo cáo kết quả Thành lập bản đồ 
cơ lý đá năm các mỏ than Na Dương, Khánh Hòa, 
Núi Hồng.

Some results of research on rock physico-mechanical properties in the period of 
2017÷2021 for underground and open-pit coal mines of Vinacomin

MSc. Nguyen Huu Huan, MSc. Do Kien Cuong, MSc. Nguyen Nam Hai, MSc. Le Quang Hoa
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
Vinacomin - Institute of Mining Science and Technology was assigned by Vietnam National Coal 

Mineral Holding Industries Group to establish rock physico-mechanical maps for open-pit and 
underground coal mines. The results, achieved in the period from 2017 to 2021, have timely served 
the planning of mining, drilling, blasting, loading and unloading, transportation of soil and rock, and 
production management of companies as well as Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding 
Corporation Limited in the period of 2017÷2021 and after 2021.
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TKV nỗ lực bảo vệ môi trường trong 
sản xuất
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, với nhiều 
lĩnh vực như khai khoáng, sản xuất điện, vật 
liệu nổ công nghiệp…, đặc biệt là khai thác, 
chế biến than tại Quảng Ninh, là lĩnh vực sản 
xuất tác động ảnh hưởng đến môi trường, do vậy 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam (TKV) luôn quan tâm chú trọng thực hiện 
công tác môi trường, gắn sản xuất với bảo vệ môi 
trường, phát triển bền vững

Nâng cao năng lực xử lý nước thải mỏ
Với chiến lược phát triển sản xuất luôn đi đôi 

với bảo vệ môi trường, hằng năm TKV đã chi 
cho công tác bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ 
đồng. Theo Ban Môi trường TKV, năm 2021, Tập 
đoàn đã chi 1.160 tỷ đồng cho công tác bảo vệ 
môi trường (BVMT), 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 (BVMT) 
trong quá trình sản xuất của TKV. 

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.

Bảo vệ môi trường các bãi thải mỏ
Với những nỗ lực và quyết liệt trong bảo vệ môi 

trường khu vực bãi thải mỏ, đã đáp ứng tiến độ 
khắc phục ô nhiễm môi trường, đảm bảo mục tiêu 
môi trường đề ra, được chính quyền, dư luận xã 
hội ghi nhận trong thời gian vừa qua.

Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy
Trong những năm vừa qua, đặc biệt là vào 

những dịp Tết trồng cây, TKV đã tổ chức phát 
động và trồng hàng nghìn ha cây xanh tại các khu 
vực bãi thải, khu vực dừng khai thác, đổ thải, các 
tuyến đường mỏ…, riêng trong 6 tháng đầu năm 
2022 TKV đã thực hiện trồng cây cải tạo phục hồi 
môi trường trên 108ha, đạt 54% kế hoạch năm 
2022, bằng 146 % so với cùng kỳ, diện tích trồng 
chủ yếu ở vùng Quảng Ninh.

Với rất nhiều giải pháp, biện pháp BVMT được 

áp dụng tại các đơn vị ngành Than, đã xử lý, ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường mới phát sinh; chất 
lượng môi trường, cảnh quan các khu vực có hoạt 
động sản xuất của TKV và các khu vực dân cư, 
đô thị lân cận đã được cải thiện. Qua đó, từng 
bước giảm ảnh hưởng của quá trình khai thác, 
chế biến than, khoáng sản đến môi trường; đưa 
công nghiệp khai khoáng trở thành ngành kinh tế 
phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, với 
cộng đồng.

