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Tóm tắt:
Thời gian gần đây các đơn vị sản xuất than hầm lò của Tập đoàn TKV triển khai áp dụng cược chắn 

thuỷ lực/khí nén, dần thay thế các loại cược chắn thủ công điều tiết, vận tải than, đá trong các lò chợ 
dốc và lò nghiêng vận tải nhằm nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, các loại cược 
chắn cơ khí đang áp dụng có kết cấu đa dạng, chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị. Trên cơ 
sở nhiệm vụ được Tập đoàn giao, Viện KHCN Mỏ đã nghiên cứu biên soạn hướng dẫn áp dụng cược 
chắn cơ khí trong hầm lò để nâng cao hơn nữa hiệu quả và thuận lợi cho công tác quản lý kỹ thuật an 
toàn khi nhân rộng cho điều kiện tương tự ở các mỏ hầm lò của TKV.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, để điều tiết vận tải than đá bằng 

máng trượt tại các lò chợ dốc và lò nghiêng vận 
tải hầu hết các mỏ hầm lò đều sử dụng các dạng 
cược chắn được làm từ gỗ đoản, tấm băng tải cũ 
hoặc lưới thép. Loại cược chắn này có kết cấu 
đơn giản, không yêu cầu gia công, chế tạo phức 
tạp, tuy nhiên khả năng chịu lực va đập thấp, tại 
mỗi vị trí cược chắn phải bố trí từ 1 ÷ 2 công nhân 
làm nhiệm vụ đóng mở thủ công các cửa tháo, dẫn 
đến tiêu phí nhiều nhân lực vận hành, điều kiện 
làm việc và mức độ an toàn lao động còn hạn chế. 
Từ năm 2019 một số đơn vị sản xuất than hầm lò 
trong Tập đoàn đã áp dụng thử nghiệm các loại 
cược chắn than vận hành bằng khí nén/thuỷ lực 
(sau đây gọi tắt là cược chắn cơ khí). Kết quả áp 
dụng cược chắn cơ khí trong điều kiện lò dốc, vận 
tải than tự chảy bằng máng trượt tại một số đơn 
vị hầm lò (như Hòn Gai, Quang Hanh, Hà Lầm và 
Mông Dương, v.v.) đã mang lại hiệu quả tương 
đối tốt: công tác lắp đặt, tháo dỡ đơn giản; thao 
tác điều khiển đóng mở cửa tháo dễ dàng bằng 
cơ giới, ít hỏng hóc; tiết kiệm nhân lực vận hành, 
nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận tải 
than; đặc biệt dễ chế tạo nhờ sử dụng nguồn vật 
liệu rẻ sẵn có, chi phí gia công thấp. Tuy nhiên, 
các loại cược chắn cơ khí đang áp dụng tại một số 
đơn vị có kết cấu đa dạng, chưa có sự đồng bộ, 
thống nhất giữa các đơn vị. Do đó, để nâng cao 
hơn nữa hiệu quả và thuận lợi cho công tác quản 
lý kỹ thuật an toàn trước khi nhân rộng áp dụng 
cho điều kiện tương tự ở các mỏ hầm lò, Tập đoàn 

TKV giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện nhiệm vụ 
Xây dựng hướng dẫn áp dụng cược chắn thuỷ 
lực/khí nén trong hầm lò. Bài báo tóm tắt một số 
kết quả nghiên cứu trong nội dung hướng dẫn nói 
trên.

2. Hiện trạng áp dụng cược chắn than tại 
các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

2.1. Hiện trạng áp dụng cược chắn than tại 
các lò chợ dốc

Tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV, phương 
pháp vận tải than bằng tự chảy trên máng trượt 
thường được áp dụng trong điều kiện các lò chợ 
có góc dốc trên 25° (trừ một số trường hợp than 
cám chứa nhiều sét, bị dính kết trong điều kiện 
độ ẩm cao, góc dốc tối thiểu đáp ứng điều kiện 
vận tải tự chảy trên máng trượt có thể cao hơn). 
Trong các lò chợ vận tải than tự chảy trên máng 
trượt, than (đá kẹp) chuyển động thành dòng liên 
tục trên máng dưới tác dụng của trọng lượng bản 
thân, do đó theo quy định [1,2] dọc chiều dốc lò chợ 
phải lắp đặt các cược chắn than (hay còn gọi là 
cược giảm tốc) với khoảng cách nhất định nhằm 
điều tiết, kiểm soát chủ động dòng chảy than, đá 
kẹp (hình 1). Việc sử dụng cược chắn trong lò chợ 
dốc giúp giảm vận tốc trôi trượt của than (đá kẹp), 
hạn chế nguy cơ than, đá văng theo chiều dốc vào 
không gian làm việc hoặc lối đi lại, nâng cao tối đa 
mức độ an toàn và cải thiện điều kiện lao động. 
Ngoài ra, cược chắn than có thể đóng vai trò là 
“bunke” chứa than tạm thời trong trường hợp khay 
khấu nào đó trên lò chợ tạm ngừng hoạt động do 
sự cố.



2 KHCNM SỐ 1/2023 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

Hiện nay các loại cược chắn than được thiết 
kế và chế tạo tương đối đa dạng phù hợp với các 
điều kiện cụ thể. Căn cứ theo vật liệu làm cược 
chắn, có thể chia thành các loại cược chắn than 
như sau: cược chắn than bằng gỗ (hình 2a), cược 
chắn than bằng băng tải cũ hoặc lưới thép (hình 
2b) và cược chắn cơ khí (hình 2c).

Về mặt kết cấu, cược chắn than bằng gỗ được 
tạo thành bằng cách xếp chồng các đoản gỗ có 
chiều dài trung bình 1,0m, đường kính φ140 ÷ 
160mm trên thành máng trượt và được buộc 
chắc chắn bằng dây thép vào cột giá chống và cột 
thuỷ lực đơn chống tăng cường. Cược chắn than 
bằng lưới thép có kết cấu bao gồm khung thép 
(sử dụng thép SVP hoặc thép tròn) và lưới thép 
B40 (hoặc B50) hàn chập đôi, bưng kín khung. 
Các cược chắn than nói trên có kích thước (chiều 

rộng×chiều cao) trung bình 1,0×1,2m đối với cược 
lưới thép và 1,0×0,8m đối với cược gỗ. Ưu điểm 
của các cược chắn nói trên là cấu tạo đơn giản, 
trọng lượng nhẹ; dễ vận chuyển, tháo lắp. Nhược 
điểm, khả năng chịu lực va đập của than, đá văng 
theo chiều dốc lò chợ kém, ngoài ra tại mỗi vị trí 
cược chắn than nói trên phải bố trí từ 1 ÷ 2 công 
nhân làm nhiệm vụ đóng mở thủ công các cửa 
tháo, gây tốn nhân lực, thời gian và có thể tiềm ẩn 
nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.

Cược chắn cơ khí là một dạng cược chắn than 
cải tiến với cấu tạo gồm các dầm trượt (cột gỗ, 
cột thuỷ lực hoặc cột sắt) hoặc khung trượt, tấm 
chắn, kích nâng (hạ) bằng thuỷ lực và một số kết 
cấu khác. Quá trình áp dụng thực tế tại một số 
mỏ hầm lò của TKV đã cho thấy tính ưu việt của 
cược chắn cơ khí so với cược chắn thủ công như 
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Hình 1. Sơ đồ bố trí cược chắn than trong lò chợ
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kết cấu đơn giản, dễ chế tạo và có thể tận dụng 
các nguồn vật liệu sẵn có tại mỏ, tuổi thọ cao, ít 
hỏng hóc; công tác vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ 
dễ dàng do cược chắn có thể tách thành nhiều bộ 
phận; việc đóng (mở) cược chắn để điều tiết dòng 
than vận tải được thực hiện hoàn toàn bằng cơ 
giới hoá nhờ kích nâng (hạ) bằng thuỷ lực; thao 
tác vận hành đơn giản bằng tay điều khiển từ xa; 
tiết kiệm chi phí, nhân công vận hành, nâng cao 
mức độ an toàn trong quá trình điều tiết, vận tải 
than bằng máng trượt trong lò chợ.

2.2. Hiện trạng áp dụng cược chắn than, đá 
tại các lò nghiêng vận tải

Lò nghiêng vận tải bao gồm các đường lò: 
Thượng trung tâm, thượng cột, họng sáo, cúp 
nghiêng, v.v được đào trong than, đá với độ dốc 
đến 45º (phổ biến nhất là đến 35º) để vận tải than, 
đá từ mức trên xuống mức dưới. Đối với các lò 
nghiêng có góc dốc từ 25º trở lên, dưới tác dụng 
của trọng lượng bản thân than, đá có thể tự trôi 
trượt thành dòng chuyển động liên tục trên bề mặt 

máng trượt hoặc nền lò xuống thiết bị vận tải ở 
phía dưới. Do đó, để đảm bảo an toàn cho các 
công việc khác, trong lò nghiêng vận tải thường 
sử dụng các cược chắn để điều tiết dòng than, đá 
(hình 3). 

Theo công năng sử dụng, cược chắn than, đá 
trong lò nghiêng gồm hai loại: cược giảm tốc và 
cược điều tiết.Trước đây các cược chắn thủ công 
được tạo ra bằng cách sử dụng các thanh gỗ đoản, 
thép SVP hoặc thép tấm, v.v. liên kết với cột bích 
và vì chống lò nghiêng để tạo ra mặt cược che kín 
tiết diện khoang vận tải than, đá của lò nghiêng. 
Để điều tiết dòng than, đá xuống các thiết bị vận 
tải khác ở phía dưới sử dụng các thanh gỗ hoặc 
các tấm cược đóng mở bằng thủ công đặt tại cửa 
sổ tháo than, đá. Nhược điểm của loại cược này là 
khả năng chịu va đập kém, tốc độ đóng mở chậm, 
ngoài ra tại mỗi vị trí cược nói trên, phải bố trí từ 
1 ÷ 2 công nhân làm nhiệm vụ đóng mở thủ công 
các cửa tháo, chi phí nhân lực cao và tiềm ẩn các 
nguy cơ mất an toàn khi vận hành (kẹt tay; than, 
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Hình 2. Một số kết cấu cược chắn than trong lò chợ
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đá văng vào người, v.v). Thời gian gần đây, hầu 
hết các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đã đưa 
vào áp dụng thử nghiệm cược chắn cơ khí vận 
hành bằng thuỷ lực/khí nén trên các tuyến thượng 
vận tải. Kết quả áp dụng thực tế cho thấy, việc 
đóng mở tấm chắn để điều tiết dòng than, đá được 
thực hiện bằng các kích khí nén hoặc thủy lực, do 
đó, công tác vận hành, sử dụng cược chắn cơ khí 
có nhiều ưu việt so với các cược chắn thủ công 
như mức độ cơ giới hóa cao, có thể điều khiển từ 
xa mà không phải vào phía dưới mặt cược, giúp 
cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, 
tiết kiệm nhân lực, nâng cao mức độ an toàn trong 
công tác vận tải than, đá trong lò nghiêng.

Việc áp dụng cược chắn cơ khí dẫn động bằng 
khí nén/thuỷ lực trong lò chợ dốc và lò nghiêng 
vận tải tại các mỏ than hầm lò của TKV trong thời 
gian qua được đánh giá mang lại hiệu quả cao, 
giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho người lao 
động trong quá trình vận tải than, đá trong hầm 
lò. Tuy nhiên việc áp dụng các kết cấu trên chưa 
có tính thống nhất chung giữa các đơn vị, gây 
khó khăn trong công tác quản lý kỹ thuật an toàn 
hầm lò của Tập đoàn. Do đó cần thiết phải nghiên 
cứu hoàn thiện, chuẩn hóa về kết cấu, cũng như 
điều kiện áp dụng cược chắn cơ khí trong lò chợ/
lò nghiêng vận tải làm cơ sở nhân rộng áp dụng 
trong toàn TKV.

3. Nghiên cứu chuẩn hoá kết cấu và điều 

kiện áp dụng cược chắn cơ khí điều tiết, vận 
tải than, đá tại các lò chợ dốc và lò nghiêng 
vận tải

3.1. Đối với cược chắn cơ khí trong các lò 
chợ dốc

Hiện nay, để khai thác vỉa than có góc dốc từ 
25° ÷ 45°, các mỏ than hầm lò trong TKV chủ yếu 
áp dụng sơ đồ công nghệ khai thác cột dài theo 
phương, khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ 
bằng giá khung/giá xích, vận tải than bằng máng 
trượt. Để phù hợp với hiện trạng và xu thế áp dụng 
công nghệ khai thác của TKV, tập trung nghiên 
cứu đề xuất kết cấu cược chắn cơ khí phù hợp 
sử dụng đối với các lò chợ nói trên. Mô hình cược 
chắn cơ khí đề xuất lắp đặt trong lò chợ chống giữ 
bằng giá khung/giá xích được minh hoạ tại các 
hình 4 và hình 5.

Kết cấu và các bộ phận chủ yếu của cược chắn 
cơ khí sử dụng trong lò chợ giá khung được thể 
hiện trên hình 6 gồm có: khung treo (1), khung 
trượt (2), tấm chắn (3), kích nâng hạ (7), thanh 
chống đỡ (4), hệ thống thuỷ lực và tay điều khiển.

Nguyên lý hoạt động của cược chắn cơ khí 
sử dụng trong lò chợ giá khung: Để điều tiết dòng 
than trôi trượt, sử dụng cơ cấu kích thuỷ lực nâng 
(hạ) tấm chắn trượt lên (xuống) trên khung trượt 
dẫn hướng.

Kết cấu và các bộ phận chủ yếu của cược chắn 
cơ khí sử dụng trong lò chợ giá xích được thể hiện 

Hình 3. Sơ đồ bố trí cược chắn than, đá và một số kết cấu khác trong lò nghiêng
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trên hình 7 gồm có: tấm chắn (1), dầm trượt (2), 
kích nâng hạ (3), hệ thống thuỷ lực và tay điều 
khiển. Nguyên lý hoạt động: Việc điều tiết than 
được thực hiện bằng cách đóng (mở) tấm chắn 
nhờ cơ cấu kích nâng (hạ) thuỷ lực. Tấm chắn 
trượt trên 02 thanh dầm trượt bằng bích gỗ - một 
đầu chống vào khoảng hở giữa 2 giá xích, một đầu 
chống trực tiếp xuống nền lò.

Thực tế cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc áp dụng cược chắn cơ khí bao gồm đặc tính 

cơ lý của than vận chuyển, các yếu tố điều kiện 
địa chất vỉa than và kỹ thuật của lò chợ. Trên cơ 
sở xem xét các yếu tố nói trên kết hợp với kinh 
nghiệm áp dụng cược chắn cơ khí tại các đơn vị 
của TKV trong thời gian qua, đã tổng hợp các điều 
kiện áp dụng cược chắn cơ khí trong lò chợ giá 
khung/giá xích, vận tải than bằng máng trượt tại 
bảng 1.

* Xác định các kích thước cơ bản của cược 
chắn cơ khí

Hình 4. Mô hình cược chắn cơ khí lắp đặt trong lò chợ giá khung

Hình 5. Mô hình lcược chắn cơ khí lắp đặt trong lò chợ giá xích

Hình 6. Kết cấu cược chắn cơ khí sử dụng trong lò chợ giá khung
1-Khung treo; 2-Khung trượt; 3-Tấm chắn; 4-Thanh chống đỡ; 5-Cụm tai treo; 6-Chốt D26×55; 

7-Kích nâng (hạ); 8-Chốt D20×50; 9-Khung đỡ xà giá khung
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Kích thước của cược chắn cơ khí phải đảm 
bảo khả năng ngăn đỡ, điều tiết dòng than trôi 
xuống trên máng trượt theo chiều dốc, đồng thời 
được thiết kế với tiêu chí nhỏ, gọn tối đa để không 
làm hạn chế không gian đi lại trong lò chợ; trọng 
lượng của cược chắn nhẹ tạo thuận lợi cho công 
tác vận chuyển, lắp đặt và thu hồi trong điều kiện 
lò chợ có góc dốc lớn. Các thông số kích thước cơ 
bản của cược chắn cơ khí trong lò chợ giá khung/
giá xích bao gồm chiều rộng Bck (m), chiều cao Hck 
(m) và chiều dày Dck (m).

- Chiều rộng của cược chắn cơ khí được xác 
định theo chiều rộng của máng trượt sử dụng vận 
tải than trong lò chợ.

Bck = Bmt + 2(Bdt + a)   (1)
Trong đó: Bmt = 500mm - Chiều rộng máng 

trượt; Bdt = 120 ÷ 160mm - Chiều rộng của dầm 

trượt hoặc khung trượt; a = 30 ÷ 50mm - Chiều 
rộng phần bao ngoài của tấm chắn. Như vậy, chiều 
rộng của cược chắn cơ khí từ 800 ÷ 1000mm.

- Chiều cao của tấm chắn (Hck) cần đảm bảo đủ 
khả năng che chắn, ngăn ngừa than, đá trôi trượt 
theo chiều dốc tràn qua cửa tháo vào không gian 
làm việc, tức là phải lớn hơn chiều cao lớp than bị 
ngăn lại theo chiều dốc lò chợ (hình 8). Theo đó:

Hck = Ht - Hm
Trong đó: 
- Chiều cao của than giữ lại trên bề mặt tấm 

chắn (Ht) được xác định như sau:

( ). .tH L tg kα ϕ= −cîc ®  ,mm   (2)

α - góc dốc vỉa than, α =  25÷45°; Lcược - khoảng 
cách giữa 2 cược chắn cơ khí liền kề, Lcược = 
5÷20m; ϕ - góc nghỉ tự nhiên của than, ϕ  = 30÷45°, 

Hình 7. Kết cấu cược chắn cơ khí sử dụng trong lò chợ giá xích
Bảng 1. Điều kiện áp dụng cược chắn cơ khí trong lò chợ

TT Các yếu tố Thông số điều kiện Ghi chú
I Đặc tính của than vận tải
1 Cỡ hạt ≤300mm Than chứa ít sét, 

độ dính kết thấp, 
dễ trôi trượt2 Độ đồng đều cỡ hạt ≤ 60%

II Điều kiện địa chất vỉa
1 Chiều dày vỉa Trung bình đến dày
2 Độ kiên cố của than Bất kỳ

III Hệ thống khai thác Cột dài theo phương, khấu hết chiều dày vỉa 
hoặc hạ trần thu hồi than nóc

IV Điều kiện kỹ thuật lò chợ
1 Chiều cao 1,6 ÷ 2,4m
2 Chiều rộng ≥ 2,2m
3 Góc dốc 25 ÷ 45°

4 Công nghệ chống giữ, 
khấu than

Lò chợ chống giữ bằng giá khung/
giá xích, khấu than bằng khoan nổ mìn,  
vận tải than, đá bằng máng trượt



 KHCNM SỐ 1/2023 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC HẦM LÒ

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

7

trung bình 35° [5, 6]; kđ - hệ số lấp đầy máng trượt, kđ 
= 0,3 ÷ 0,7, trung bình 0,5 [5].

- Hm - chiều cao của thành máng trượt, Hm = 
250mm.

Do đó, ta có:             

                         (3)

Chiều cao của tấm chắn theo công thức (3) 
được xác định từ 600 ÷ 800mm.

- Xác định chiều dày của cược chắn cơ khí (tck): 
Việc lựa chọn chiều dày tấm chắn thông qua tính 
toán điều kiện bền trong quá trình hoạt động dưới 
tác dụng của dòng vật liệu. Trên cơ sở các kết quả 
tính toán chịu lực của tấm chắn với các chiều dày 
khác nhau bằng phương pháp giải tích và phần 
mềm số (Inventor, SimSolid), tck = 4 ÷ 6mm.

* Xác định khoảng cách giữa các cược chắn cơ 
khí trong lò chợ

Một trong những thông số quan trọng của vận 
tải bằng trọng lực là vận tốc cuối của vật trượt 
được xác định theo công thức (4), có ảnh hưởng 
quyết định đến chất lượng than vận tải, độ mài 
mòn thiết bị và mức độ an toàn khi làm việc trong 
lò chợ.

                                                    ,m/s (4)

Theo điều kiện an toàn, giá trị của vận tốc cuối 
được khuyến nghị lấy như sau [5]: Đối với vận tải 
than cục, vc không được vượt quá 2,5 m/s; Đối với 
vận tải than cám, vc không được vượt quá 3,5 m/s.

Trên cơ sở áp dụng các công thức (4), có thể 
tính toán xác định giá trị vận tốc trôi trượt của than 
trên mặt máng trượt trong các lò chợ có góc dốc 
từ 25 ÷ 45°, phân đoạn và điều tiết dòng than bằng 
các cược chắn cơ khí được bố trí dọc theo chiều 

dốc lò chợ. Khoảng cách giữa các cược chắn 
cơ khí được xác định là phù hợp khi vc ≤ 3,5m/s. 
Ngoài ra, vận tốc tối thiểu của dòng than >1,0 m/s 
để đảm bảo năng suất vận tải theo yêu cầu và 
tránh bị ách tắc trong quá trình vận tải khi hệ số 
ma sát giữa than và máng trượt lớn. Trên cơ sở 
các kết quả tính toán vận tốc trôi trượt của than 
trong điều kiện lò chợ dốc và xem xét hiện trạng 
áp dụng chiều dài các khay khấu tại các lò chợ 
giá khung/giá xích của TKV, khoảng cách giữa các 
cược chắn cơ khí được xác định như sau:

- Khi góc dốc lò chợ 25° < α ≤ 30° khoảng cách 
giữa các cược từ 15 ÷ 20m; 

- Khi góc dốc lò chợ 30° < α ≤ 35° khoảng cách 
giữa các cược từ 10 ÷ 15m; 

- Khi góc dốc lò chợ 35° < α < 45° khoảng cách 
giữa các cược từ 5 ÷ 10m

Trong quá trình khai thác thực tế, có thể điều 
chỉnh vị trí lắp đặt cược chắn phù hợp với điều 
kiện của lò chợ, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các 
điều kiện an toàn trong vận tải than bằng máng 
trượt trong lò chợ.

3.2. Đối với cược chắn cơ khí trong các lò 
nghiêng vận tải

Kết cấu và các bộ phận chủ yếu của cược chắn 
cơ khí được chuẩn hoá sử dụng trong lò nghiêng 
vận tải (hình 9) gồm có: (i) - dầm trượt (khung 
trượt), (ii) - dầm ngang, (iii) - tấm chắn, (iv) - kích 
nâng (hạ), (v) - hệ thống thuỷ lực (hoặc khí nén) và 
(vi) - tay điều khiển. Sơ đồ bố trí cược chắn cơ khí 
trong lò nghiêng vận tải xem tại hình 10.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng và 
kinh nghiệm áp dụng thực tế cược chắn than, đá 
trong các lò nghiêng vận tải tại các đơn vị sản xuất 
than hầm lò, điều kiện áp dụng của cược chắn cơ 
khí được xây dựng tại bảng 2.

* Xác định các kích thước cơ bản của cược 
chắn cơ khí

Các thông số kích thước cơ bản của cược 
chắn cơ khí trong lò nghiêng vận tải tương tự như 
trong lò chợ dốc bao gồm chiều rộng Bck (mm), 
chiều cao Hck (mm) và chiều dày dck (mm). Theo 
kết quả tính toán, chiều rộng của tấm chắn cơ khí 
được xác định theo kích thước cỡ hạt than, đá lớn 
nhất Bck = 900 ÷ 1200mm; chiều cao của tấm chắn 
Hck = 700 ÷ 1000mm; Chiều dày tấm chắn được 
xác định theo các kết quả kiểm tra tính toán chịu 
lực với các chiều dày khác nhau, theo đó dck phù 
hợp từ 4 ÷ 6mm.

* Xác định khoảng cách giữa các cược chắn cơ 
khí trong lò nghiêng vận tải

ϕ

H
t

L c
îc

α

H
ck H

m

VÞ trÝ dùng
cîc ch¾n c¬ khÝ

α−ϕ

Hình 8. Sơ đồ xác định chiều cao của cược chắn 
cơ khí

( ). .ck mH L tg k Hα ϕ= − −cîc ®

( )2 2 sin cosc dv v gL α µ α= + −
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Áp dụng phương pháp tính toán, xác định vận 
tốc cuối của than, đá trôi trượt tương tự như trong 
lò chợ, khoảng cách giữa các cược được bố trí 

dọc tuyến lò nghiêng như sau:
- Khi góc dốc lò nghiêng 25º < α ≤ 30º khoảng 

cách giữa các cược từ 20 ÷25m;

Hình 9. Kết cấu của cược chắn cơ khí sử dụng trong lò nghiêng vận tải

Hình 10. Bố trí cược chắn cơ khí sử dụng trong lò nghiêng vận tải
Bảng 1. Điều kiện áp dụng cược chắn cơ khí trong lò chợ

TT Các yếu tố Thông số điều kiện Ghi chú
I Đặc tính than, đá rời
1 Cỡ hạt ≤ 300mm
2 Thể trọng rời ≤ 1,6 T/m³
II Các thông số đường lò
1 Chiều dài Bất kỳ

2 Góc dốc 25 ÷ 45º Góc dốc đường lò từ 18 ÷ 25º có thể xem xét áp 
dụng nếu than, đá đảm bảo khả năng tự trượt

3 Tiết diện
- Tiết diện đào ≥ 8,4m² Các đường lò có tiết diện nhỏ hơn vẫn có thể áp 

dụng nhưng cần chống xén vị trí lắp cược cơ khí 
đảm bảo tiết diện đào ≥ 8,4m²- Tiết diện sử dụng ≥ 6,4m²

III Điều kiện đường lò - Lò ổn định, ít nén bẹp
- Lò vận tải bằng máng trượt
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- Khi góc dốc lò nghiêng 30º < α ≤ 35º khoảng 
cách giữa các cược từ 15 ÷ 20m;

- Khi góc dốc lò nghiêng 35º < α ≤ 45º khoảng 
cách giữa các cược từ 10 ÷ 15m.

4. Kết luận
Trên cơ sở tổng hợp, phân tích kinh nghiệm 

áp dụng cược chắn than, đá sử dụng trong các lò 
chợ dốc/lò nghiêng vận tải, Viện KHCN Mỏ đã tiến 
hành nghiên cứu chuẩn hoá kết cấu cược chắn 
cơ khí dẫn động bằng thủy lực/khí nén để thay thế 
cược chắn thủ công trong những điều kiện phù 
hợp áp dụng, góp phần nâng cao mức độ an toàn 
và hiệu quả sản xuất tại các mỏ than hầm lò thuộc 
TKV. Bên cạnh đó, Viện đã biên soạn chi tiết các 
hướng dẫn sử dụng cược chắn cơ khí; Điều kiện 
áp dụng; Quy trình lắp đặt, vận hành và thu hồi 
cược chắn cơ khí; Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa 
chữa kết cấu cược chắn cơ khí; Công tác quản 
lý và tổ chức thực hiện. Các Hướng dẫn áp dụng 
cược chắn cơ khí đã được biên soạn và ban hành 
trong thời gian sắp tới sẽ là cơ sở quan trọng cho 
các đơn vị chủ động lựa chọn kết cấu cược chắn 
cơ khí phù hợp với thực tế điều kiện kỹ thuật mỏ, 
đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời tạo thuận 
lợi cho các Ban chuyên môn của Tập đoàn trong 
quản lý kỹ thuật an toàn trong khai thác than hầm 
lò.
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Research on and application of mechanical barriers to regulate and transport 
coal and rock in slope longwalls and transport inclined drift

Dr. Duong Duc Hai, Dr. Tran Minh Tien, MSc. Dao Van Oai
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
Recently, the underground coal production units of Vinacomin have applied hydraulic/pneumatic 

barriers which gradually replace manual bets for regulating, transporting coal and rock in slope 
longwalls and transport inclined drift to improve the level of safety and production efficiency. However, 
the types of mechanical bets being applied have diverse structures, there is no synchronization and 
unity among the units. On the basis of the tasks assigned by Vinacomin, Vinacomin-Institute of Mining 
Science and Technology has researched, compiled, and guided the application of mechanical barriers in 
underground mines to further improve the efficiency and convenience for the safe technical management 
in wide spread  for similar conditions in underground mines of Vinacomin.
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KẾT CẤU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG CÁC LOẠI TẤM CHẮN CẠNH CỦA 
GIÀN CHỐNG TỰ HÀNH TRONG LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ

TS. Trần Minh Tiến, ThS. Ngô Văn Thắng
KS. Phạm Tiến Dương
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin

Biên tập: TS. Phan Văn Việt

Tóm tắt:
Bài viết đề cập, phân tích kết cấu tấm chắn cạnh của giàn chống tự hành và phạm vi áp dụng làm cơ 

sở định hướng lựa chọn thiết bị trong công tác tư vấn lập dự án đầu tư áp dụng cơ giới hóa khai thác 
tại một số mỏ hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam. 

1. Đặt vấn đề
Tấm chắn cạnh là bộ phận quan trọng của giàn 

chống tự hành và được bố trí ở bên cạnh xà nóc, 
xà che chắn, đôi khi cả ở tay biên. Bộ phận này 
có các tác dụng che kín khoảng hở giữa hai giàn 
chống liền kề nhằm ngăn than, đất đá từ nóc lò và 
luồng phá hỏa xâm nhập vào không gian lò chợ; 
dẫn hướng trong quá trình dịch chuyển giàn; căn 
chỉnh khoảng cách giữa các giàn chống và hỗ trợ 
việc điều chỉnh giàn chống khi bị trôi, trượt. Để 
phát huy tối đa hiệu quả làm việc của giàn chống, 
việc lựa chọn được kết cấu tấm cạnh chắn phù 
hợp với từng điều kiện áp dụng đóng vai trò quan 
trọng. Bài viết này sẽ phân tích đặc điểm kết cấu, 
phạm vi, kinh nghiệm áp dụng của từng loại loại 
tấm chắn cạnh của giàn chống làm cơ sở lựa chọn 

thiết bị giàn chống phù hợp trong quá trình triển 
khai thực hiện chương trình phát triển cơ giới hóa 
khai thác than hầm lò giai đoạn tới tại các mỏ hầm 
lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng 
sản Việt Nam.

2. Tổng quan về tấm chắn cạnh giàn chống 
cơ giới hóa

Tấm chắn cạnh của giàn chống tự hành đã 
được nghiên cứu và chế tạo tương đối đa dạng về 
chủng loại. Theo hình thức dịch chuyển, tấm chắn 
cạnh được chia thành các dạng: (i) tấm chắn cạnh 
dịch chuyển ngang; (ii) tấm chắn cạnh dịch chuyển 
quay. Theo hình thức điều khiển, tấm chắn cạnh 
được chia thành các dạng: (i) tấm chắn cạnh điều 
khiển bằng lò xo đàn hồi; (ii) tấm chắn cạnh điều 
khiển bằng kích thủy lực và (iii) tấm chắn cạnh 

Hình 1. Vị trí các tấm chắn cạnh trên giàn chống tự hành
1. Tấm chắn gương; 2. Xà nóc; 3. Cột chống; 4. Đế giàn; 5. Thanh đẩy máng cào;  

6. Kích cân bằng; 7. Tay biên; 8. Tấm chắn cạnh xà che chắn; 9. Tấm chắn cạnh xà nóc
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a)

b)

c)

d)
a) b) c) Tấm chắn cạnh dịch chuyển ngang; d) Tấm chắn cạnh dịch chuyển quay

Hình 2. Các dạng bố trí tấm chắn cạnh của giàn chống tự hành
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điều khiển bằng hình thức hỗn hợp lò xo đàn hồi 
và kích thủy lực (hình 2).

Tấm chắn cạnh dạng dịch chuyển ngang (hình 
2a, 2b, 2c) là kết cấu thép tấm  hàn theo hình chữ 
L (gồm mặt ngang, mặt bên) được bố trí ở một 
hoặc cả hai bên cạnh xà nóc và xà che chắn của 
giàn chống. Tấm chắn được liên kết với xà giàn 
bởi khớp nối, chốt liên kết, tay biên, v.v. Theo 
tương quan vị trí giữa mặt ngang của tấm chắn 
cạnh dạng dịch chuyển ngang với xà giàn chống 
có các cách bố trí như sau:

- Tấm chắn có mặt ngang bố trí cao hơn xà 
giàn chống (hình 2a): Cách bố trí này phù hợp với 
các giàn chống có xà dạng phẳng nên đơn giản 
hóa trong việc chế tạo. Nhược điểm của cách bố 
trí này là khó điều chỉnh tấm chắn khi giàn chống 
ở trạng thái làm việc và chịu tải trọng từ các lớp 
đất đá ở phía nóc lò hoặc dễ bị kẹt khi than đá xâm 
nhập vào khoảng hở giữa tấm chắn với xà giàn. 
Hiện nay, các nhà sản xuất đã không sử dụng 
cách bố trí kết cấu tấm chắn cạnh như trên.

- Tấm chắn có mặt ngang bố trí phía trong xà 
giàn chống (hình 2b): Theo cách bố trí này cần tạo 
ra rãnh trượt hai bên cạnh xà giàn chống để chứa 
mặt ngang của tấm chắn cạnh. Cách bố trí này có 
ưu điểm là tấm chắn không chịu tải trọng từ lớp 
than đá phía trên nóc lò trong quá trình hoạt động. 
Nhược điểm của cách bố trí này là khó điều chỉnh 
tấm chắn khi giàn chống không cân bằng hoặc bụi 
than, đá xâm nhập trong rãnh trượt, khó tháo lắp. 
Hiện nay, cách bố trí tấm chắn cạnh phía trong xà 
giàn cũng ít được sử dụng.

- Tấm chắn có mặt ngang bố trí bằng xà giàn 
chống (hình 2c): theo cách bố trí  này phía trên 
xà nóc và xà che chắn sẽ hàn thêm một tấm thép 
có chiều dày bằng chiều dày mặt ngang tấm chắn 
cạnh nhằm khắc phục các nhược điểm của cách 
bố trí tấm chắn cạnh như ở hình 2a, b. Hiện nay 

cách bố trí tấm chắn cạnh kiểu này đang được sử 
dụng rộng rãi trong các giàn chống hiện đại.

Tấm chắn cạnh dạng dịch chuyển quay (hình 
2d) là một kết cấu thép tấm dạng phẳng được bố 
trí cả ở hai bên hoặc một bên của xà giàn, phía 
trên của tấm chắn được kết nối với xà bằng các 
khớp bản lề, phía dưới được liên kết với tay biên 
và kích thủy lực ở mặt dưới của xà giàn. Ưu điểm 
của tấm chắn cạnh loại này là cấu tạo đơn giản, 
độ bền cao, ít bị hư hỏng; tháo lắp và sửa chữa 
đơn giản và ít chịu tác dụng của tải trọng đất đá từ 
nóc lò. Nhược điểm của kết cấu này là khả năng 
làm kín còn hạn chế; không có tác dụng trong việc 
căn chỉnh và giữ ổn định giàn chống. Với các ưu, 
nhược điểm như trên tấm chắn cạnh dạng dịch 
chuyển quay chủ yếu được sử dụng trong các 
giàn chống khu vực ngã ba hoặc các giàn chống 
trong công nghệ khai thác lò dọc vỉa phân tầng.

Để điều khiển các tấm chắn cạnh có thể sử 
dụng lò xo đàn hồi, kích thủy lực hoặc sử dụng 
đồng thời cả lò xo đàn hồi và kích thủy lực.

- Cơ cấu điều khiển tấm chắn cạnh bằng lò xo 
đàn hồi có cấu tạo như trong hình 3. Cơ cấu gồm 
một lò xo đàn hồi được đặt ở giữa ống thép cố 
định phía xà giàn, hai bên là các trục dẫn hướng 
liên kết với tấm chắn cạnh trái, phải (hoặc chỉ một 
bên). Để thực hiện việc đẩy tẩm chắn cạnh, tiến 
hành tháo các chốt cố định giữa trục dẫn hướng 
với xà giàn, khi đó lò xo sẽ truyền lực đàn hồi qua 
trục dẫn hướng để thực hiện việc đẩy tấm chắn 
cạnh áp sát áp sát vào giàn bên cạnh che chắn 
khoảng hở giữa hai giàn. Cơ cấu điều khiển này 
có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, dễ vận hành. 
Nhược điểm của cơ cấu là tấm chắn không tự co 
lại được mà phải thực hiện thông qua các công 
cụ khác; lực đàn hồi của lò xo phải đặt ở giới hạn 
nhất định để chống kẹt khi di chuyển giàn do đó 
không có tác dụng trong việc chống trôi, đổ giàn 

1. Lò xo đàn hồi; 2. Ống thép; 3. Trục dẫn hướng; 4. Tấm chắn cạnh
Hình 3. Tấm chắn cạnh điều khiển bằng lò xo đàn hồi
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mà chỉ có tác dụng che chắn khoảng hở giữa các 
giàn chống. Cơ cấu điều khiển tấm chắn cạnh 
bằng lò xo đàn hồi hiện được sử dụng hạn chế ở 
một số loại giàn chống trong lò chợ vỉa thoải hoặc 
lò chợ chia lớp bằng.

- Cơ cấu điều khiển tấm chắn cạnh bằng kích 
thủy lực có cấu tạo như trong hình 4. Cơ cấu gồm 
một kích thủy lực được bố trí ở giữa ống thép cố 
định phía trong xà giàn, hai bên là các trục dẫn 
hướng liên kết với tấm chắn cạnh trái hoặc phải 
của giàn chống. Để điều khiển tẩm chắn cạnh tiến 
hành cấp dịch cho kích, khi đó piston của kích sẽ 
dài ra hoặc co lại và truyền lực cho trục dẫn hướng 
đẩy tấm chắn cạnh ra hoặc thu tấm chắn cạnh lại. 
Ưu điểm của cơ cấu này là linh hoạt trong việc 
điều khiển co, duỗi tấm chắn cạnh. Ngoài ra, việc 
điều khiển bằng kích thủy lực hai chiều có lực công 
tác lớn vừa đảm bảo chức năng che chắn khoảng 
hở giữa hai giàn chống liền kề đồng thời đảm bảo 
việc dẫn hướng, căn chỉnh và hỗ trợ chống trôi, đổ 

giàn chống của tấm chắn cạnh. Nhược điểm của 
cơ cấu này là hệ thống thủy lực phức tạp. Hiện 
nay cơ cấu điều khiển tấm chắn cạnh hoàn toàn 
bằng thủy lực cũng ít được sử dụng trong các giàn 
chống (hình 4).

Cơ cấu điều khiển tấm chắn cạnh bằng hình 
thức hỗn hợp có cấu tạo gồm các ống thép chứa 
lò xo đàn hồi, kích thủy lực kết hợp với trục dẫn 
hướng, chốt hãm đặt xen kẽ nhau theo chiều dọc 
của tấm xà. Việc điều khiển các tấm chắn cạnh 
được thực hiện thông qua lực tác dụng đồng thời 
từ kích thủy lực và lò xo đàn hồi. Cơ cấu điều 
khiển tấm chắn cạnh bằng hình thức hỗn hợp phát 
huy tối đa được các ưu điểm đồng thời hạn chế tối 
đa các nhược điểm của của hai cơ cấu điều khiển 
nêu trên. Cơ cấu điều khiển tấm chắn cạnh bằng 
hình thức hỗn hợp hiện đang được sử dụng rộng 
rãi trong các giàn chống (hình 5).