Trong thời gian tới, TKV tiếp tục thực hiện các 
phương án bảo vệ môi trường tổng thể theo mô 
hình cụm tại các đơn vị; đôn đốc các Phương 
án BVMT tổng thể đã thông qua như Phương 
án BVMT tổng thể Cảng Km6, mỏ Hà Tu, Cảng 
Làng Khánh, Nhà máy tuyển than và Cảng Cửa 
Ông, bãi thải Bàng Nâu, trong đó tập trung chỉ đạo 
Phương án  BVMT tổng thể Cảng Km6. Thực hiện 
việc thu gom xử lý triệt để các loại chất thải nhất là 
công tác quản lý chất thải nguy hại theo đúng các 
quy định của pháp luật. Chủ động trong công tác 
vệ sinh môi trường, công tác chống bụi tập trung 
vào các bãi thải, các tuyến đường gần khu dân cư 
đô thị như bãi thải Bàng Nâu, Đông Cao Sơn, Nam 
Khe Tam - Đông Khe Sim, đặc biệt tăng cường 
chống bụi trong mùa nắng nóng. Tiếp tục rà soát, 
kiểm tra đối với công tác đổ thải thực hiện tuân thủ 
thiết kế, quy trình đổ thải được duyệt đảm bảo an 
toàn, bảo vệ môi trường trong hoạt động đổ thải.

                                    Truyền thông TKV

Than Dương Huy chuyển diện thành 
công lò chợ cơ giới hoá đồng bộ
Trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến ngày 
12/8/2022 vừa qua, Công ty Than Dương Huy đã 
thực hiện thành công Công trình chuyển diện lò 
chợ cơ giới hóa đồng bộ (CGHĐB) TT-10-3-V10/
KTT sang lò chợ TT-9-5-V9/KTT

Theo chỉ đạo của Giám đốc, các bộ phận 
chuyên môn của Công ty thực hiện kế hoạch 
chuyển diện lò chợ CGHĐB bắt đầu từ tháng 
3/2022. Công ty đã huy động 6 đơn vị Khai thác, 
Đào lò, Vận tải và Sửa chữa Cơ khí - Cơ điện vào 
thi công các hạng mục đào lò, xén lò, chống đội, 
hạ nền, sửa chữa đường sắt và lắp đặt thiết bị 
phục vụ công tác chuyển diện. Từ ngày 22/7/2022, 
tập trung nhân lực phục vụ cho công tác tháo giàn, 
thu hồi thiết bị, máy khấu và giàn chống với tổng 
trọng lượng hơn 2.000 tấn; sử dụng hệ thống 
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monoray diesel, monoray khí nén vận chuyển toàn 
bộ thiết bị từ diện TT-10-3/V10/KTT sang lò chợ 
TT-9-5-V9/KTT.

Lò chợ CGH TT-9-5/Vỉa 9 Khu Trung tâm có 
chiều dày vỉa trung bình »3 mét, chiều dài theo 
phương Lp=520 mét, chiều dài theo hướng dốc 
Ld=162 mét, tương ứng 108 giàn chống. Lò chợ 
khai thác bằng CGHĐB, máy khấu liên hợp, không 
thu hồi than nóc hạ trần đuôi giàn, vận tải bằng 
máng cào uốn SGZ730/220 và hệ thống máng 
cào SGB - 620, cầu chuyển tải SGZ 764/132 cùng 
băng tải B1000 lò DVVT.

Kể từ khi tháo giàn, sau 20 ngày làm việc khẩn 
trương, tích cực, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
Ban Giám đốc, sự tham mưu hiệu quả của các 
phòng chức năng, sự nỗ lực của toàn thể CBCN 
Phân xưởng KT Than CGH cùng sự hỗ trợ của 
các phân xưởng liên quan, ca 3 ngày 12/8/2022, 
Phân xưởng KT Than CGH đã chuyển diện thành 
công, bắt đầu ra tấn than đầu tiên tại lò chợ mới 
9-5 thuộc Vỉa 9/KTT.

Lò chợ TT-9-5/V9/KTT khi hoạt động ổn định 

có thể khai thác được 2.500 tấn/ngày, tổng sản 
lượng 420.000 tấn, thời gian duy trì lò chợ trên 10 
tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty tiến 
hành công tác chuyển diện lò chợ CGH. Song việc 
thu hồi và vận chuyển các thiết bị lò chợ CGHĐB 
công suất cao, với khối lượng thiết bị cồng kềnh 
và trọng lượng lớn, là một thử thách không hề đơn 
giản, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng tỉ mỉ đến từng 
chi tiết, để đưa ra phương án vận tải tối ưu và 
biện pháp kỹ thuật an toàn phù hợp. Công ty đã 
sử dụng công nghệ mới trong hầu hết các công 
đoạn thi công như vận chuyển giàn chống bằng 
02 hệ thống đầu tàu diesel từ V10/KTT sang V9/
KTT, vận chuyển thiết bị bằng hệ thống monoray 
khí nén để hạn chế tối đa vận chuyển thủ công, 
nâng cao được năng suất vận hành thiết bị, đặc 
biệt giảm nhiều thời gian chuyển diện lò chợ, cải 
thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
                                      CTV: Hương Giang
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Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ 
sở “Nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ 
mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 
2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại 
các mỏ hầm lò TKV”
Ngày 29/8/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội 
nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên 
cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc 
nổ nhũ tương lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả 
đào lò đá tại các mỏ hầm lò TKV”