Từ kết quả tổng quan cho thấy tấm chắn cạnh 
dạng dịch chuyển ngang có mặt ngang bố trí bằng 

Hình 5. Tấm chắn cạnh điều khiển bằng lò xo đàn hồi và kích thủy lực

1. Kích thủy lực; 2. Ống thép; 3. Trục dẫn hướng; 4. Tấm chắn cạnh
Hình 4. Tấm chắn cạnh điều khiển bằng kích thủy lực
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xà giàn chống, điều khiển bằng hệ thống hỗn hợp 
lò xo đàn hồi và kích thủy lực được sử dụng rộng 
rãi hơn cả. Để phù hợp với từng điều kiện địa chất 
kỹ thuật mỏ tấm chắn dạng này được chế tạo như 
sau:

- Khi lò chợ có góc dốc thoải dưới 15º, hướng 
khấu các lò chợ cố định thường sử dụng các tấm 
chắn cạnh một chiều. Cấu tạo tấm chắn cạnh một 
chiều gồm một tấm chắn cố định và một tấm chắn 
di động được bố trí ở hai bên cạnh xà nóc và xà 
che chắn. Tấm cố định được hàn trực tiếp vào xà 
giàn và nằm ở phía trên theo hướng dốc lò chợ. 
Tấm di động được bố trí theo chiều ngược lại. Tấm 
chắn cạnh một chiều có cấu tạo và hệ thống điều 
khiển đơn giản cho phép giảm khối lượng lượng 
giàn chống. Một bên tấm chắn được cố định vào 
xà giàn nên cho phép tăng độ bền của kết cấu. 
Tuy nhiên miền áp dụng của kết cấu này tương 
đối hạn chế. Trong các dây chuyền cơ giới hóa 
đồng bộ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh kết 
cấu tấm chắn cạnh một chiều được sử dụng ở các 
giàn chống tự hành ZZ3200/16/26 tại Khe Chàm 
và giàn chống Vinaalta tại Vàng Danh (hình 6, 7). 

- Khi lò chợ có góc dốc từ 15º trở lên, hướng 
khấu các lò chợ thay đổi thường sử dụng tấm chắn 
cạnh hai chiều. Theo đó là các tấm chắn cả hai 
bên xà giàn vừa đóng vai trò là tấm chắn di động, 
vừa đóng vai trò là tấm chắn cố định. Tùy theo 
hướng khấu của lò chợ sẽ quyết định việc sử dụng 
tấm chắn bên trái hoặc bên phải. Khi đó, chỉ cần 
tháo chốt hãm cố định tấm chắn cạnh với xà giàn 
chống ở bên cần đẩy ra, bên còn lại không tháo để 
làm điểm tựa cho kích đẩy thủy lực và lò xo đàn 
hồi đẩy tấm chắn cạnh. Các dây chuyền cơ giới 
hóa được các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh đầu 
tư từ năm 2015 trở lại đây đều sử dụng các tấm 
chắn kiểu này. Tuy nhiên việc sử dụng tấm chắn 
này cũng bộc lộ một hạn chế là khi hướng khấu 
lò chợ thay đổi, cần thay đổi hướng di động của 
tấm chắn cạnh, nếu chỉ dùng chốt hãm cố định mà 
không thay đổi chiều piston của kích thì xilanh sẽ 
chuyển động và làm cho các ống cấp dịch cho kích 
cọ sát vào thành ống thép gây hỏng hóc nguyên 
nhân là việc việc đảo chiều kích trong lò rất khó 
khăn (hình 8, 9). 

3. Điều kiện áp dụng và đề xuất ứng dụng 

Hình 6. Cấu tạo tấm chắn cạnh một chiều

Hình 7. Một số loại giàn chống sử dụng tấm chắn cạnh một chiều
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kết cấu tấm chắn cạnh trong điều kiện các mỏ 
hầm lò vùng Quảng Ninh 

Kết quả triển khai áp dụng công nghệ cơ giới 
hóa khai thác và công tác thăm dò bổ sung trong 
thời gian qua đã chỉ ra rằng các mỏ hầm lò vùng 
Quảng Nỉnh có điều kiện địa chất phức tạp. Hầu 
hết các lò chợ đều có điều kiện địa chất thực tế 
khi thi công phức tạp hơn so với tài liệu thăm dò 
phục vụ thiết kế: xuất hiện nhiều đứt gãy, khu vực 
vỉa mỏng, lớp kẹp, vỉa uốn lượn, trụ nổi, góc dốc 
tăng, biến đổi cục bộ, v.v. Phần trữ lượng có điều 
kiện thuận lợi để áp dụng công nghệ khai thác cơ 
giới hóa như chiều dày góc dốc vỉa ổn định, góc 
dốc thoải, quy mô trữ lượng lớn còn không nhiều. 
Ngoài ra hầu hết các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
đều được quy hoạch mở vỉa ở trung tâm ruộng mỏ 
vậy hướng khấu các lò chợ sẽ thay đổi tùy từng 
cánh hoặc khu khai thác thác.

Trên cơ sở kết quả phân tích loại kết cấu tấm 
chắn cạnh ở phần trên và để nâng cao hơn hiệu 
quả áp dụng công nghệ, bài báo đề xuất sử dụng 
các loại giàn chống có tấm chắn cạnh hai dạng 
chiều trong đó cần xem xét kiến nghị với các nhà 
sản xuất thiết kế thêm phần cửa sổ phía dưới để 
thực hiện việc đảo chiều kích khi cần thiết.

4. Kết luận
Tấm chắn cạnh của giàn chống hiện nay chủ 

yếu gồm hai dạng, mỗi dạng phù hợp với một điều 
kiện đia chất - kỹ thuật mỏ nhất định. Do đó, khi 
nghiên cứu đổi mới công nghệ, ứng dụng cơ giới 
khai thác lò chợ tại các mỏ hầm lò cần căn cứ 
điều kiện cụ thể của từng khu vực mà tiến hành 
lựa chọn các kết cấu này cho phù hợp, nhằm mục 
tiêu vừa nâng cao an toàn, hiệu quả áp dụng công 
nghệ, đồng thời tối ưu kích thước, nhẹ hóa trọng 
lượng giàn chống để tiết giảm tối đa chiphí vận 
chuyển lắp đặt và chi phí đầu tư thiết bị. Ngoài ra, 
cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đòi 
hỏi phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện kết cấu 
trên để nâng cao hiệu quả áp dụng công nghệ cơ 
giới hóa đồng bộ trong các mỏ than hầm lò.
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Hình 8. Cấu tạo tấm chắn cạnh hai chiều

Hình 9. Một số loại giàn chống sử dụng tấm chắn cạnh hai chiều
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Structure and scope of application of edge shields of self-acting shied supports in 
synchronous mechanized longwalls

Dr. Tran Minh Tien, MSc. Ngo Van Thang, Eng. Pham Tien Duong
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The article mentions and analyzes the structure of the side shield of the self-acting shield supports 

and the scope of application as a basis for orienting equipment selection in the consultant work on 
planning investment projects to apply the mining mechanization at a number of underground mines 
under Vinacomin.
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XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG TÁC DỤNG NỔ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐÁ 
BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHUYÊN SÂU VỚI PHƯƠNG PHÁP THỦY 

ĐỘNG LỰC HỌC HẠT MỊN - SPH

KS. Đỗ Văn Triều, KS. Hoàng Mạnh Thắng
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
KS. Đào Trọng Ngọc Long
Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc 
phòng (GAET)

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Hiện nay, có nhiều phương pháp nghiên cứu, phân tích vùng tác dụng nổ trong môi trường đất đá 

trên mỏ lộ thiên. Nổi bật trong số đó là sử dụng phần mềm mô phỏng chuyên sâu với khả năng tính toán, 
phân tích có độ chính xác cao, các thông số cơ lý đá, tính chất thuốc nổ thay đổi một các nhanh chóng, 
dễ dàng, thuận tiện. Do đó, bài báo nghiên cứu ứng dụng phần mềm LS-Dyna với các mô hình vật liệu 
đặc trưng cho đất đá, thuốc nổ để xây dựng mô hình 2D mô phỏng các vùng tác dụng nổ trong trường 
hợp nạp 3 hàng lỗ khoan khô với thuốc nổ Anfo thường. Từ kết quả mô phỏng, đưa ra các đánh giá về 
khả năng ứng dụng phần mềm LS-Dyna trong nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả 
công tác nổ mìn trên mỏ lộ thiên.

1. Đặt vấn đề
Khoan – nổ mìn là phương pháp phổ biến 

được sử dụng rộng rãi để phá vỡ đất đá trên các 
mỏ lộ thiên thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng do các ưu điểm vượt trội của nó về mặt kỹ 
thuật và kinh tế. Trên các mỏ lộ thiên, công tác nổ 
mìn phải đảm bảo các yếu tố: Đất đá được phá vỡ 
có đường kính cỡ hạt phù hợp với các quá trình 
sản xuất sau đó; tỉ lệ đá quá cỡ, mô chân tầng là 
ít nhất; hình dạng và góc dốc sườn tầng đảm bảo 
theo yêu cầu thiết kế, đảm bảo an toàn cho công 
tác khoan, nạp mìn cho các lần nổ sau;…

Hiện nay, việc nghiên cứu, đánh giá các vùng 
tác dụng nổ trong môi trường đất đá chủ yếu dựa 
trên phân tích bằng phương trình lý thuyết của 
các nhà khoa học Liên Bang Nga, điển hình là của 
giáo sư Pakrobski, giáo sư B. N. Kutuzov với việc 
phân chia các giai đoạn tác dụng của sản phẩm 
kích nổ [1], quan điểm của giáo sư Pakrobski đã 
nêu ra được các tính chất cơ bản của sóng kích nổ 
tác dụng lên khối đá như: Sóng đập, sóng đàn hồi, 
sóng ứng suất, sóng phản xạ và tính chất của khối 
đá như: Giới hạn bền nén động lực, mô đun đàn 
hồi, mật độ đất đá, ứng suất hướng tâm trong đất 
đá,… Tuy nhiên, việc phân biệt rành mạch biên 
giới các vùng chỉ ở mức tương đối [1].

Cùng với đó, các nhà khoa học Anh, Mỹ, 

Canada,… đã bổ sung thêm các tính chất về: 
Tốc độ truyền âm, độ lỗ rỗng, mô đun cắt, mô 
đun kéo, lực kháng kéo, cắt tối đa,… Với sự phát 
triển của khoa học máy tính, các phương trình lý 
thuyết đã được mô hình hóa cụ thể. Qua đó, tạo 
điều kiện xây dựng các trường hợp khoan, nổ mìn 
khác nhau để phân tích, đánh giá trên mô hình mô 
phỏng. Từ kết quả mô phỏng và kiểm nghiệm thực 
tế của các nhà khoa học cho thấy phần mềm cung 
cấp kết quả phân tích với mức độ chính xác cao.

Do đó, việc mô phỏng vùng tác dụng nổ trong 
môi trường đất đá bằng phương pháp thủy động 
lực học hạt mịn (Smooth Particle Hydrodynamics 
– SPH); mô hình vật liệu đất đá (Riedel Hiermaier 
Thoma - RHT); mô hình vật liệu nổ (High Explosive 
Burn - HEB); phương trình lan truyền sóng ứng 
suất của vật liệu nổ (Jones Wilkins Lee - JWL) với 
sự hỗ trợ của phần mềm mô phỏng LS-Dyna sẽ 
cung cấp giải pháp công nghệ hiệu quả để nghiên 
cứu, phân tích, đánh giá công tác nổ mìn trên mỏ 
lộ thiên. Kết quả mô phỏng là cơ sở để đánh giá 
khả năng ứng dụng phần mềm mô phỏng nổ mìn 
vào công tác nghiên cứu, nhằm nâng cao hiệu quả 
của công tác nổ mìn trên mỏ lộ thiên. 

2. Cơ sở xây dựng mô hình mô phỏng vùng 
tác dụng nổ trong môi trường đất đá

2.1. Các vùng tác dụng nổ trong môi trường 
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đất đá và các nghiên cứu ứng dụng phần mềm 
mô phỏng điển hình 

Theo các quan điểm lý luận, kết hợp với kết 
quả của các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 
công tác nổ mìn của các nhà khoa học trên thế 
giới đã phân vùng tác dụng nổ lên đất đá như sau 
[1]:

- Vùng 1 (vùng nghiền nát): Nằm sát lượng 
thuốc, đất đá chịu tác dụng trực tiếp của áp lực khí 

nổ dẫn đến đất đá rắn bị nát vụn;
- Vùng 2 (vùng nứt nẻ): Chịu tác động của biên 

độ sóng nhỏ hơn vùng 1 nhưng đủ để phá vỡ môi 
trường và tạo thành các khe nứt nẻ;

- Vùng 3 (vùng chấn động): Biên độ sóng nhỏ 
hơn sức kháng tạm thời của đất đá và không đủ 
phá hủy hay làm nứt nẻ đất đá mà chỉ gây tác 
dụng chấn động.

Trong 20 năm trở lại đây, với sự phát triển của 

Hình 1. Thí nghiệm thực tế (a) và mô phỏng bằng phần mềm (b) các vùng tác dụng nổ lên mẫu đất 
đá của L.B. Jayasinghe

Bảng 1. Các công trình nghiên cứu điển hình về việc ứng dụng phần mềm mô phỏng trong đánh giá 
hiệu quả công tác nổ mìn

TT Tác giả Cách tiếp cận nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu

1

L.B. 
Jayasinghe 
và cộng sự 

Phần mềm LS-Dyna, phương 
pháp thủy động lực học hạt mịn 
kết hợp với phương pháp phần 
tử hữu hạn (FEM), mô hình RHT, 
HEB, JWL.

Cơ chế phá hủy đất đá 
do nổ mìn có xét tới vai 
trò của ứng suất nén, 
kéo và sóng phản xạ.

Xác định phạm vi phát 
triển khe nứt từ tâm 
lượng thuốc trong đất 
đá. 

2
Jian Tao và 
cộng sự

Phần mềm LS-Dyna, phương 
pháp phần tử hữu hạn (FEM), mô 
hình JH – II, mô hình JWL, …

Phân tích sự phân 
mảnh đất dá do tác 
dụng của lượng thuốc.

Xác định thay đổi đường 
kính cơ hạt, khi thay đổi 
thông số của mạng nổ.

3

Yingguo 
Hu và cộng 
sự

Phần mềm LS-Dyna, phương 
pháp phần tử hữu hạn (FEM), mô 
hình JH-II, JWL,…

Nghiên cứu giải pháp 
nâng cao hiệu quả góc 
dốc sườn tầng bằng lỗ 
khoan tạo biên.

Xác định thông số lỗ 
khoan tạo biên phù hợp 
để nâng cao góc dốc bờ 
tầng.

4

Hesam 
Dehghani 
và cộng sự

Phần mềm LS-Dyna, Abaqus, 
phương pháp phần tử hữu hạn 
(FEM), mô hình RHT, JWL,…

Nghiên cứu chất lượng 
đập vỡ đất đá trong nổ 
mìn lỗ khoan có nước.

Xác định mức độ đập 
vỡ đất đá trong 3 trường 
hợp: Anfo trong lỗ khoan 
khô, Anfo trong lỗ khoan 
có nước và nhũ tương 
trong lỗ khoan có nước.

5

Wenbo và 
cộng sự

Phần mềm LS-Dyna, phương 
pháp thủy động lực học hạt mìn 
(SHP) kết hợp với phương pháp 
phần tử hữu hạn động (DFEM), 
mô hình RHT, JWL,…

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của mặt thoáng đến  
phạm vi lan truyền sóng 
chấn động.

Xác định mức độ suy 
giảm sóng chấn động 
theo khoảng cách và 
đề xuất giải pháp giảm 
thiếu sóng chất động.

                    a)                                                                                b)
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thuật toán máy tính và các trình mô phỏng, ranh 
giới các vùng đã có thể được xác định một cách 
trực quan. Các nghiên cứu điển hình về công tác 
nổ mìn được thực hiện trên phần mềm mô phỏng 
và thực nghiệm đối chứng trong phòng của các 
nhà khoa học trên thế giới, chi tiết xem hình 1, 
bảng 1. 

Ở trong nước, việc nghiên cứu ứng dụng phần 
mềm mô phỏng trong phân tích vùng tác dụng nổ 
còn nhiều hạn chế. Các phân tích phụ thuộc chủ 
yếu vào công thức thực nghiệm của các nhà khoa 
học Liên Bang Nga, tiêu biểu của G. I Pakrovski 
với công thức thực nghiệm xác định vùng phá hoại 
sau [1]:                  (1). Trong đó: R – bán kính vùng 
tác dụng nổ, m; C – khối lượng thuốc nổ, kg; k – hệ 
số phụ thuộc vào đặc trưng phá hủy và điều kiện 
địa chất.

Tuy nhiên, việc phân biệt rành mạch biên giới 
các vùng theo công thức thực nghiệm trên chỉ 
mang tính chất tương đối. 

Như vậy, kế thừa kết quả nghiên cứu, ứng dụng 
phần mềm mô phỏng công tác nổ mìn của các nhà 
khoa học trên thế giới. Bài báo sử dụng phương 
pháp thủy động lực học hạt mịn (Smooth Particle 
Hydrodynamics – SPH), mô hình vật liệu đất đá 
(Riedel Hiermaier Thoma - RHT); mô hình vật liệu 
nổ (High Explosive Burn – HEB); phương trình 
lan truyền sóng ứng suất của vật liệu nổ (Jones 
Wilkins Lee - JWL) của phần mềm LS-Dyna để 
thực hiện mô phỏng vùng tác dụng nổ của lượng 
thuốc trong môi trường đất đá.

2.2.  Quy trình mô phỏng nổ mìn với phần 
mềm LS-Dyna

Trong các phân tích chuyên sâu nổ mìn với 
phần mềm LS-Dyna, trình khai báo thuộc tính đối 
tượng, điều kiện biên cần phải thực hiện theo quy 
trình hình 2. Như vậy, từ quy trình hình 2 cho thấy 
việc phân tích nổ mìn với phần mềm LS-Dyna tập 
trung chủ yếu vào 2 vấn đề lớn sau:

- Thuộc tính hạt trong phương pháp thủy động 
lực học hạt mịn (SPH);

- Thuộc tính vật liệu đặc trưng cho đất đá, 
thuốc nổ.

a) Thuộc tính hạt trong phương pháp thủy động 
lực học hạt mịn (SPH):

Thủy động lực học hạt mịn (SPH) được phát 
triển bởi Lucy, Gingold và Monaghan [1977]. 
Phương pháp này được phát triển để tránh những 
hạn chế gặp phải trong các bài toán biến dạng cực 
trị bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Sự khác 

biệt chính giữa các phương pháp cổ điển và SPH 
là không có lưới. Quy trình khai báo thuộc tính 
SPH trong phần mềm LS-Dyna xem hình 2. Các 
hạt là phần tử đại diện cho đối tượng và mang tính 
chất chung và riêng tùy theo thuộc tính khai báo. 
Phương pháp này yêu cầu một trình tính toán mới, 
được thể hiện ngắn gọn như sau [5]:

                                                       (1)

với W là hàm hạt nhân i  
Hàm hạt nhân W được xác định bằng cách sử 

dụng hàm θ qua mối liên hệ [5]:

      (2)

Với d là số chiều không gian, h là độ dài được 
làm mịn thay đổi theo thời gian và trong không 
gian W(x,h) phải là hàm trung tâm.

Phương pháp SPH dựa trên phương trình các 
hạt chuyển động xi(t) ∈ 1...N, với xi(t) là vị trí của 
hạt i, hạt này chuyển động dọc theo trường vận 
tốc v. Như vậy, trạng thái của các hạt có thể được 
xác định xấp xỉ bằng công thức:

                                                            (3)

Với wj = mj/ρj là trọng số của các hạt [5].
Tính chất tác dụng giữa các hạt đặc trưng cho 

đất đá và thuốc nổ xem hình 3. Tất cả các thuộc 
tính (ứng suất, mật độ,…) đặc gán cho từng hạt 
trong từng đặc trưng.

b) Thuộc tính vật liệu đặc trưng cho đất đá, 
lượng thuốc nổ:

- Mô hình vật liệu đất đá (RHT):
Một hình vật liệu đất đá RHT phản ánh đặc tính 

giòn của đá, được phát triển bởi Riedel, Hiermaier 

3R k C= Hình 2. Quy trình phân tích vùng tác dụng nổ của 
lượng thuốc với phần mềm LS-Dyna

( ) ( ) ( , )h f x f y W x y h dy∏ = −∫

1( , ) ( )
( )dW x h x

h x
θ=

( )1
( ) ( , )

i

Nh
i j x i jj

f x w f W x x h
=

∏ = −∑
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và Thoma trong LS-Dyna [6]. Mức độ phá hủy của 
mô hình vật liệu RHT được xác định qua hàm số:

                        (4)

                                                 (5)

Trong đó,         - biến dạng dẻo tích lũy;        - 
biến dạng phá hủy; D1 và D2 - các hằng số phá 
hủy được sử dụng để mô tả biến dạng ảnh hưởng 
đến nứt nẻ như là một hàm của ứng suất;      là 
biến dạng tối thiểu để đạt đến phá hủy,       là 
cường độ nứt vỡ được chuẩn hóa.