TS. Đào Hồng Quảng, Chủ tịch Hội đồng điều 
hành tại Hội nghị

Hội đồng KHCN của Đề tài được thành lập 
theo Quyết định số 327/QĐ-VKHCNM ngày 
26/07/2022 gồm 07 thành viên. TS. Đào Hồng 
Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ làm Chủ tịch; 
TS. Nhữ Việt Tuấn, Phó Viện trưởng  Viện KHCN 
Mỏ làm Phó Chủ tịch; PGS.TS. Đào Viết Đoàn, 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội - Phản biện 
1; TS. Vũ Văn Hội, PTP. NCCN Khai thác Hầm lò,  
Viện KHCN Mỏ) - Phản biện 2. Cơ quan quản lý: 
Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ 
Mỏ - Vinacomin. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn 
Cường.

Hiện nay, khối lượng đường lò phải đào trong 
quá trình khai thác than tại các mỏ than hầm lò 
vùng Quảng Ninh là rất lớn, khoảng 250.000m/
năm, dự kiến sẽ tăng lên và duy trì ở mức 
300.000m kể từ năm 2025, trong đó lò đá chiếm 
30%. Việc nghiên cứu hoàn thiện hộ chiếu nổ mìn 
sử dụng thuốc nổ trong công tác khoan nổ mìn, 
đảm bảo an toàn, hiệu quả là rất cần thiết. Năm 
2021, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện Khoa học 
Công nghệ Mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn 
thiện hộ chiếu nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương 
lò đá 2 nhằm nâng cao hiệu quả đào lò đá tại các 
mỏ hầm lò TKV”.

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm: 
Đánh giá hiện trạng công tác khoan nổ mìn đào 
lò đá tại các mỏ than hầm lò TKV; Nghiên cứu 
hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 
quả nổ mìn sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 
NTLĐ2 tại các mỏ than  hầm lò TKV; Xây dựng 
hộ chiếu khoan nổ mìn đào lò đá sử dụng thuốc 
nổ NTLĐ2 phù hợp điều kiện các mỏ than hầm lò 
TKV; Triển khai theo dõi và đánh giá kết quả áp 
dụng hộ chiếu nổ mìn đề xuất trong thực tế.

PGS.TS. Đào Viết Đoàn trình bày các ý kiến 
phản biện tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng 
góp nhiều ý kiến. Trong đó, về cơ bản đánh giá 
các thành viên của nhóm đề tài đã hoàn thành 
đầy đủ các phần công việc, bám sát các nội dung 
nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Sản phẩm 
của nhóm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. 
Kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng thực tiễn. 
Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên 
cứu cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện đề tài 
cần rà soát theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng 
để chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin, trình bày 
ngắn gọn, xúc tích và làm nổi bật hơn những nội 
dung chính và hoàn thiện các nội dung báo cáo 
tổng hợp trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt 
và nghiệm thu Đề tài./.

                                                   Đ.L.
Nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tại 

Hội nghị



Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Dự án 
thuộc “Chương trình Khoa học & Công 
nghệ trọng điểm cấp Quốc gia”
Ngày 16/8/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội 
nghị nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm 
“Hoàn thiện các giải pháp công nghệ xử lý bờ 
trụ mỏ than Na Dương đảm bảo an toàn cho 
các công trình trên bề mặt và khai thác xuống 
sâu” thuộc Chương trình Khoa học & Công 
nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, 
HĐH công nghệ khai thác và chế biến khoáng 
sản đến năm 2025” thực hiện đề án “Đổi mới và 
HĐH công nghệ trong ngành công nghiệp khai 
khoáng đến năm 2025”.