- Phương trình lan truyền sóng ứng suất của 
lượng thuốc (JWL):

Đối với lượng thuốc nạp trong lỗ, mô hình vật 
liệu thuốc nổ (High Explosive Burn – HEB) sử 
dụng trong LS-Dyna với phương trình lan truyền 
sóng ứng suất JWL được xác định qua phương 
trình [6]:

     
                                                                      (6)

Trong đó, P là sóng ứng suất, A, B, R1, R2 và 
ω là các hằng số, V là thể tích riêng và E0 là nội 
năng có giá trị ban đầu là E0.

3. Xây dựng mô hình mô phỏng nổ mìn
Để đánh giá vùng tác dụng nổ của lượng thuốc 

trong môi trường đất đá, xây dựng mô hình 2D với 
các thông số khoan nổ như bảng 2.

Thông số vật liệu môi trường đất đá, thuốc nổ 
tương thích với các thuộc tính của vật liệu RHT, 
HEB, JWL trong LS-Dyna được xác định dựa trên 
các nghiên cứu đã có về tính chất cơ lý của lớp 
cát kết [3],[4],[6]. Các thông số chính của vật liệu 
xem bảng 3.

4. Kết quả mô phỏng của phần mềm LS-
Dyna

Kết quả tính toán trên mô hình mô phỏng được 
ghi nhận sau 0,1s tính từ khi bắt đầu nổ lượng 

thuốc của lỗ khoan gần mặt thoáng nhất (thời gian 
visai giữa các lỗ là 17 ms) như sau:

- Thời gian từ 0 – 0,03 giây (hình 5)
Trong thời gian từ 0 – 0,03 giây, 2 cột thuốc 

ngoài cùng được kích nổ, đất đá dịch chuyển tối 
đa 2,5 m và hướng về mặt tự do (hình 5a). Hệ khe 
nứt được hình thành hướng về tâm 2 cột thuốc 
(hình 5b) và sóng chấn động lan truyền trong môi 
trường đất đá (hình 5c).

- Thời gian sau 0,1 giây (hình 6)
Sau 0,1 giây: Đất đá xung quanh 3 cột thuốc bị 

nghiền nát, đất đá dịch chuyển tối đa 9,5 m từ tâm 
bãi nổ, với tác dụng của năng lượng nổ, đất đá bị 
hất về phía mặt thoáng (hình 6a); hệ khe nút phát 
triển hướng tâm được hình thành về phía bờ tầng 
(hình 6b); sau khi kích nổ lượng thuốc, sóng chấn 
động hình thành và lan truyền trong môi trường 
đất đá (hình 6c).

Đồng thời, sóng ứng suất sinh ra lan truyền 
trong môi trường đất đá được ghi nhận trên 4 điểm 
như hình 6a, b.

Hình 7 cho thấy: Sóng ứng suất thay đổi theo 
khoảng cách và thời gian từ bãi nổ đến bờ mỏ. 
Điểm 1, sóng ứng suất sẽ lớn nhất sau khi lỗ khoan 
cuối cùng được kịch nổ và giảm nhanh chóng về 0 
trong suất thời gian ghi nhận.

Hình 3. Tính chất tác dụng giữa các hạt đặc trưng

Pε∆ fε

min
fε

*
spallp

1 2

1 2

(1 ) (1 )R V R V EP A e B e
RV R V V
ω ω ω− −= − + − +

Bảng 2. Thông số khoan nổ

Thông số Ký 
hiệu

Đơn 
vị Giá trị

Chiều cao tầng h m 15
Khoảng cách các hàng b m 7
Chiều dài nạp bua Lb m 8
Chiều dài nạp thuốc Lt m 9,5
Đường kính lỗ khoan dk m 0,25
Loại thuốc Anfo
Thời gian visai ms 17

Hình 4. Mô hình 2D mô phỏng vùng phá vỡ đất 
đá của lượng thuốc

P

fD ε
ε

∆
= ∑

2* * min
1( )Df

spall fD p pε ε= − ≥
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Kết quả mô phỏng, ưu – nhược điểm của phần 
mềm LS-Dyna trong việc mô phỏng công tác nổ 
mìn như sau:

- Ưu điểm: Các tính chất cơ lý của vật liệu, đặc 
tính phá hủy, đặc tính lan truyền sóng của đất đá, 
thuốc nổ được thể hiện đầy đủ, các bài toán phân 
tích đa dạng thuận tiện cho công tác nghiên cứu, 

đánh giá (sóng ứng suất, cự li dịch chuyển, sóng 
chấn động,…), thư viện vật liệu đa dạng được 
kiểm chứng qua thử nghiệm thực tế,…

- Nhược điểm: Mất nhiều thời gian tính toán đối 
và khai báo biến số đầu vào, các thông số về tính 
chất đất đá cần được khai báo chính xác để đảm 
bảo độ tin cậy trong kết quả tính toán, công tác xây 

Bảng 3. Thuộc tính vật liệu khai báo trong mô hình mô phỏng
TT Thuộc tính Giá trị Thuộc tính Giá trị
I Tính chất cơ lý đá theo RHT
1 Khối lượng thể tích, g/cm3 2,60 Áp lực phá vỡ, Pa 1,25e+8

2 Lực kháng nén, Kg/cm2 1.237,03 Tốc độ biến dạng kéo 3e+25

3 Lực kháng kéo, Kg/cm2 124,58 Tốc độ phá vỡ 3e+25

4 Góc nội ma sát 34028’ Cường độ nén, Pa 1,68e+8

5 Biến dạng phá hủy tối thiểu 0,015 Tốc độ truyển âm, m/s 2.610–2.800

6 Thông số bề mặt phá hủy (A) 2,44 Tốc độ biến dạng kéo tham 
chiếu 3.0e-5

7 Thông số bề mặt phá hủy (N) 0,76 Thông số bề mặt ứng suất nén 0,53
8 Tốc độ biến dạng nén tham chiếu 3.0e-5 Độ lỗ rỗng ban đầu 1,1
II Tính chất thuốc nổ ANFO theo HEB
1 Tỷ trọng, kg/m3 931 Áp lực nổ, Pa 5,15e+9

2 Tốc độ nổ, m/s 4.200

III Phương trình lan truyền ứng suất 
của lượng thuốc theo JWL

1 Hệ số trạng thái (A), Pa 4,95e+10 Hệ số trạng thái (R2) 1,118
2 Hệ số trạng thái (B), Pa 1,89e+9 Hệ số trạng thái (ω) 0,33

3 Hệ số trạng thái (R1) 3,907 Năng lượng nổ trên 1 đơn vị 
thể tích, Pa/m3 2,48e+9

           a) Vùng nghiền nát                      b) Vùng phát triển nứt nẻ                    c) Vùng chấn động
Hình 5. Vùng tác dụng nổ trong thời gian từ 0 – 0,03 giây

        a) Vùng nghiền nát             b) Vùng phát triển nứt nẻ                      c) Vùng chấn động
Hình 6. Vùng tác dụng nổ trong thời gian sau 0,1 giây
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dựng mô hình, khai báo điều kiện biên để mô hình 
hoạt động tương đối phức tạp.

Như vậy, từ kết quả mô phỏng, các đánh giá 
ưu, nhược điểm của phần mềm LS-Dyna nhận 
thấy: Phần mềm LS-Dyna hoàn toàn phù hợp 
trong việc ứng dụng phần mềm mô phỏng để xây 
dựng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao 
hiệu quả của công tác nổ mìn trên mỏ lộ thiên. 

5. Kết luận
Từ kết quả mô phỏng vùng tác dụng nổ trên 

hình 2D với 3 lỗ khoan đường kính d = 250 mm, 
thời gian visai 17 ms với phần mềm LS - Dyna, 
nhận thấy: Các vùng tác dụng nổ trong môi trường 
đất đá được xác định dễ dàng, hiển thị trực quan, 
và đa dạng trong các bài toán phân tích. Qua đó, 
phần mềm LS-Dyna đủ cơ sở để ứng dụng phần 
mềm mô phỏng nổ mìn vào công tác nghiên cứu, 
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nổ mìn trên 
mỏ lộ thiên 
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               a) Điểm đo sóng ứng suất                             b) Gía trị đo sóng ứng suất trên 4 điểm
Hình 7. Điểm khảo sát sóng ứng suất và giá trị đo tại 4 điểm trên mô hình mô phỏng

Determination of explosive zones in rock environment by intensive simulation 
software with SPH fine-grained hydrodynamics method 

Eng. Do Van Trieu, Eng. Hoang Manh Thang
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Eng. Dao Trong Ngoc Long - Defence Economic Technical Industry Corporation (GAET)
Abstract: 
At present, there are many methods of studying and analyzing explosive effect zones in rock environment 

on open-pit mines. Prominent among them is the use of in-depth simulation software with high-precision 
calculation and analysis capabilities, rock-mechanical parameters, explosive properties that change 
quickly, easily and conveniently. Therefore, the article studies the application of LS-Dyna software with 
specialized material models specific for rock and explosives to build 2D models to simulate explosive 
impact zones in the case of loading 3 rows of dry boreholes with ordinary Anfo explosives. From the 
simulation results, the evaluation of the applicability of LS-Dyna software in the study of technological 
solutions to improve the efficiency of blasting work on open-pit mines is given.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TÍNH NĂNG TRÊN PHẦN 
MỀM GIÁM SÁT DUNG TÍCH CHẤT TẢI TRÊN XE Ô TÔ

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

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Để hiển thị mô hình 3D và tính toán dung tích chất tải thực, độ lệch tâm tải trọng trên thùng xe vận 

tải đất đá của các mỏ than lộ thiên, tiến hành xây dựng và phát triển các tính năng trên phần mềm giám 
sát dung tích chất tải bằng ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở Python. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở 
để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng máy quét Laser 3D trong cảnh báo chất tải, tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu tại các mỏ lộ thiên thuộc TKV.  

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, vận tải đất đá bằng ô tô đơn thuần 

vẫn là hình thức chủ yếu tại các mỏ lộ thiên Việt 
Nam. Chi phí vận tải bằng ô tô chiếm tỉ trọng lớn 
nhất, thay đổi trong khoảng từ 56 ÷ 67 % (cung độ 
từ 4 ÷ 8 km) trong các công đoạn chính để bóc 1 
m3 đất đá của các công đoạn chính (khoan - nổ 
mìn, xúc bốc, vận tải, đổ thải). Khi ô tô chở quá 
trọng tải 10 %, đơn giá công đoạn vận tải 1 m3 
tăng 22 ÷ 23 %, tổng chi phí các công đoạn chính 
tăng 16 %; quá trọng tải 20 %, đơn giá vận tải 1 m3 
tăng lên 54 ÷ 55 %, chi phí các công đoạn chính 
tăng lên khoảng 38 %; quá trọng tải 30 %, đơn giá 
vận chuyển 1 m3 tăng lên 100 ÷ 103 %, chi phí các 
công đoạn chính tăng lên khoảng 71 %.

Công tác kiểm soát dung tích sử dụng thùng 
xe trên các mỏ hoàn toàn bằng trực quan của kỹ 
thuật viên điều hành sản xuất, thông qua hệ thống 
camera đặt trên khai trường mỏ, mang tính ước 
lượng, định tính theo kinh nghiệm. Phương pháp 
thay thế là sử dụng máy quét laser 3D nhằm nâng 
cao hệ số sử dụng trọng tải thùng xe, giảm chi 
phí giá thành khai thác, vận tải,… phù hợp với xu 
hướng quản trị mỏ thời 4.0. Tuy nhiên, khi triển 
khai thực địa, phần mềm xử lý và tính toán dung 
tích đi theo máy laser 3D chưa đáp ứng được các 
yêu cầu về thời gian tính toán, thời gian trích xuất 
mô hình và cảnh báo về độ lệch tâm tải trọng trên 
thùng xe.

Do đó, cần thiết nghiên cứu xây dựng và phát 
triển các tính năng trên phần mềm giám sát dung 
tích chất tải để tăng thời gian tính toán dung tích, 
đảm bảo độ chính xác và cung cấp các cảnh báo 
về độ lệch tâm tải trọng từ dữ liệu quét của máy 

quét Laser 3D. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở 
để nâng cao hiệu quả của sử dụng máy laser 3D 
trong việc giám sát cảnh báo dung tích chất tải, tạo 
điều kiện thuận lợi để ứng dụng nghiên cứu trên 
các mỏ than lộ thiên thuộc TKV.  

2. Cơ sở xây dựng phương thức mô phỏng 
bề mặt mô hình và xác định dung tích mô hình

2.1. Xây dựng phương thức mô phỏng bề 
mặt mô hình

Phương thức nội suy mô hình được xây dựng 
từ các đặc trưng cơ bản vật thể trong dữ liệu đám 
mây điểm. Việc thiết lập đoạn thẳng nối từ các 
điểm trong không gian (segmentation) được thực 
hiện như sau:

- Đọc trong dữ liệu đám mây điểm gốc, tìm các 
giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của tọa độ dữ liệu đám 
mây điểm {xmax, xmin, ymax, ymin, zmax, zmin}, phân chia 
dữ liệu thành tập hợp các khối lập phương kích 
thước L với số lượng khối được xác định như sau 
[1]: 

Nkhối lập phương = [(xmax – xmin)/L|[(ymax – ymin)/L|[(zmax 
– zmin)/L]   (1)

- Xác định chiều dài L của từng khối lập phương 
[1]:

 
 (2)

Trong đó: n - số dữ liệu trong đám mây điểm; k 
- giá trị trung bình của dữ liệu điểm; β - giá trị trong 
khoảng (0,8 – 1,2).

Theo kích thước của giá trị tọa độ, dữ liệu đám 
mây điểm phân tán được phân loại thành các khối 
lập phương con trong không gian khác nhau và 
phần không có dữ liệu hay ít quan trọng sẽ bị loại 

3
max min max min max min( )( )( )kL x x y y z z

n
β= − − −
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bỏ (hình 1).
Từ cơ sở trên, mô hình 3D dữ liệu đám mây 

điểm sẽ được thiết lập với ngôn ngữ lập trình thích 
hợp.

2.2. Dung tích mô hình mô phỏng
Hiện nay, có nhiều nghiên cứu được thực hiện 

để tính khối lượng thể tích ước tính của đám mây 
điểm 3D phục vụ mục tiêu nhất định. Điểm chung 
của các phương pháp đều xuất phát từ cơ sở 
phân tích yếu tố hình học: Phân lớp cắt; đường 
cong tương thích và thể tích khối.

- Phân lớp cắt:
Phân lớp cắt tạo ra các tập hợp con của một 

đám mây điểm được thực hiện bằng cách chia 
đám mây điểm thành nhiều phần dọc theo một 
mặt phẳng.

Độ chính xác của phương pháp này hoàn toàn 
phụ thuộc vào các cạnh nội suy, do đó cần phải 
trích xuất đủ số lượng các cạnh ảo để phản ánh 
chính xác hình dạng hình học đám mây điểm.

- Đường cong tương thích:
Curve Fitting tạo ra đường cong bằng một hàm 

phù hợp nhất với hình dạng của dữ liệu. Dạng 
tổng quát của đa phức bậc n có dạng [2]: 

f(x)=a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn  (3)
- Thể tích khối:
Thể tích khối có thể được coi là bước kế thừa 

của hàm đường cong tương thích. Nếu hàm f(x) là 
một đường cong thì diện tích dưới đường cong có 
thể được tính gần đúng bằng cách chia khoảng [a, 
b] thành các khoảng con bằng nhau.

Khi đó diện tích bên dưới đường cong có thể 
được xác định là giới hạn của tổng trên hoặc tổng 
dưới khi số lượng khoảng con, tiến tới vô cùng và 
được xác định bằng công thức [2]:

Diện tích =            (4)

Tích phân xác định của f (x) ≥ 0. Đối với hai 

hàm n biến f(x) và g (x) với f (x) ≤ g (x), thì:
 
(5)

Diện tích thiết diện của lát cắt tại z được xác 
định như sau:

  
(6)

Thể tích của hình cắt trong khoảng dz là A(z)
dz. Tổng thể tích là tổng thể tích của tất cả các lát 
cắt giữa các đường trong khoảng z = c và z = d [2].

     
      (7)

Như vậy, từ các điều kiện trên khi đưa vào 
thuật toán của lập trình sẽ giúp xác định được 
thể tích (V) của vật thể một cách nhanh chóng và 
chính xác.

3. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và xây dựng 
kết nối hiển thị phần mềm cảnh báo chất tải

3.1. Lựa chọn ngôn ngữ xây dựng phần 
mềm cảnh báo

Trong các lĩnh vực của cuộc sống hiện nay 
đều ít nhiều hưởng lợi từ thành quả phát triển của 
công nghệ thông tin như phần mềm tính toán mô 
phỏng cho ngành kỹ thuật, tự động hóa, các trang 
web truy cập hiển thị,… 

Tính đến năm 2016 có đến 19 ngôn ngữ lập 
trình phổ biến được phát triển trên thế giới, tỉ lệ 
phổ biến ứng dụng của các ngôn ngữ lập trình 
được thể hiện qua hình 2.

Dựa trên các tiêu chí về tốc độ xử lý, tính linh 
hoạt trong câu lệnh và hệ thống thư viện hỗ trợ 
cho thấy ngôn ngữ Python phù hợp để xây dựng 
phần mềm giám sát dung tích chất tải.

3.2. Xây dựng câu lệnh

Hình 1. Phân chia khối hộp chứa dữ liệu đám 
mây điểm

( )
b

a
f x dx∫

( ) ( )
b b

a a
f x dx g x dx≤∫ ∫

( ) ( ) ( )
b b

z za a
A z g x dx f x dx= −∫ ∫

( )
d

c
V A z dz= ∫

Hình 2. Ngôn ngữ lập trình phổ biến năm 2016 [3] 
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Với Python, câu lệnh chung và riêng bao gồm: 
Lớp (class), hàm def, cấu trúc rẽ nhanh, cấu trúc 
lập,... để tính toán giá trị thể tích, cảnh báo và hiển 
thị mô hình quét, độ lệch tâm tải trọng.

- Câu lệnh Class:
Triển khai tổng quát câu lệnh với phần mềm 

tính toán thể tích như sau (Hình 3):
>> class Gui:
>> def __init__(self,root):
>> pass
>> if__name__= ‘__main__’:
>> root=Tk()
>> application=GUI(root)
>> root.mainloop()

- Hàm def:
Câu lệnh tổng quát được sử dụng trong phầm 

mềm có dạng sau (Hình 4):
>> def tên hàm(biến 1, biến 2, biến n):
>> pass
>> return giá trị hàm
- Cấu trúc rẽ nhánh:
Cấu trúc rẽ nhanh được sử dụng trong xây 

dựng thuật toán lựa chọn: Nếu... Thì và trả ra kết 
quả. Sơ đồ tổng quát và ứng dụng trong phần 
mềm (Hình 5).

>> if biểu_thức_điều_kiện_1:
>> # lệnh... (được thực hiện nếu biểu_thức_

điều_kiện_1 là đúng/true)
>> elif biểu_thức_điều_kiện_2:
>> # lệnh... (được thực hiện nếu biểu_thức_

điều_kiện_1 là sai/false, nhưng biểu_thức_điều_
kiện_2 là đúng/true)

>> else:

>> # lệnh... (được thực hiện nếu tất cả các biểu 
thức điều kiện đi kèm if và elif đều sai).

- Cấu trúc lặp:
Xây dựng, cấu trúc vòng lập xác định được lựa 

chọn để xác định từng thành phần trong dãy. Tại 
đây là hệ thống sơ sở dữ liệu chủng loại xe, dung 
tích thiết kế và tải trọng thiết kế (Hình 6). Câu lệnh 
tổng quát như sau:

>> for phần_tử in dãy:
>> #lệnh...
Bên cạnh những câu lệnh chính xây dựng. 

Nhóm thực hiện lồng ghép các toán tử cũng như 
các hàm, biểu thức phụ trợ để tính toán, hiển thị 
mô hình chất tải từ dữ liệu quét laser 3D.

3.3. Xây dựng kết nối hiển thị
Phần mềm xác định dung tích chất tải hướng 

tới đơn giản trong việc sử dụng và quản lý dữ liệu 
nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và thể hiện đầy 
đủ chức năng cần thiết. Sơ đồ kết nối hiển thị các 
chứng năng của phần mềm như hình 7.

Từ sơ đồ hình 7, sử dụng thư viện Tkinter, 
matplotlib, math và numpy của Python để đảm 
nhận vai trò hiển thị dữ liệu tính toán và mô hình 
chất tải với các chức năng như bảng 1.

Mỗi chức năng đều đóng vai trò riêng nhưng 
chúng liên kết với nhau không thể tách rời. Chẳng 

Hình 3. Khai báo Class trong xây dựng phần 
mềm giám sát

Hình 4. Hàm def để lưu kết quả trong phần mềm
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Hình 5. Cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng trong phần mềm

Hình 6. Ứng dụng cấu trúc lặp trong phần mềm

Hình 7. Sơ đồ kết nối hiển thị của phần mềm giám sát dung tích chất tải
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hạn “Label” đi với “Grid” hay “Entry” đi với “Grid”.
3.4. Hoàn thiện phần mềm
Phần mềm giám sát dung tích chất tải có thành 

3 phần hiển thị sau:
- Giao diện chính:
Chức năng: Khai báo thông tin, hiển thị kết quả 

tính toán (Hình 8).
- Cảnh báo:
Chức năng: Đưa ra các cảnh vào về tình trạng 

chất tải trên xe (hình 9).
- Mô hình chất tải:
Chức năng: Hiển thị mô hình 3D chất tải và vị 

Bảng 1. Chức năng của các công cụ xây dựng phần mềm giám sát dung tích chất tải

STT Công cụ Chức năng
I Thinter Python
1 Class TK Tạo cửa sổ hiển thị
2 Title Khởi tạo tên phần mềm
3 Geometry Kích thước khung hiển thị
4 Frame Quản lý tác vụ
5 Grid Xác định vị trí tác vụ
6 Label Xác định tên chức năng
7 Entry Tạo ô hiển thị
8 Combobox Lựa chọn thông tin từ cơ sở dữ liệu
9 Messagebox Hiển thị cảnh báo

10 Button Tạo nút bấm 
II Matplotlib Python
- Scatter Hiển thị mô hình đám mây điểm
III Math, numpy Thiết lập hàm tính toán

Hình 8. Giao diện phần mềm giám sát dung tích chất tải

Hình 9. Thông tin cảnh báo chất tải được đưa ra sau tính toán



28 KHCNM SỐ 1/2023 * CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LỘ THIÊN

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

trí tâm tải trọng trên thùng xe. 
Từ dữ liệu đám mây điểm, mô hình 3D chất tải 

và độ lệch tâm tải trọng trên thùng xe CAT 777D 
được xây dựng (hình 10). 

4. Kết luận
Qua nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát 

dung tích chất tải trên xe ô tô vận chuyển đất đá 
cho thấy: Các tính năng được phát triển trên phần 
mềm đáp ứng đẩy đủ yêu cầu về thời gian tính 
toán, kết quả tính toán, mô hình 3D chất tải và mô 
hình lệch tâm tải trọng với mức độ tin cậy cao. Từ 
đó nâng cao hiệu quả sử dụng của máy Laser 3D 

trong việc giám sát cảnh báo dung tích chất tải 
trên xe ô tô, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng 
công nghệ trong thực tế sản xuất. 

Tài liệu tham khảo:
 [1]. LeRoy G. Hagenbuch, Adapting the 

Off-Highway Truck Body Volumetric Process to 
Real World Conditions, SAE TECHNICAL PAPER 
SERIES, 2000-01-2652.

 [2]. S.K.Chaulya and G.M. Prasad, Sensing 
and Monitoring Technologies for Mines and 
Hazardous Areas, 2016.

 [3]. www.codereal.com

Hình 10. Mô hình chất tải và vị trí tâm tải trọng, tâm thùng xe từ dữ liệu đám mây điểm

Research on and development of features on the monitoring software to loading 
capacity on trucks

Eng. Do Van Trieu, MSc. Le Ba Phuc - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology
Abstract: 
To display the 3D model and calculate the actual loading capacity, the eccentricity of the load on the 

rock transport truck of the open pit coal mines, building and development of features on the capacity 
monitoring software by the open source programming language Python have been carried out. The 
results of the study are the basis for improving the efficiency of using 3D Laser scanners in the load 
warning, creating favorable conditions for the application of research results in opencast mines of 
Vinacomin.



 KHCNM SỐ 1/2023 * TUYỂN, CHẾ BIẾN THAN - KHOÁNG SẢN

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

29
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Biên tập: ThS. Nguyễn Văn Minh

Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thu hồi Rheni tại nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng, Lào Cai. Kết 

quả nghiên cứu đã lựa chọn được công nghệ, thông số tối ưu thu hồi Rheni dạng muối Perhenat Amoni 
NH4ReO4 từ dung dịch rửa khói khí hạng mục 318. Chất lượng sản phẩm Perhenat Amoni thu được đạt 
chất lượng yêu cầu, hàm lượng NH4ReO4 ≥ 95,56%.

1. Mở đầu
Nhà máy Luyện đồng Tằng Loỏng, Lào Cai đi 

vào sản xuất từ tháng 08 năm 2008 đến nay, năng 
suất sản lượng nhà máy vượt thiết kế (30%), chất 
lượng các sản phẩm nhà máy sản xuất ổn định 
đáp ứng yêu cầu chất lượng của các hộ tiêu thụ.

Trong các năm vừa qua, cùng với quá trình gia 
tăng sản xuất, Chi nhánh triển khai nhiều nghiên 
cứu khoa học gắn liền với sản xuất nhằm tối ưu 
hóa dây chuyền công nghệ, nâng cao hiệu quả 
sản xuất góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế. Tuy 
nhiên, việc nghiên cứu, triển khai thu hồi kim loại 
quý hiếm có trong tinh quặng, sinh ra đi kèm trong 
quá trình sản xuất đồng còn chưa nhiều. Ngoài 
ra, tài nguyên khoáng sản nói chung và khoáng 
sản đồng nói riêng là hữu hạn nên việc thu gom 
các nguồn khí, bụi, nước thải để tận thu các kim 
loại quý hiếm đi kèm trong quá trình sản xuất chế 
biến đồng là cần thiết, góp phần nâng cao chuỗi 
giá trị sản xuất. Trải qua hơn 14 năm quản lý vận 
hành dây chuyền sản xuất đồng, Chi nhánh Luyện 
đồng Lào Cai – Vimico đã làm chủ dây chuyền 
công nghệ và tích luỹ kinh nghiệm trong kỹ thuật 
luyện đồng.

Tại Nhà máy Luyện đồng Tằng Loỏng, Lào 

Cai–Vimico hằng năm sản xuất khoảng 12.000 tấn 
đồng cathode/năm, sản lượng tinh quặng đồng 
sulfua cấp cho nhà máy khoảng 50.000 tấn/năm. 
Qua phân tích cho thấy hàm lượng Rheni trong 
tinh quặng đồng khoảng 0,1g/tấn, tương ứng khối 
lượng kim loại Rheni trong tinh quặng cấp cho nhà 
máy luyện đồng Tằng Loỏng tương ứng là: 50.000 
*0,1= 5 kg. Mặt khác, tại Nhà máy luyện đồng Bản 
Qua, Bát Xát, Lào Cai công suất 20.000 tấn đồng 
cathode/năm thì nhu cầu tinh quặng đồng khoảng 
103.000 tấn/năm, tương ứng khối lượng kim loại 
Rheni trong tinh quặng đồng là 103.000 *0,1= 10,3 
kg/năm. 

2. Khảo sát phân bố kim loại Rheni (Re) 
trong nhà máy  

Đề tài đã tiến hành khảo sát sự phân bố Re 
trong các công đoạn của nhà máy luyện đồng, kết 
quả khảo sát được thể hiện ở bảng 1. 

Từ bảng kết quả phân tích hàm lượng kim loại 
Re trong mẫu tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai 
ta thấy: Hàm lượng kim loại Re trong tinh quặng 
đồng là tương đối lớn (0,1 gam/tấn). Do vậy mà 
việc nghiên cứu quy trình để thu hồi kim loại này là 
cơ sở bước đầu để áp dụng vào sản xuất sau này 
là hoàn toàn khả thi và đáp ứng được yêu cầu cấp 

Bảng 1. Tổng hợp khảo sát hàm lượng Re trong dây chuyền Luyện đồng

TT Tên nguyên liệu Chỉ tiêu ĐVT Kết quả Số lượng
1 Tinh quặng đồng Re Gam/tấn 0,1
2 Mẫu bùn 318 Re Gam/tấn 22  3 Tấn

3 Mẫu dung dịch sau rửa bụi 
(tháp rửa 318) Re Gam/lít 0,01  40m3 dung dịch /ngày

4 Mẫu bã Cu Re Gam/tấn 5  30 tấn bã đồng/năm
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thiết cần chế biến sâu khoáng sản mà Tổng Công 
ty khoáng sản TKV cũng như Tập đoàn Công 
nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Do tính chất của kim loại Re dễ bay hơi, do 
đó trong nhà máy luyện đồng kim loại Re chủ yêu 
phân bố tập chung dưới dạng khói khí trong quá 
trình nấu luyện quặng đồng sulfua mà điển hình 
dưới dạng bay bụi (thăng hoa) trong quá trình nấu 

luyện đồng, và được phân bố trong dung dịch rửa 
bụi cũng như bùn lắng của quá trình dội rửa làm 
sạch khói khí trước khi đưa vào quá trình sản xuất 
acid H2SO4. Kết quả phân tích khoáng vật chính 
đối với sản phẩm bùn 318 được thể hiện ở bảng 2 
và phân tích nhiễu xạ tia X và quan sát dưới kính 
hiển vi độ phóng đại 5000 và 10000 lần ở hình 1, 
hình 2 và hình 3.

Bảng 2. Thành phần khoáng vật chính sản phẩm bùn 318

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Ghi chú

1 Đồng sunfua % 5 ÷ 10
2 Tổng Cu % 10 ÷ 50
3 Tổng Pb % 9 ÷ ~ 20
4 S tổng % 5 ÷ 10
5 SiO2 % 10 ÷ 30

Hình 1. Dạng tồn tại của các hợp chất trong bùn 318 qua phân tích nhiễu xạ tia X

Hình 2. Sự phân bố của các chất quan sát dưới 
kính hiển vi điện tử, phóng đại 10.000 lần

Hình 3. Sự phân bố của các chất quan sát dưới 
kính hiển vi điện tử, phóng đại 5.000 lần
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Bảng 3. Thành phần hóa học của sản phẩm bã Cu

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả Ghi chú
1 Cu % 9,93  
2 Fe % 1,18  
3 Zn % 0,65  
4 Si % 0,01  
5 Pb % 0,01  
6 Ni % 0,27  
7 Sb % <1.10-4  
8 Se % 0,02  
9 Te % 0,01  

10 Bi % <1.10-4  
11 Cr % 0,007  
12 Sn % 0,04  
13 Mn % 0,12  
14 Re g/t 5

Hình 4. Dạng tồn tại của các hợp chất trong Bã đồng qua phân tích nhiễu xạ tia X

Hình 5. Sự phân bố của các chất quan sát dưới 
kính hiển vi điện tử, phóng đại 3000 lần

Hình 6. Sự phân bố của các chất quan sát dưới 
kính hiển vi điện tử, phóng đại 5000 lần
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Tuy hàm lượng Re trong bùn 318 tương đối 
lớn 22 gam/tấn, nhưng đòi hỏi việc chiết xuất thu 
hồi trải qua nhiều công đoạn cũng như chi phí lớn 
do: (i) Trong bùn 318 hàm lượng Cu lớn do đó ảnh 
hưởng đến chi phí loại bỏ yếu tố ảnh hưởng đến 
quá trình chiết xuất thu hồi Re; khối lượng bùn 318 
thu được trong năm ít 2- 3 tấn/năm; trong bùn 318 
có các kim loại Au, Ag đi kèm với hàm lượng cao 
vì vậy được ưu tiên đưa đi xử lý thu hồi sản phẩm 
Au, Ag; (ii) Trong bùn 318 còn có một lượng lớn 
hàm lượng Pb cũng như các loại tạp chất khác 
(cặn bẩn cơ học…) đi cùng nên ảnh hưởng cũng 
như làm tăng chi phí thu hồi kim loại Re sau này.

Qua quan sát qua kính kiển vi điện tử (SEM) 
có thể xác định sự phân bố dạng xếp thành từng 
vảy hoặc hạt Đồng sulfate được lẫn, bao bọc bởi 
PbSO4. Chính những vảy, hạt này hòa trộn lẫn 
nhau cũng gây khó khăn trong quá trình chiết xuất.

Ngoài ra bùn 318 có giá trị kim loại Au là lớn 
nên việc chiết xuất thu hồi riêng lẻ kim loại Re là 
không khả thi về mặt kinh tế. Kết quả phân tích 
thành phần hóa học sản phẩm bã Cu thể hiện 
bảng 3 và phân tích nhiễu xạ tia X và quan sát 
dưới kính hiển vi độ phóng đại 5000 và 10000 lần 
ở hình 4, hình 5 và hình 6.

Bằng phương pháp quan sát qua kính kiển vi 
điện tử (SEM) có thể xác định sự phân bố dạng 
xếp thành từng vảy hoặc hạt thạch cao. 

Hàm lượng Re trong bã Cu tương đối lớn (5 
gam/tấn) tuy nhiên hàm lượng Cu trong bã này 
cao (~10%Cu), do vậy ảnh hưởng của kim loại Cu 

đối với quá trình thu hồi kim loại Re là rất lớn và 
làm tăng chi phí thu hồi đối với kim loại này. 

Nhóm tác giả tiến hành lấy mẫu và phân tích 
phần hóa học trong dung dịch rửa bụi 318 thể hiển 
ở bảng 4. 

Qua kết quả phân tích trên cho thấy: Hàm 
lượng kim loại Re trong dung dịch này tương đối 
nhỏ (0,01 gam/lít) nhưng hàm lượng này cũng là 
tương đối cao so với yêu cầu đầu vào của quá 
trình chiết xuất thu hồi kim loại Re từ các phụ 
phẩm của quá trình nấu luyện quặng Cu sulfua 
trên thế giới (0,005 gam/lít) gấp 2 lần. Mặt khác 
kim loại ảnh hưởng như Fe trong dung dịch này ~ 
120 mg/lít so với 10 gam/lít (nhỏ hơn khoảng 80 
lần) vì vậy mà việc nghiên cứu thu hồi kim loại Re 
trong dung dịch rửa bụi là hoàn toàn khả thi.

Do đó, tiến hành nghiên cứu thu hồi kim loại 
Re trong dung dịch sau lắng rửa bụi 318 có tính 
khả thi. 

3. Nội dung nghiên cứu thu hồi Rheni
3.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
Đề tài tập trung áp dụng phương thức Trích 

ly và Giải chiết nhằm tập trung toàn bộ Re vào 
một pha dễ thu hồi (pha Hữu cơ) để tránh phát 
sinh ra bã, cặn hoặc nếu có thì rất ít là rất cần thiết. 
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, vật 
liệu mới cũng như hoá chất mới thì việc thự hiện 
trích ly để làm giàu Re là hoàn toàn khả thi. 

Quá trình thử nghiệm được thực hiện trong 
quá trình làm giàu quặng bao gồm việc tạo ra dữ 
liệu riêng biệt cân bằng trong các điều kiện xử lý 

Bảng 4. Thành phần hóa học trong dung dịch rửa bụi 318

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả Ghi chú
1 Cu g/lít 6,23  
2 Fe mg/lít 118,85  
3 Zn mg/lít 76,29  
4 Si mg/lít 6,82  
5 Pb mg/lít 66,45  
6 Ni mg/lít 74,51  
7 Sb mg/lít <0,02  
8 Se mg/lít <0,02  
9 Te mg/lít <0,02  

10 Bi mg/lít 11,16  
11 Cr mg/lít 6,21  
12 Sn mg/lít 13,60  
13 Mn mg/lít 4,47  
14 Re g/lít 0,01
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khác nhau và việc sử dụng dữ liệu này trong thiết 
kế quy trình xử lý 250 lít chất lỏng có tạp chất cao.

2R3N + H2SO4 ↔ (R3NH)2SO4      (1)
(R3NH)2SO4 + 2HReO4 ↔ 2R3NHReO4 + 

H2SO4 (2)
R3NHReO4 + NH4OH ↔ NH4ReO4 + R3N +   

H2O   (3)
Việc thu Rhenium bằng cách chiết dung môi 

có thể được coi là một quy trình gồm hai bước 
liên quan đến việc cô đặc chất dẫn dạng loãng 
cấp thấp bị nhiễm bẩn cao thành chất dẫn cô đặc 
tương đối tinh khiết và tinh chế cuối cùng của chất 
dẫn cô đặc cấp trung bình đến mức độ kết tinh 
mong muốn thể hiện ở hình 7 và hình 8.

3.2. Kết quả nghiên cứu

Nhóm tác giả đã nghiên cứu các yếu tổ ảnh 
hưởng tới quá trình trích ly và đã lựa chọn được 
các thông số tối ưu được thể hiện ở bảng 5. Chất 
lượng muối Perhenat Amoni NH4ReO4 thu được 
đạt hàm lượng NH4ReO4 ≥ 95%.

Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát, đánh giá 
những yếu tố ảnh hưởng đến quy trình công nghệ 
và đặc biệt đã lựa trọn được các loại dung môi 
hữu cơ cũng như tỷ lệ pha trộn giữa các dung môi 
hữu cơ với nhau để làm dung môi trích ly tối ưu 
để thu hồi, làm giàu kim loại Re có trong dung dịch 
rửa bụi tại Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng, Lào 
Cai. Kết quả đã đề xuất được quy trình công nghệ 
thu hồi Re từ dung dịch rửa bụi và tinh chế để thu 
sản phẩm cuối cùng là muối Perhenat Amoni có 

Hình 7. Sơ đồ công nghệ thu hồi kim loại Re từ dung dịch rửa bụi
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hàm lượng NH4ReO4 ≥ 95,6%.
4. Kết luận
Đã xây dựng được quy trình công nghệ thu hồi 

Re dạng muối Perhenat Amoni NH4ReO4 từ dung 
dịch làm sạch khói khí – hạng mục 318 tại Nhà 
máy nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng, Lào Cai. 
Chất lượng sản phẩm Perhenat Amoni thu được 
đạt chất lượng yêu cầu, hàm lượng NH4ReO4 ≥ 
95,56%.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để để 
thu hồi Re dạng muối Perhenat Amoni NH4ReO4 
tại nhà máy luyện đồng thuộc TKV góp phần tận 
thu tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

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

kim loại Rheni trong quá trình nấu luyện đồng tại 
các Nhà máy luyện đồng thuộc TKV”, Tổng Công 
ty Khoáng sản TKV-CTCP năm 2022.