TS. Đào Hồng Quảng, Chủ tịch Hội đồng điều 
hành Hội nghị

Hội đồng KHCN của Dự án được thành lập 
theo Quyết định số 324/QĐ-VKHCNM, ngày 
25/7/2022 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng 
Quảng, Viện trưởng -Viện KHCN Mỏ - Chủ tịch; TS. 
Nhữ Việt Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ) 
- Phó Chủ tịch; PGS.TS. Phạm Văn Hòa,  Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội - Phản biện 1; PGS.
TS. Kiều Kim Trúc, Hội KHCN Mỏ Việt Nam - Phản 
biện 2. Tham dự Hội nghị có TS. Lê Đức Nguyên, 
đại diện Cơ quan quản lý - Bộ Công Thương. Cơ 
quan quản lý: Bộ Công Thương. Cơ quan chủ trì: 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Chủ 
nhiệm Dự án: TS. Lưu Văn Thực

Mỏ than Na Dương là một trong những mỏ 
than lộ thiên lớn của Tổng Công ty Công nghiệp 
mỏ Việt Bắc TKV, được khai thác từ những năm 
60 của thế kỷ XX. Trong quá trình khai thác đã xảy 
ra hiện tượng biến dạng, trượt lở đất đá với những 
quy mô khác nhau và tạo ra chiều cao bờ mỏ lớn, 
ảnh hưởng đến sản xuất. Bên cạnh đó, khu vực 
gần khai trường mỏ đã có Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương I và Nhà máy nhiệt điện Na Dương II đang 
được xây dựng và sẽ sớm đi vào hoạt động. Việc 

đảm bảo an toàn cho các công trình bề mặt khi 
khai thác xuống sâu là rất cần thiết. Vì vậy, năm 
2016 Bộ Công Thương đã giao cho Viện KHCN 
Mỏ thực hiện đề tài liên quan đến công nghệ bóc 
đất đá và xử lý bờ trụ mỏ lộ thiên bị trượt lở đảm 
bảo an toàn cho các công trình trên bề mặt. Đề 
tài đã đề xuất được công nghệ bóc đất đá và giải 
pháp khoan giảm áp, quan trắc ổn định bờ mỏ. 
Tuy nhiên, các giải pháp này cần được chi tiết và 
thực nghiệm để hoàn thiện.

TS. Đoàn Văn Thanh trình bày báo cáo tại 
Hội nghị

Năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục giao cho 
Viện KHCN Mỏ thực hiện dự án SXTN này. Dự 
án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện các giải pháp 
công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương đảm 
bảo sản toàn cho các công trình trên bề mặt và 
khai thác xuống sâu” là một công trình thực hiện 
đồng bộ các giải pháp về công nghệ bóc đá, khoan 
giảm áp và quan trắc ổn định bờ mỏ hợp lý nhằm 
đảm bảo an toàn cho các nhà máy nhiệt điện trên 
bề mặt và khai thác xuống sâu.

Nội dung nghiên cứu chính của Dự án bao 
gồm: Khảo sát hiện trường, thu thập số liệu phục 
vụ công tác lập phương án xử lý bờ trụ mỏ than 
Na Dương; Thực nghiệm và xác định phạm vi áp 
dụng các giải pháp xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương; 
Thiết kế sơ đồ, thông số và quy trình công nghệ 
xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương (bóc đất đá, khoan 
giảm áp, quan trắc ổn định bờ mỏ); Thi công thử 
nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm các giải 
pháp xử lý bờ trụ; Hoàn thiện quy trình công nghệ 
các giải pháp xử lý bờ trụ; Đào tạo công nghệ…

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng 
như giá trị ứng dụng trong thực tiễn của Dự án. 
Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên 
cứu, thực nghiệm cấp cơ sở và đề nghị nhóm thực 
hiện Dự án tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, chỉnh 
sửa, hoàn thiện trước khi trình Bộ Công Thương 
phê duyệt./.

                                                      Đ.L.
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