Hình 8. Sơ đồ công nghệ tinh chế sản phẩm NH4ReO4
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Bảng 5. Tổng hợp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly

TT Tên yếu tố khảo sát Kết quả lựa chọn

1 Ảnh hưởng nồng độ acid 
H2SO4

Trích ly trực tiếp dung dịch rửa bụi 318 với nồng độ acid H2SO4 
100 đến 130 gam/ít

2 Ảnh hưởng của thời gian Thời gian thực hiện trích ly 60 phút

3 Ảnh hưởng tỷ lệ dung dịch 
trích ly trên dung môi trích ly Tỷ lệ thực hiện trích ly 4 ÷ 6

4 Ảnh hưởng của nhiệt độ Trích ly ở nhiệt độ phòng
5 Quá trình cô đặc dung dịch Thực hiện cô đặc làm giàu Re ở nhiệt độ ≤ 900C

6 Dung môi giải chiết Dùng dung dịch NH4OH 25 ÷ 28% pha với nước theo tỷ lệ thể 
tích: 1 thể tích NH4OH 25 ÷ 28% pha với 1 thể tích nước

7 Ảnh hưởng tỷ lệ pha dung 
môi

Tỷ lệ pha dung môi: 380ml dầu KO + 100ml Trioctylamin + 20ml 
1-Octnol cho 500 ml dung môi trích ly

8 Tốc độ bay hơi, tiêu hao 
dung môi trích ly Tiêu hao 20% thể tích cho 15 mẻ trích ly liên tục

9 Độ bền của dung môi trích ly Đến lần trích ly thứ 200 thì khả năng thu hồi Re của dung môi 
trích ly còn ~ 90,49%

Research on Rhenium recovery technology at Tang Loong copper smelting plant, 
Lao Cai

Eng. Hoang Ngoc Minh, Eng. Doan  Vu Long, Dr. Doan Tien Sy, Eng. Hoang Van Nhan
Eng.Pham Duc Bang - Branch of Vimico Lao Cai copper smelting

Abstract: 
This paper presents the research results of Rhenium recovery at Tang Loong copper smelting plant, 

Lao Cai. According to the research results, the optimal technology and parameters have been selected 
to recover Rhenium in the form of NH4ReO4 Perhenate Ammonium Ammonium salt from the gas smoke 
washing solution of category 318. The quality of the obtained Ammonium Perhenate product meets the 
required quality with NH4ReO4 content ≥ 95.56%.

Hình 9. Sản phẩm muối Perhenat Amoni thu được với hàm lượng NH4ReO4 là 95,56%
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KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM MÁY RỬA QUẶNG HAI TRỤC VÍT 
CÁNH VUÔNG MRCV 2284 TẠI NHÀ MÁY TUYỂN BAUXIT TÂN RAI

ThS. Trần Ngô Huấn, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh
KS. Trần Kim Tuyến, KS. Đinh Xuân Dương
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Lưu Văn Thực

Tóm tắt:
Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông có nhiệm vụ đánh tơi, rửa sạch quặng và tách các tạp chất 

ra khỏi quặng, máy được sử dụng rộng rãi trong dây chuyền tuyển quặng bằng công nghệ tuyển rửa. 
Tại 2 nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai, Lâm Đồng và Nhân Cơ, Đắk Nông thuộc Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện đang sử dụng 08 thiết bị máy rửa quặng hai trục vít 
cánh vuông đều là các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhằm chủ động trong công tác sửa chữa, bảo 
trì, thay thế và năng cao năng lực chế tạo thiết bị việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo nội địa hóa máy rửa 
quặng hai trục vít cánh vuông là thực sự cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các đơn vị trong 
và ngoài TKV. Bài báo trình bày về kết quả áp dụng thử nghiệm thiết bị máy rửa quặng hai trục vít cánh 
vuông MRCV 2284 chế tạo nội địa hóa tại nhà máy tuyển bauxit Tân Rai, Lâm Đồng.

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

được sử dụng để tuyển rửa các loại khoáng sản 
kim loại màu, vật liệu xây dựng như: Quặng sắt, 
quặng bauxite, mangan, titan, quặng thiếc và các 
loại vật liệu xây dựng dùng trong các nhà máy sản 
xuất công nghiệp… Máy có nhiệm vụ đánh tơi, rửa 
sạch quặng và tách các tạp chất ra khỏi quặng. 
Các sản phẩm sau khi qua máy sẽ tiếp tục được 
chuyển tới các thiết bị công nghệ tiếp theo trong 
dây chuyền tuyển, chế biến quặng.

Tại hai nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai và 
Nhân Cơ thuộc TKV hiện đang sử dụng 08 thiết bị 
này là các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài 
ra, theo “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, 
chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 
2015, có xét đến năm 2025” đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 167/2007/
QĐ-TTg ngày 01/11/2007, các Nhà máy alumin 
Tân Rai sẽ dự kiến nâng công suất lên 1,2 triệu 
tấn/năm, khi đó nhu cầu về thiết bị máy rửa quặng 
hai trục vít cánh vuông trong dây chuyền mới khi 
đầu tư mở rộng nhà máy là khoảng 04 chiếc; các 
nhà máy Đắk Nông 1 nâng công suất lên 1,2 triệu 
tấn/năm và alumin Đắk Nông 2, 3, 4 triển khai thực 
hiện với công suất thiết kế từ 1,5÷2,0 triệu tấn/
năm thì nhu cầu về máy rửa quặng hai trục vít 
cánh vuông là khoảng 34÷44 chiếc. Như vậy, tính 
riêng cho khu vực bauxit Lâm Đồng và Đắk Nông 

thì trong tương lai gần số lượng máy rửa quặng 
hai trục vít cánh vuông cần thiết phải đầu tư là 
khoảng 38÷48 chiếc.

Trên cơ sở đó, nhằm chủ động trong công tác 
sửa chữa, bảo trì, thay thế và năng cao năng lực 
chế tạo thiết bị việc chế tạo nội địa hóa máy rửa 
quặng hai trục vít cánh vuông và thử nghiệm thiết 
bị trong thực tế sản xuất là thực sự cần thiết.

2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thông số 
kỹ thuật Máy rửa cánh vuông

Máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông có cấu 
tạo gồm hai trục vít xoắn lắp cánh vuông (3) được 
lắp song song với nhau, nghiêng một góc β so với 
phương ngang, nằm trọn vẹn trong máng rửa (1). 
Đáy máng rửa (1) cũng song song với hai trục vít 
xoắn, máng được cấp nước liên tục để rửa quặng. 
Các cánh vuông được chế tạo bằng thép hợp kim 
chống mài mòn sắp xếp so le dạng xương cá có 
tác dụng khuấy đảo hỗn hợp vật liệu cần rửa lẫn 
trong bùn đất, các cánh vuông trên hai trục vít xoắn 
(3) được bố trí lệch nhau, cánh nọ đặt nghiêng so 
với cánh kia một góc 45 độ. Trục vít xoắn (3) được 
đặt trên hai gối đỡ (7) và (8). Gối đỡ trên (7) lắp 
ổ trượt đỡ chặn, gối đỡ dưới (8) lắp ổ đỡ trượt. 
Khi làm việc, gối đỡ dưới (8) ngâm trong hỗn hợp 
nước, bùn quặng. Hệ thống dẫn động bao gồm 
động cơ (4), hộp giảm tốc (5), bộ bánh răng và 
trục truyền động (6) và các khớp nối. Toàn bộ kết 
cấu máy được đặt trên khung đỡ (2), xem hình 1.
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Nguyên lý hoạt động: Từ hệ thống truyền động 
(4, 5, 6), hai trục vít xoắn (3) được dẫn động quay 
cùng vận tốc và quay ngược chiều nhau. Vật liệu 
đầu được cấp qua cửa cấp liệu nằm ở một bên 
thân máng (1) gần đầu dưới, thân máy có hình 
máng đặt nghiêng (6÷12 độ). Nước được cấp qua 

vòi phun ở đầu trên vào phần trên máng (1). Bộ 
phận truyền động (4~6) làm trục (3) và các cánh 
rửa quay. Khi cánh rửa quay ngoài tác dụng cắt, 
chà xát vật liệu dể làm tơi, rửa sét bám dính trên 
hạt lớn (làm sạch quặng) đồng thời đẩy hạt lớn 
đã được rửa lên phía trên đi vào sản phẩm sạch 

Hình 1. Cấu tạo máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông
1- Máng rửa quặng; 2- Khung đỡ máy; 3- Trục vít xoắn cánh vuông; 4- Động cơ; 5- Hộp giảm tốc;

6- Bộ bánh răng và trục truyền động; 7- Gối đỡ trên; 8- Gối đỡ dưới.

Bảng 1. Thông số kỹ thuật máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MRCV 2284

TT Thông số Đơn vị Giá trị Ghi chú
1 Năng suất tấn/h 100÷120
2 Cỡ hạt lớn nhất amax mm 50
3 Kích thước thùng (dài x rộng) mm 2.200x8.400
4 Góc nghiêng máng β độ 14
5 Số trục vít xoắn trục 2
6 Số vòng quay trục vít vòng/ph 33
7 Đường kính vít mm 1.060
8 Bước cánh mm 300
9 Góc nghiêng cánh độ 15

10 Công suất động cơ điện kW 75
11 Điện áp V 380/660
12 Tốc độ động cơ điện vòng/ph 740
13 Công suất hộp giảm tốc kW 140
14 Tỷ số truyền hộp giảm tốc - 22,4
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sét còn hạt nhỏ từ 1÷2 mm cùng nước tràn qua 
ngưỡng ở đầu dưới máng được chuyển đến các 
thiết bị công nghệ xử lý tiếp theo.

Thông số kỹ thuật của máy rửa quặng hai trục 
vít cánh vuông MRCV 2284 có các thông số kỹ 
thuật chính như bảng 1: 

Quá trình thực hiện thiết kế chế tạo nội địa hóa 
thiết bị, thiết kế đã hoàn thiện sơ đồ hệ thống dẫn 
động máy: Với thiết kế trạm dẫn động ban đầu 
(Hình 1), công suất động cơ điện dẫn động được 
truyền qua hộp giảm tốc, sau đó qua bộ truyền 
bánh răng hở gồm hai bậc: bậc 1- Cặp bánh răng 
trụ răng thẳng; bậc 2- Cặp bánh răng côn và sau 
đó đến hai trục vít xoắn. Trong quá trình làm việc 
xuất hiện rung động theo phương dọc cặp trục vít 
xoắn, làm thay đổi khe hở ăn khớp của cặp bánh 
răng côn, ảnh hưởng đến truyền động và giảm tuổi 
bền cặp bánh răng này. Để khắc phục nhược điểm 
này, bộ truyền động được cải tiến, công suất động 
cơ điện dẫn động được truyền qua hộp giảm tốc, 
qua bộ truyền bánh răng hở, sau đó qua trục các 
đăng tới hai trục vít xoắn như trên hình 2.

3. Áp dụng thử nghiệm máy rửa quặng hai 
trục vít cánh vuông

Thử nghiệm công nghiệp sản phẩm chế tạo 
mới trong thực tế sản xuất tại nhà máy là một quá 
trình quan trong để đánh giá thiết bị cả về thiết kế 
và chất lượng chế tạo cũng như các chỉ tiêu công 
nghệ đạt được. Để đánh giá các thông số thiết bị 

trong quá trình thử nghiệm, máy rửa cánh vuông 
MRCV 2284 đã được triển khai lắp đặt thử nghiệm 
tại vị trí máy Ev.2 trong dây chuyền sản xuất của 
nhà máy tuyển bauxit Tân Rai thuộc Công ty 
TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (Hình 3).

Quá trình vận hành, theo dõi hoạt động thực 
tế thiết bị cho thấy, thiết bị chế tạo nội địa hóa đã 
đảm bảo các thông số thiết kế đề ra: Vận tốc trục 
vít 24÷33 vòng phút (điều khiển thông qua biến 
tần); nhiệt độ động cơ, hộp giảm tốc <60°C; nhiệt 
độ các gối đỡ trục bánh răng <40°C; nhiệt độ gối 
chữ thập <60°C; bộ truyền động hoạt động êm, 
tin cậy và được làm kín nên đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường.

Để đánh giá các chỉ tiêu công nghệ của thiết bị 
trong dây chuyền, tiến hành thực hiện công tác lấy 
mẫu, đánh giá năng suất và hiệu suất theo từng 
ca sản xuất:

- Đối với năng suất quặng nguyên khai cấp vào 
nhà máy thống kê tại trạm cân ô tô từ thời điểm 
bắt đầu đến lúc kết thúc ca. Năng suất quặng tinh 
thông qua cân băng tải và hiển thị tại màn hình 
điều khiển và triển khai lấy mẫu trên băng tải cân 
xác định khối lượng và độ ẩm căn cứ thông số thiết 
bị băng tải để xác định năng suất thiết bị (bảng 2);

- Đối với hiệu suất tiến hành lấy mẫu hai sản 
phẩm tràn và sản phẩm cát phân tích hàm lượng 
Al2O3 và SiO2 để xác định thực thu đồng thời phân 
tích sàng ướt qua lưới 1mm để xác định thành 

Hình 2. Thiết bị máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MRCV 2284
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Hình 3. Quá trình triển khai lắp đặt thử nghiệm thiết bị

Hình 4. Công tác kiểm tra đo nhiệt độ các chi tiết máy

Hình 5. Công tác tra mỡ bổ sung, kiểm độ mòn gối nhựa, đo độ rung
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Bảng 2. Thống kê khối lượng quặng nguyên khai, quặng tinh trong quá trình đánh giá thiết bị

Ngày tháng
Quặng NK (tấn) Quặng tinh +1mm (tấn) Độ ẩm %

Khối lượng Thu hoạch Khối lượng Thu hoạch Quặng NK Quặng tinh

12/11/2022
4692,27 100 2370 50,51 20,7 12,35
3720,97 100 2077,31 55,83 0 0

14/11/2022
4521,21 100 2380 52,64 20,65 12,52
3587,58 100 2082,02 58,03 0 0

17/11/2022
3935,55 100 2200 55,90 20,54 12,67

3127,319 100 1921,26 61,43 0 0

21/11/2022
3905,98 100 2200 56,32 20,66 12,45

3098,874 100 1926,1 62,15 0 0

24/11/2022
3889,8 100 1980 50,90 20,7 12,4

3084,611 100 1734,48 56,23 0 0

a) Lấy mẫu xác định năng suất băng tải Bc201 b) Lấy mẫu xác định năng suất băng tải 301

c) Lấy mẫu sản phẩm cát d) Lấy mẫu sản phẩm nước tràn
Hình 6. Công tác lấy mẫu đánh giá các chỉ tiêu công nghệ
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Bảng 3. Tổng hợp năng suất phân cấp máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MRCV 2284

TT Ngày tháng 
lấy mẫu Tên sản phẩm ĐVT Khối lượng 

(Ẩm NK 0%) Ghi chú

1 12/11/2022
Tràn Tấn/h 30,95
Cát Tấn/h 79,61

Cộng Tấn/h 110,57

2 14/11/2022
Tràn Tấn/h 17,31
Cát Tấn/h 83,46

Cộng Tấn/h 100,78

3 17/11/2022
Tràn Tấn/h 22,91
Cát Tấn/h 87,95

Cộng Tấn/h 110,86

4 21/11/2022
Tràn Tấn/h 34,74
Cát Tấn/h 71,21

Cộng Tấn/h 105,95

5 24/11/2022
Tràn Tấn/h 40,42
Cát Tấn/h 80,21

Cộng Tấn/h 120,64

6 Trung bình
Tràn Tấn/h 29,27
Cát Tấn/h 80,49

Cộng Tấn/h 109,76

Bảng 4. Hiệu suất phân cấp máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MRCV 2284

Ngày tháng 
lấy mẫu Sản phẩm Thu hoạch 

+1mm (%)
Thu hoạch 
-1mm (%) Cộng

Hiệu suất 
phân cấp E (%)

Thực tế Thiết kế

12/11/2022
SP Cát 92,83 7,17 100

90,25 >90SP Tràn 0,21 99,79 100
Cộng 55,83 44,17 100

14/11/2022
SP Cát 93,58 6,42 100

90,54 >90SP Tràn 0,38 99,62 100
Cộng 58,03 41,97 100

17/11/2022
SP Cát 94,88 5,12 100

91,41 >90SP Tràn 0,18 99,82 100
Cộng 61,43 38,57 100

21/11/2022
SP Cát 94,39 5,61 100

90,24 >90SP Tràn 0,07 99,93 100
Cộng 62,15 37,85 100

24/11/2022
SP Cát 94,63 5,37 100

92,72 >90SP Tràn 0,24 99,76 100
Cộng 56,23 43,77 100

Trung bình
SP Cát 94,06 5,94 100

91,03 >90SP Tràn 0,22 99,78 100
Cộng 58,74 41,26 100
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phần cỡ hạt -1mm để xác định hiệu suất phân cấp 
của thiết bị.

Mẫu sau khi lấy được gia công phân tích độ 
ẩm, thành phần hàm lượng Al2O3, SiO2 thành 
phần độ hạt qua lưới 1mm tại bộ phận phân tích.

Căn cứ các kết quả lấy mẫu xác định năng 
suất, số liệu thống kê khối lượng quặng nguyên 
khai, quặng tinh theo từng ca sản xuất ta có kết 
quả đánh giá các chỉ tiêu năng suất của thiết bị thử 
nghiệm như bảng 3.

Căn cứ kết quả phân tích mẫu về thành phần 
độ hạt, phân tích hàm lượng của phòng Quản lý 
Chất lượng có kết quả đánh giá các chỉ tiêu hiệu 
suất phân cấp của thiết bị được thể hiện trong 
bảng 4, thực thu Al2O3 được thể hiện trong bảng 5.

Qua kết quả theo dõi, lấy mẫu và phân tích mẫu 
cho thấy: Năng suất trung bình máy rửa quặng 
hai trục vít cánh vuông MRCV 2284 đưa vào hoạt 
động trong sản xuất đạt 100÷120 tấn/h; hiệu suất 
phân cấp của máy trung bình 91,03%; tỷ lệ thực 
thu theo hàm lượng Al2O3 của máy từ 82,12%.

4. Kết luận
- Quá trình nghiên cứu, thiết kế chế tạo nội 

địa hóa thiết bị máy rửa quặng hai trục vít cánh 
vuông MRCV 2284 có các thông số kỹ thuật tương 

đương với thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc đang 
sử dụng tại Tân Rai, Nhân Cơ.

- Kết quả theo dõi vận hành, thử nghiệm thiết 
bị tại nhà máy tuyển bauxit Tân Rai, Lâm Đồng 
cho thấy thiết bị chế tạo nội địa hóa đã đạt được 
các chỉ tiêu công nghệ theo yêu cầu: Năng suất 
máy đảm bảo 100÷120 tấn/h, hiệu suất phân cấp 
đối với hạt -1mm >90%, vận tốc trục cánh vuông 
trong dải 24÷33 vòng phút, động cơ điện công suất 
75kW-380/660V-740v/ph, hộp giảm tốc công suất 
140kW, tỷ số truyền i=22,4 hoạt động đảm bảo, tin 
cậy, bộ truyền động bánh răng thẳng được làm kín 
đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

- Máy rửa cánh vuông MRCV 2284 hoàn toàn 
đáp ứng được quá trình sản xuất công nghiệp 
của các nhà máy tuyển quặng bauxit. Do vậy, sản 
phẩm có thể được sản xuất thương mại đáp ứng 
yêu cầu của ngành công nghiệp khai thác - chế 
biến khoảng sản Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Trần Ngô Huấn và nnk (2022), Báo cáo 

tổng kết đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy 
rửa cánh vuông thay thế nhập khẩu áp dụng cho 
các nhà máy tuyển Bauxit tại Việt Nam”.

Bảng 5. Thực thu máy rửa quặng hai trục vít cánh vuông MRCV 2284

Ngày 
tháng

lấy mẫu
Sản phẩm

Khối 
lượng 
(tấn)

Thu 
hoạch

(%)

Hàm lượng Thực thu Thực thu 
Al2O3 TK 

(%)

Msi 
(%)Al2O3

(%)
SiO2
(%)

Al2O3
(%)

SiO2
(%)

Ca 1
12/11/2022

Sản phẩm cát 79,61 72,01 41,32 2,39 76,24 40,51 68,21 17,29
Sản phẩm tràn 30,95 27,99 33,13 9,03 23,76 59,49 31,79 3,67

Đầu vào 110,57 100,00 39,03 4,25 100,00 100,00 100 9,19

Ca 1
14/11/2022

Sản phẩm cát 83,46 82,82 48,20 3,25 87,82 68,63 68,21 14,83
Sản phẩm tràn 17,31 17,18 32,22 7,16 12,18 31,37 31,79 4,50

Đầu vào 100,78 100,00 45,45 3,92 100,00 100,00 100 11,59

Ca 2
17/11/2022

Sản phẩm cát 87,95 79,33 42,36 2,15 84,22 68,76 68,21 19,70
Sản phẩm tràn 22,91 20,67 30,46 3,75 15,78 31,24 31,79 8,12

Đầu vào 110,86 100,00 39,90 2,48 100,00 100,00 100 16,08

Ca 1
21/11/2022

Sản phẩm cát 71,21 67,21 45,62 1,79 74,39 52,58 68,21 25,49
Sản phẩm tràn 34,74 32,79 32,19 3,31 25,61 47,42 31,79 9,73

Đầu vào 105,95 100,00 41,22 2,29 100,00 100,00 100 18,01

Ca 1
24/11/2022

Sản phẩm cát 80,21 66,49 47,58 1,72 75,52 37,45 68,21 27,66
Sản phẩm tràn 40,42 33,51 30,61 5,70 24,48 62,55 31,79 5,37

Đầu vào 120,64 100,00 41,89 3,05 100,00 100,00 100 13,72

Trung bình
Sản phẩm cát 80,88 76,40 45,02 2,26 82,12 55,82 68,21 19,92
Sản phẩm tràn 24,99 23,60 31,72 5,79 17,88 44,18 31,79 5,48

Đầu vào 105,86 100,00 41,88 3,09 100,00 100,00 100 13,54
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Result of testing the MRCV 2284 Bi-spiral recessed ore washer at Tan Rai bauxite 
processing plant

MSc. Tran Ngo Huan, MSc. Doan Ngoc Canh, Eng.Tran Kim Tuyen
Eng. Dinh Xuan Duong - Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
The MRCV 2284 Bi-spiral recessed ore washer is responsible for breaking, washing ore and 

separating impurities from ore, widely used in ore selection line by washing technology. Bauxite ore 
selecting plants of Vinacomin at Tan Rai, Lam Dong and Nhan Co, Dak Nong province are currently 
using 08 Bi-spiral recessed ore washers, all of which imported from China. In order to be proactive in 
the repairing, maintenance, replacement and improvement of equipment manufacturing capacity, it is 
really necessary to research, design, manufacture and localize the Bi-spiral recessed ore washers to 
serve production needs of units inside and outside Vinacomin. This paper presents the results of the 
experimental application of the MRCV 2284 Bi-spiral recessed ore washer, manufactured and localized 
at Tan Rai bauxite processing factory, Lam Dong.
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Tóm tắt:
Hiện nay, tại vùng mỏ Quảng Ninh, các lỗ khoan thăm dò hầu hết đều phải khoan qua bãi thải nên 

gặp nhiều khó khăn phức tạp như mất nước rửa, sập lở thành lỗ khoan, dẫn tới giảm năng suất khoan, 
ảnh hưởng đến tiến độ thi công vaf làm tăng giá thành mét khoan. Do đó, việc nghiên cứu áp dụng thử 
nghiệm các giải pháp công nghệ khoan mới để khắc phục các phức tạp khi khoan qua bãi thải, nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành thi công khoan có tính cấp thiết và đáp ứng nhu cầu 
sản xuất thực tế. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và áp dụng thử 
nghiệm công nghệ khoan bằng búa đập khí nén dẫn theo ống chống, nhằm phân tích, đánh giá khả năng 
ứng dụng trong thực tế sản xuất để nâng cao hiệu quả, chất lượng thi công các lỗ khoan thăm dò qua 
bãi thải tại vùng mỏ Quảng Ninh và các vùng mỏ khác có điều kiện tương đồng ở Việt Nam.

1. Mở đầu
Hàng năm, Tập đoàn Than và Khoáng Sản Việt 

Nam có khối lượng khoan thăm dò từ 120.000m 
đến 180.000m Trong đó, có khoảng 80% khối 
lượng khoan ở vùng mỏ Quảng Ninh. Ở khu vực 
Quảng Ninh, các lỗ khoan thăm dò thường xuyên 
phải khoan qua bãi thải. Tuy nhiên, các lỗ khoan 
thăm dò qua bãi thãi thường gặp nhiều khó khăn 
phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do đất đá trong bãi 
thải rời rạc, hay gây ra các hiện tượng mất nước 
rửa, sập lở thành lỗ khoan, dẫn tới giảm năng 
suất khoan ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tăng 
giá thành mét khoan. Các phương pháp và công 
nghệ khoan qua bãi thải đã được áp dụng tại vùng 
Quảng Ninh nói chung và tại Công ty Cổ Phần Địa 
chất mỏ - TKV nói riêng bộc lộ nhiều nhược điểm 
như: năng suất thấp, ô nhiễm môi trường, có nguy 
cơ mất an toàn… Vì vậy, việc nghiên cứu và áp 
dụng các giải pháp công nghệ khoan tiên tiến để 
khắc phục các phức tạp khi thi công các lỗ khoan 
thăm dò qua bãi thải là việc cần thiết, phụ hợp với 
nhu cầu sản xuất.

2. Tổng quan các công nghệ khoan qua bãi 
thải 

Trong lịch sử phát triển, ngành khoan thăm dò 
Việt Nam đã từng áp dụng nhiều công nghệ khoan 
để khoan qua bãi thải. Từ năm 1972 - 1973, Tổng 

Cục địa chất Việt Nam (nay là Tổng cục Địa chất 
và Khoáng sản Việt Nam) đã sử dụng dung dịch 
bọt (nhẹ) để khoan qua tầng bãi thải ở Mông Răng 
- Lộ Trí, nhưng không thành công vì tiêu hao dung 
dịch bọt rất lớn, giá thành mét khoan qua bãi thải 
quá cao, thiết bị đi kèm để sản xuất dung dịch bọt 
cồng kềnh [1]. 

Những năm 1975 - 1976, Tổng cục đã sử dụng 
dung dịch gel xi măng để khoan qua bãi thải ở 
vùng mỏ Đèo Nai, Cọc Sáu nhưng cũng không đạt 
hiệu quả như mong muốn, mất nhiều thời gian cho 
công tác khoan và điều chế dung dịch gel xi măng. 
Dung dịch gel xi măng thường bị đông đặc trong 
quá trình bơm xuống lỗ khoan, gây nhiều khó khăn 
cho công việc thông tắc cần khoan. 

Vào những năm 1980, phương pháp khoan 
thổi khí qua bãi thải bằng choòng 3 chóp xoay 
đươc đưa vào áp dụng. Phương pháp này đã đem 
lại kết quả khả quan hơn: giá thành mét khoan qua 
bãi thải giảm từ 30%-40% so với khoan sử dụng 
dung dịch gel xi măng và 40-50% so với khoan sử 
dụng dung dịch bọt. Phương pháp khoan thổi khí, 
mặc dù có một số ưu điểm, song cũng có nhược 
điểm là thành lỗ khoan không ổn định, hay bị sập 
lở dẫn tới việc thả ống chống xuống lỗ khoan gặp 
nhiều khó khăn.

Từ những năm 1990 - 2011, biện pháp giã đất 
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sét - chống ống hoặc khoan kết hợp giã đất sét với 
trám xi măng - chống ống đã áp dụng để thi công 
các lỗ khoan qua bãi thải. 

Phương pháp giã đất sét gia cố thành lỗ khoan 
được tiến hành sau mỗi hiệp khoan từ 1m÷2m. 
Khi ngừng khoan sẽ tiến hành thả sét ẩm ướt thái 
thành từng cục vào lỗ khoan, hoặc dung dịch sét 
dạng vữa đặc sệt được trộn lẫn với chấu, rơm 
băm nhỏ, sau đó vo viên thả vào lỗ khoan. Sét cục 
hoặc sét vo viên có kích thước thường nhỏ hơn  
1/2 đường kính lỗ khoan.

Sau khi thả sét đầy khoảng đã khoan, ống 
nặng được cáp của tời khoan đưa xuống giã cho 
sét kết dính vào thành lỗ khoan. Ống nặng giã cho 
đến khi nào sét không còn chồi trong lỗ khoan thì 
tiếp tục khoan phát triển chiều sâu và công việc 
đưa sét vào lỗ khoan kết hợp với quá trình giã sét 
được lặp lại như trên cho đến khi khoan qua tầng 
bãi thải đến đá gốc sẽ tiến hành chống ống để 
ngăn cách tầng bãi thải. Sơ đồ khoan kết hợp với 
giã đất sét được trình bày ở hình 1.

Trong trường hợp thành lỗ khoan vẫn bị sập 
mạnh sau khi giã đất sét sẽ trám xi măng. Khi xi 
măng đông kết sẽ tiến hành khoan phá xi măng, 

phát triển chiều sâu cho đến khi khoan qua tầng 
bãi thải sẽ tiến hành chống ống ngăn cách.

Công nghệ khoan qua bãi thải kết hợp với giã 
đất sét, trám xi măng đã đạt được hiệu quả nhất 
định, song cũng còn các hạn chế sau [1]:

- Cấu trúc lỗ khoan thường từ 4÷8 cấp đường 
kính;

- Năng suất thấp: 3÷5m/ ngày (bảng 1);
- Tiêu hao nhiều sức lao động do việc sản xuất 

dung dịch, giã đất sét;
- Mũi khoan chóng mòn và hư hỏng;
- Độ cong lỗ khoan lớn;
- Ô nhiễm môi trường do dung dịch khoan chảy 

xuyên qua bãi thải ra các nguồn nước sinh hoạt.
Đến năm 2012, Công nghệ khoan xoay dẫn 

theo ống chống đã được áp dụng rộng rãi trên thế 
giới để khoan qua các tầng đất đá trầm tích bở rời 
liên kết yếu, dễ sập lở; khoan qua tầng bãi thải [2]. 
Ở Việt Nam, Công ty Địa chất Mỏ thuộc Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã áp 
dụng công nghệ khoan xoay dẫn theo ống chống 
để khoan qua bãi thải ở mỏ than Cao Sơn và Cọc 
Sáu. So với công nghệ khoan kết hợp với giã đất 
sét và trám xi măng, công nghệ khoan dẫn theo 
ống chống có ưu điểm năng suất được cải thiện 
hơn (bảng 2), nhưng cũng bộc lộ nhiều nhược 
điểm như: tiêu hao nhiều nhân lực lao động cho 
việc sản xuất dung dịch khoan; phải đào hầm kích 
thước (3mx3m) ở miệng lỗ khoan để tháo lắp hoặc 
hàn ống chống trong quá trình khoan; nguy cơ mất 
an toàn lao động do tháo lắp hoặc hàn ống chống 
trong điều kiện hầm ẩm ướt [1].

3. Đánh giá kết quả triển khai áp dụng công 
nghệ khoan xoay bằng búa đập khí nén dẫn 
theo ống chống

Ở vùng mỏ Quảng Ninh, các bãi thải được 
hình thành song song với quá trình khai thác 
than bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò. Khối 
lượng đá thải lớn nhất tập trung tại vùng Cẩm Phả 
với khoảng 60÷70 triệu m3/năm. Các bãi thải có 

Hình 1. Sơ đồ các giai đoạn khoan qua bãi thải 
kết hợp với giã đất sét

1. cần khoan; 2. bộ ống mẫu khoan; 3. đất sét; 
4. cáp tời; 5. ống nặng giã đất sét; 6. Thành lỗ 

khoan.
I- giai đoạn khoan phát triển chiều sâu; II- giai 

đoạn thả đất sét; III- giai đoạn giã đất sét gia cố 
thành lỗ khoan.

Bảng 1. Năng suất khoan qua bãi thải kết hợp với giã đất sét và trám xi măng
ở  mỏ Cao Sơn năm 2011-2010 [1]

TT Số hiệu lỗ 
khoan

Chiều dày 
bãi thải (m)

Thời gian thi công 
qua bãi thải (ngày)

Năng suất khoan 
qua bãi thải (m/ngày) Ghi chú

1 B2218 270 58 4,65
2 BCS1209 164 56 2,92 Có sự cố
3 BCS1219 178 67 2,65 Có sự cố
4 BCS1208 154 44 3,5
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chiều dày khoảng từ 60m÷200m, có nơi dày tới 
300m÷400m. Góc dốc sườn bãi thải tương đối lớn 
từ 30o÷40o. Hình dạng bãi thải được mô tả ở hình 
2. 

Thành phần đá trên bãi thải thường là các loại 
đá cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết độ cứng  cấp 
VIII – XI theo cấp độ khoan. Theo kết quả phân 
tích thành phần đá trên bãi thải cho thấy [1]:

- Thành phần gồm các mảnh vụn đá cát kết, 
cuội kết, bột kết, sét kết lẫn than bẩn với cỡ kích 
thước hạt dưới 50mm chiếm 10%; từ 50mm÷80 
mm chiếm 80% còn lại là đá tảng kích thước lớn 
hơn 80mm.

- Độ rỗng khối đá thải n=21% , điều đó chứng 
tỏ các cục đá trong bãi thải luôn luôn ở trạng thái 

rời rạc.
Căn cứ vào hình dạng và kích thước đá đổ thải 

ở sườn bãi thải, có thể phân thành các lớp như 
sau:

+ Từ mặt bãi thải đến độ sâu khoảng 1,5m÷2m 
tập trung chủ yếu là bụi lắng, cát, dăm sỏi kích 
thước nhỏ hơn 15 mm chiếm khoảng 40÷50%. 
(hình 6). Các loại này thường bị cuốn trôi theo 
dòng nước chảy, một phần theo dòng nước đi vào 
các kẽ hổng giữa các đá cục, đá tảng trong lòng 
bãi thải; một phần  bị cuốn theo dòng chảy ở sườn 
bãi thải xuống chân bãi thải.

+ Dọc theo sườn dốc trở xuống đến khu vực 
giữa sườn bãi thải thì tỷ lệ cỡ hạt kích thước nhỏ 
500mm chiếm trên 60%. Các loại đá kích thước 
lớn hơn 500mm÷600mm thường tập trung ở chân 
bãi thải.

3.1. Công nghệ khoan
Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia 

nước ngoài [4]; [5]; [6] đã khẳng định hiệu quả làm 
việc của búa đập khí nén phụ thuộc vào các thông 
số: năng lượng và tần số đập của búa đập; tốc độ 
vòng quay và áp lực truyền cho mũi khoan; lưu 
lượng khí nén cần cung cấp cho búa đập làm việc 
và thổi rửa mùn khoan ở đáy lỗ khoan.

Tốc độ vòng quay của mũi khoan liên quan tới 
tần số đập của búa trong thời gian mũi khoan quay 
một vòng và khoảng cách dịch chuyển của hạt cắt 
trong mũi khoan giữa các lần đập của búa, xác 
định theo công thức sau [4]:

nb  =           (1)

Trong đó: ϕ  =  

Thay m từ biểu thức trên vào (3- 29) ta có

nb  =   (2)

Trong đó: n - Tốc độ vòng quay của mũi khoan 

Bảng 2. Năng suất khoan qua bãi thải bằng công nghệ khoan khoan xoay dẫn theo ống chống ở Cao 
Sơn năm 2013 - 2014[1]

TT Số hiệu    
lỗ khoan

Chiều dày      
bãi thải (m)

Thời gian thi công 
qua bãi thải (ngày)

Năng suất   
(m/ngày) Ghi chú

1 B2222 252 70 3,6
2 B2226 220 43 5,1
3 BCS1265 280 65 4,3

Hình 2. Hình dạng và đặc điểm bãi thải cũ (a) và 
mới (b) ở vùng Cẩm Phả- Quảng Ninh

ϕ
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cùng với búa đập, v/ph; ϕy - Tần số đập của búa 
trong một phút, lần/ph; ϕ - Số lần búa đập trong 1 
vòng quay của mũi khoan, lần/vòng; D - Đường 
kính mũi khoan, mm; δ - Khoảng cách dịch chuyển 
của hạt cắt trong mũi khoan sau các lần đập, mm; 
δ = 5 - 2mm đối với cấp IX - XI theo độ khoan; δ 
= 8-6 mm đối với đá từ cấp V÷VIII theo độ khoan.

Số lần đập của búa trong một phút: 

ϕy  =             (3)

Trong đó: T - Thời gian một chu kỳ làm việc của 
đầu đập trong búa   đập, s 

Năng lượng đập của đầu đập:

Wy  =     (4)  

Trong đó: Wy - Năng lượng đập, KG.m; G - 
Trọng lượng đầu đập, kg; V - Tốc độ chuyển động 
của đầu đập, tạo lực cho mũi khoan làm việc, m/s; 
g - Gia tốc trọng trường, m/s2.

Công suất đập của đầu đập:
Ny  =  1, 65. 10-4. Wy. ϕy  (5)
Lưu lượng khí nén cần thiết cho khoan búa đập 

khí nén làm việc

Qb  =  2. S. L. ϕy                 + Q1  (6)

Trong đó: Q - Lưu lượng cần thiết cung cấp 
cho búa đập, m3/ph; S-  Diện tích tiết diện đầu 
đập, m2; L - Tổng chiều dài khoảng dịch chuyển 
của đầu đập, m; P1 - Áp suất khí nén trong ống 
dẫn, KG/cm2; P2 - áp suất khí ở phần dưới buồng 
nén tại thời điểm đầu đập trong búa đập bắt đầu 
chuyển động, KG/cm2; Q1 - Lưu lượng khí cần 
thiết thổi mùn khoan, m3/ph; Q1 - xác định từ công 
thức: 

Q1  =  47,1 K . (D2 -  d2). V (7)
Trong đó: K - Hệ số mở rộng thành lỗ khoan, 

K = 1,05 ÷ 1,1; d - Đường kính cần khoan, m; V - 
Tốc độ dòng khí cần thiết thổi rửa mùn khoan, V 
= 6 ÷10 m/s. 

Áp lực truyền cho mũi khoan trong khoan đập 
xoay chỉ có tác dụng tạo lực cho mũi khoan cắm 
sâu vào đá. Theo kinh nghiệm khoan đập xoay ở 
nước ngoài [5],[6]; áp lực truyền cho mũi khoan 
được lựa chọn phụ thuộc vào độ cứng của đất đá. 
Đá cấp V - VIII theo độ khoan, áp lực truyền cho 
mũi khoan Pb = 2000N ÷ 3000N; đá cấp IX - XII 
theo độ khoan, áp lực truyền cho mũi khoan Pb = 

5000N ÷7000N. 
Bản chất của công nghệ khoan xoay bằng búa 

đập khí nén dẫn theo ống chống là ống chống 
được nối trực tiếp với mũi khoan và búa đập như 
mô tả ở hình 3.[1],[2].

Bộ dụng cụ khoan búa đập khí nén dẫn theo 
ống chống gồm: mũi khoan tiến trước (choòng 
khoan) và vành đập được chế tạo từ thép hợp kim 
chất lượng cao, trên đó được gắn các hạt hợp kim 
cứng  (WC) dạng hình cầu để phá hủy, đập vỡ đất 
đá (hình 4). Đường kính vành đập bằng đường 
kính mũi  khoan và lớn hơn đường kính ống chống 
từ 6 ÷ 7% để đảm bảo ống chống không bị ma sát 
với thành lỗ khoan.

Vành đập và búa đập được nối với nhau bằng 
khớp nối dạng then hoa; đế ống chống (Casing 

g
V
2
.6 2
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Hình  3.  Sơ đồ nguyên lý khoan bằng búa đập 
khí nén dẫn theo ống chống 

1. búa đập khí nén; 2. thân mũi khoan; 3. ống 
chống; 4. lỗ khoan; 5. đuôi mũi khoan; 6. vành 

dẫn; 7. mũi khoan 

Hình 4. Hình dạng mũi khoan tiến trước, đế ống 
chống và vành đập.
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shoe) dùng để nối ống chống với vành đập bằng 
then mềm (hình 5). Then mềm có tác dụng ngắt 
chuyển động giữa vành đập và đế ống chống. Ống 
chống nối trực tiếp với nhau bằng ren hoặc hàn .

Quy trình công nghệ khoan bằng búa đập khí 
nén dẫn theo ống chống qua bãi thải được mô tả 
ở hình 6.

Quy trình này được lặp đi lặp lại khi khoan, 
chống ống từ cột ống chống thứ nhất đến cột ống 
chống cuối cùng được chống qua bãi thải theo 
thiết kế.

Chế độ công nghệ khoan búa đập khí nén dẫn 
theo ống chống được lựa chọn tương tự như công 
nghệ khoan búa đập khí nén. Năng lượng truyền 
cho mũi khoan phá hủy đá chủ yếu là năng lượng 
đập của búa. Vì vậy, lưu lượng và áp suất khí nén 
truyền cho búa đập cần lựa chọn phù hợp với 
công suất làm việc của búa đập khí nén. Chế độ 
công nghệ khoan búa đập khí nén dẫn theo ống 
chống thường được lựa như sau: tải trọng chiều 
trục truyền cho mũi khoan từ 30000N÷35000N; tốc 
độ vòng quay của bộ dụng cụ khoan từ 60÷80 v/
ph; lưu lượng khí nén từ: 14,4 m3/ph÷17 m3/ph; áp 
suất  17,2÷20,7 at.

3.2. Kết quả áp dụng

Công nghệ khoan xoay bằng búa đập khí nén 
dẫn theo ống chống được Công ty Địa chất Mỏ- 
TKV áp dụng thử nghiệm từ năm 2016 [1] tại 02 
lỗ khoan thăm dò BCS1218 và BCS1244 ở mỏ 
than Bắc Cọc Sáu vùng Cẩm Phả. Kết quả khoan 
thử nghiệm cho thấy năng suất khoan qua bãi thải 
bằng búa đập khí nén dẫn theo ống chống tăng 
1,7 ÷ 3 lần so với các phương pháp khoan kết hợp 
với giã đất sét, trám xi măng và tăng từ 1,5 ÷ 2 
lần so với phương pháp khoan xoay kéo theo ống 
chống. Từ đó đến  nay, Công ty đã mở rộng phạm 
vi áp dụng công nghệ khoan búa đập khí nén dẫn 
theo ông chống để thi công các lỗ khoan thăm dò 
qua bãi thải ở mỏ than Hà Lầm, Cao Sơn, Bác 
Cọc Sáu. Hàng năm, khối lượng khoan qua bãi 
thải trung bình từ 10.000 m ÷ 15.000 m; năng suất 
khoan trung bình đạt từ 11 m/ngày đến 12 m/ngày. 

3.3. Đánh giá về công nghệ khoan qua bãi 
thải bằng búa đập khí nén dẫn theo ống chống

- Kỹ thuật và công nghệ khoan xoay bằng búa 
đập khí nén dẫn theo ống chống không phức tạp, 
không đòi hỏi các thiết bị và công nghệ chuyên 
dụng.

- Nâng cao tiến độ thi công và chất lượng lỗ 
khoan thăm dò khi áp dụng công nghệ khoan qua 
bãi thải bằng búa đập khí nén dẫn theo ống chống 
có thể cho năng suất khoan trung bình đạt từ 11m/
ngày ÷ 12m/ngày; 

- Lỗ khoan thẳng, thành lỗ khoan độ ổn định;
- Cấu trúc lỗ khoan giảm từ 2 ÷ 4 cấp đường 

kính; 
- Giá thành mét khoan giảm do khối lượng ống 

chống sử dụng để chống qua bãi thải giảm,  không 
sử dụng đất sét, xi măng và không gia công điều 
chế dung dịch khoan, vữa xi măng. 

4. Kết luận
Các kết quả nghiên cứu và áp dụng công nghệ 

khoan qua bãi thải bằng búa đập khí nén dẫn theo 
ống chống ở vùng mỏ Quảng Ninh đã khẳng định 
tính ưu việt. Đây là công nghệ khoan tiên tiến 
được áp dụng rộng rãi khi thi công các lỗ khoan 
thăm dò qua các địa tầng đất yếu, bở rời, cuội sỏi, 
đặc biệt khi thi công các lỗ khoan thăm dò qua bãi 
thải. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 
công nghệ và dụng cụ khoan để có thể mở rộng 
phạm vi áp dụng trong lĩnh vực khoan thăm dò và 
khoan phục vụ các công trình xây dựng. 

Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của công nghệ 
khoan qua bãi thải bằng búa đập khí nén dẫn theo 

Hình 5. Đế ống chống và then mềm
1.vành đập; 2. then hoa; 3. then mềm

Hình 6. Sơ đồ công nghệ khoan qua bãi thải 
bằng búa đập khí nén dẫn theo ống chống

1. khoan dẫn theo ống chống đến chiều sâu 
thiết kế đặt cột ống chống thứ nhất; 2. tháo trái 
mũi  khoan để lại vành đập, đế ống chống và 

ống chống trong lỗ khoan; 3. khoan dẫn theo ống 
chống để đặt cột ống kế tiếp.
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ống chống: khi gặp bãi thải bị ướt (do trời mưa 
hoặc bãi thải chứa nước) năng suất khoan giảm 
rõ rệt, cột ống chống kéo theo thường bị kẹt do ma 
sát với thành lỗ khoan; búa đập làm việc kém hiệu 
quả do bó mùn khoan ở đáy lỗ khoan.
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Results of research and application of drilling technology through the waste dump 
by pneumatic hammers along with supporting pipes in Quang Ninh mining area

MSc. Nguyen Tu Vinh – Vinacomin Institute of Mining Science and Technology 
Dr. Nguyen Tran Tuan – Hanoi University of Mining and Geology 

Abstract: 
Currently, most of the exploratory boreholes have to be drilled through the waste dump in Quang 

Ninh mine area, so many complicated difficulties appears such as loss of washing water, collapse of 
the borehole wall that lead to a decrease in drilling productivity, affect construction progress and 
increase the cost of drilling meters. Therefore, the research and experimental application of new drilling 
technology solutions are urgent to overcome the complexities in drilling through the waste dump, in 
order to improve productivity, quality and reduce the cost of drilling construction, and to satisfy meet 
actual production needs. Within the scope of the article, the authors present the results of research and 
experimental application of drilling technology with pneumatic hammers along with supporting pipes, 
in order to analyze and evaluate the applicability in actual production to improve efficiency and quality 
of construction of exploratory boreholes through waste dumps in Quang Ninh mine area and other mine 
areas in Vietnam with similar conditions.
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XÂY DỰNG BỘ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG KHAI 
THÁC, TUYỂN QUẶNG BAUXÍT VÀ SẢN XUẤT ALUMINA THUỘC TẬP 

ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

ThS.Vũ Tuấn Sử, ThS. Nguyễn Văn Minh
ThS. Đoàn Ngọc Cảnh,  ThS. Lê Bá Phức
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn

Tóm tắt:
Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang vận hành hai dự án trong 
công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxite và sản xuất alumina để tiến tới sản xuất nhôm cho nhu 
cầu của đất nước. Hiện nay, các dự án sản xuất alumina Tân Rai và Nhân Cơ đã vận hành ổn định, đạt 
công suất thiết kế và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đóng góp cho ngân sách Nhà 
nước, trực tiếp tạo bước đột phá mới cho kinh tế khu vực Tây Nguyên. Để đáp ứng yêu cầu tăng cường 
quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT), quản trị chi phí và giá thành sản xuất, TKV đã giao cho 
Viện KHCN Mỏ  thực hiện xây dựng hệ thống định mức KTKT áp dụng trong lĩnh vực sản xuất alumina 
là cần thiết.

Đặt vấn đề
Tổ hợp dự án bauxit - nhôm Tân Rai (Công ty 

TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - LDA) đã đưa vào 
vận hành thương mại từ tháng 10/2013 và Tổ hợp 
dự án bauxit - nhôm Nhân Cơ (Công ty nhôm Đắk 
Nông - DNA) đã đưa vào vận hành thương mại 
từ tháng 7/2017, đến nay cả hai Tổ hợp đều hoạt 
động tương đối ổn định, các chỉ tiêu tiêu hao trong 
các công đoạn sản xuất có xu hướng thấp hơn 
so với thiết kế. Để phục vụ kịp thời cho công tác 
quản lý và điều hành sản xuất, trong thời gian qua 
TKV và các Công ty LDA, DNA đã ban hành một 
số định mức tạm thời trong các công tác khai thác, 
tuyển và sản xuất alumina, đồng thời cho phép sử 
dụng một số định mức, đơn giá tương tự như công 
tác khai thác than lộ thiên. Tuy nhiên, trong quá 
trình áp dụng cho thấy: Một số định mức phù hợp 
với mỏ quặng bauxit nhưng chỉ áp dụng cho mỏ 
Tân Rai mà không thể áp dụng ở Nhân Cơ, một số 
định mức chỉ phù hợp với điều kiện sản xuất mỏ 
Tân Rai giai đoạn 2014÷2017, nhưng không phù 
hợp với điều kiện sản xuất hiện tại do thông số 
quặng bauxit đã thay đổi; các định mức tạm thời 
của LDA, DNA mới chỉ mang tính nội bộ trong đơn 
vị mình và cũng chưa đầy đủ các mã định mức cần 
thiết. Do chưa có bộ định mức kinh tế kỹ thuật tổng 
hợp, phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất, dây 
chuyền công nghệ khai thác, tuyển quặng bauxit 
và sản xuất alumin nên công tác quản lý định mức, 

giao khoán chi phí, xây dựng kế hoạch hàng năm 
của các đơn vị LDA, DNA và của TKV còn gặp 
nhiều khó khăn, vướng mắc. Để khắc phục các 
vấn đề này TKV đã giao cho Viện KHCN mỏ thực 
hiện nhiệm vụ “Xây dựng Bộ định mức kinh tế 
kỹ thuật áp dụng trong các công đoạn sản xuất 
alumin của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam” nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả 
sản xuất alumin, góp phần phát triển ngành công 
nghiệp khai thác, chế biến bauxit Việt Nam.

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, công nghệ 
khai thác, tuyển quặng bauxit và sản xuất 
alumina của TKV

Để xây dựng được hệ thống định mức kinh tế 
kỹ thuật cho lĩnh vực sản xuất alumina cần nghiên 
cứu điều kiện tự nhiên, công nghệ, tổ chức sản 
xuất, chế độ làm việc, bố trí lao động, bố trí máy 
móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất và các đặc 
thù của sản xuất ảnh hưởng đến công suất thiết bị, 
năng suất lao động, tiêu hao vật tư, phụ tùng của 
các công ty LDA và DNA. 

1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên tại công ty 
LDA và DNA

Về địa hình: Các mỏ bauxit Tân Rai, Nhân Cơ 
nằm trên khu vực cao nguyên, bị phân cắt tương 
đối mạnh, tạo các vùng đan xen giữa thung lũng, 
cao nguyên và núi cao. Địa hình phần lớn có dạng 
đồi lượn sóng thoải, độ chênh cao độ trung bình 
từ 30÷80 m. Với điều kiện địa hình khu mỏ này sẽ 
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ảnh hưởng chủ yếu đến năng suất thiết bị vận tải 
thông qua tốc độ vận chuyển ô tô trên đường.

Về khí hậu: Khu vực mỏ có khí hậu nhiệt 
đới, chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 
đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 
năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 
2.356÷2.900 mm. Mùa khô lượng mưa không 
đáng kể chỉ bằng 20% lượng mưa trong năm. Đối 
với khai thác quặng bauxit, điều kiện thời tiết ảnh 
hưởng rất lớn đến năng suất các thiết bị khai thác. 
Mùa khô, khai trường mỏ khô ráo, điều kiện khai 
thác thuận lợi, năng suất thiết bị cao. Mùa mưa, số 
ngày mưa thường kéo dài, đất đá bị thấm nước, 
gây hiện tượng dính bết gàu xúc, xích gạt, lưỡi 
gạt, đường vận tải trơn trượt làm ảnh hưởng đến 
năng suất thiết bị. Do vậy, định mức công tác khai 
thác quặng được xây dựng cho điều kiện sản xuất 
của hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Chế độ làm 

việc thực tế tại mỏ thay đổi qua hàng năm bình 
quân với số ngày làm ra sản phẩm mùa khô 155 
ngày, mùa mưa 54 ngày, cả năm 209 ngày.

Về địa chất: Các thân quặng bauxit thế nằm 
chỉnh hợp với địa hình, các thân quặng bị phủ lớp 
đất mỏng có chiều dày từ 0,1÷5,5m, trung bình từ 
0,5 ÷ 2,5m. Các thân quặng bauxit ở phần đỉnh có 
góc dốc trung bình từ 1÷60 thuộc vỉa dốc thoải, ở 
phần sườn có góc dốc trung bình từ 5÷150 thuộc 
vỉa dốc thoải đến vỉa dốc xiên. Chiều dầy thân 
quặng thay đổi từ 1÷10m, trung bình từ 3,8÷7,5 m. 
Tính chất cơ lý đất, quặng như vậy cùng với tác 
động của khí hậu vùng, sẽ tạo ra các hiện tượng 
bất lợi, ảnh hưởng đến năng suất thiết bị khai thác 
như máy xúc, máy gạt, ô tô và thiết bị phụ trợ như 
xe tưới đường.

1.2. Đặc điểm công nghệ khai thác, tuyển 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ khai thác quặng bauxit
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quặng bauxit và sản xuất alumin của TKV
Đối với khai thác quặng: Hệ thống khai thác 

theo lớp bằng, khai thác theo hình thức cuốn 
chiếu. Công tác bóc đất phủ và khai thác quặng 
nguyên khai đang sử dụng các tổ hợp khai thác 
chính gồm máy xúc thủy lực gầu ngược có dung 
tích gầu từ 1,4÷5,2m3 kết hợp ô tô vận tải từ 
10,8÷55T. Đất phủ sử dụng máy gạt Komatsu 
D65E-12, D85EX-15 gạt với chiều dày lớp đất phủ 
nhỏ hơn 50cm thành từng đống, sau đó dùng máy 
xúc chất tải lên ô tô vận chuyển đến bãi thải hoặc 
vị trí hoàn thổ, lớp đất phủ có chiều dày trên 50cm 
dùng máy xúc để xúc trực tiếp lên ô tô đến bãi thải 
(Hình 1).

Đối với tuyển quặng bauxit: Quặng nguyên 
khai được đổ trực tiếp vào bunke nhận liệu, từ 
bunke quặng nguyên khai được cấp liệu xích cấp 
đều vào sàng quay đánh tơi giai đoạn I. Sản phẩm 
dưới sàng quay được cấp vào máy rửa cánh 

vuông tiếp tục được đánh tơi và tách bùn đất cấp 
-1mm. Sản phẩm cát của máy rửa cánh vuông 
đưa xuống băng tải. Sản phẩm trên sàng cỡ hạt 
+ 40mm được đưa xuống băng tải cấp vào máy 
đập trục răng đập xuống cỡ hạt -40mm. Sản phẩm 
cát của máy rửa cánh vuông từ băng tải cùng với 
sản phẩm sau đập trục răng (-40mm) đổ vào băng 
tải và được đưa tới sàng quay đánh tơi giai đoạn 
II tiếp tục rửa và phân cấp. Sản phẩm trên sàng 
cấp vào sàng rung róc nước. Sản phẩm trên sàng 
rung róc nước cấp vào máy đập búa đập xuống cỡ 
hạt –20mm. Sản phẩm dưới sàng quay đánh tơi 
(-20mm) được đưa vào sàng rung rửa 2 lưới có lỗ 
lưới 5(10)mm và 1(0,5)mm để tách cấp -1(0,5)mm 
và khử nước. Sản phẩm trên sàng rung (1–20mm) 
và sản phẩm sau đập búa được đổ vào băng tải 
đến kho quặng tinh. Tại kho tiếp tục róc nước đạt 
độ ẩm yêu cầu và sau đó cấp sang nhà máy sản 
xuất alumin qua hệ thống băng tải (Hình 2). 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng bauxit
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Đối với sản xuất alumina: Theo chu trình công 
nghệ Bayer, quặng bauxit sẽ được nghiền ướt tới 
một cỡ hạt nhỏ theo yêu cầu. Thành phần alumina 
có trong quặng sẽ được tách ra trong thiết bị hoà 
tách bởi dung dịch xút với một điều kiện nhiệt độ 
và áp suất quy định. Các thành phần khoáng vật 
sắt và tạp chất khác không tham gia phản ứng sẽ 
được thải ra theo phần bã của quá trình hoà tách 
được gọi là “bùn đỏ”. Dung dịch huyền phù bauxit 
sau hoà tách sẽ được giảm nhiệt và hạ áp tới áp 
suất thường qua các thiết bị tách hơi và được 
đưa tới các thiết bị lắng để các chất rắn lơ lửng 
sẽ được tách ra khỏi dung dịch alumina hoà tan 
theo phương pháp lắng trọng lực. Phần bùn đỏ 
tách ra sẽ được đưa qua các thiết bị rửa ngược 
để tận thu xút và alumina hoà tan đi theo bùn đỏ 
trước khi thải ra ngoài môi trường. Dung dịch sau 
lắng còn chứa một chút bã lơ lửng sẽ được lọc 
bởi hệ thống các thiết bị lọc màng, sau đó được 
làm nguội bằng cách trao đổi nhiệt với dung dịch 
nước cái sau cô đặc. Bước hạ nhiệt tiếp theo của 
dung dịch này là hạ nhiệt bằng nước công nghệ 
tới nhiệt độ yêu cầu dung dịch ở trạng thái quá 
bão hoà và sẽ được bổ sung các mầm kết tinh để 
bắt đầu quá trình kết tinh tạo thành các tinh thể 
hydroxit nhôm hay hydrat. Dòng huyền phù hydrat 
sau kết tinh sẽ được chia ra làm ba dạng huyền 
phù mầm tinh, mầm thô và sản phẩm. Mầm thô 
và mầm tinh quay trở lại quá trình kết tinh để làm 
mầm kết tinh. Huyền phù sản phẩm sẽ được lọc 
và rửa sạch xút tại các máy lọc sản phẩm để được 
sản phẩm hydrat dạng bột. Sản phẩm hydrat sẽ 
được sấy khô và nung trong lò nung ở nhiệt độ 
khoảng 11000C để tách bỏ nước và tạo thành sản 
phầm alumina (Hình 3).

2. Thực trạng áp dụng các định mức trong 
công tác khai thác, tuyển quặng và sản xuất 
alumina của TKV

Nhằm phục vụ công tác khai thác, tuyển quặng 
và sản xuất alumina, các đơn vị LDA, DNA đã và 
đang áp dụng các bộ định mức: “Định mức lao 
động và năng suất một số thiết bị cơ giới vận tải 
chủ yếu trong khai thác, tuyển quặng bauxit của 
Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV” theo 
Quyết định số 54/QĐ-TKV và các quy định tạm 
thời như: “Các chỉ tiêu kỹ thuật, định mức tiêu hao 
vật tư chủ yếu từng công đoạn”,  “Quy định tạm 
thời định mức tiêu hao vật tư công nghệ chủ yếu 
từng công đoạn và phụ tùng thay thê thuộc lĩnh 
vực công nghệ”, “Định mức (tạm thời) chỉ tiêu kỹ 

thuật, chỉ tiêu và định mức năng suất dây chuyền 
của từng công đoạn sản xuất”,… của các công ty; 
đồng thời các đơn vị này cũng vận dụng hệ thống 
định mức KTKT trong công tác khai thác và sàng 
tuyển than. 

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng cho thấy: 
Với định mức 54/QĐ-TKV một số định mức cơ 
bản phù hợp với mỏ quặng bauxit nhưng chỉ áp 
dụng cho LDA, mà không thể áp dụng ở DNA, 
một số định mức chỉ phù hợp trong những năm 
2014÷2017 mà không phù hợp với điều kiện sản 
xuất hiện tại do thông số quặng bauxit đã thay đổi, 
hơn nữa một số thông số quặng bauxit đầu vào tại 
thời điểm xây dựng định mức 54/QĐ-TKV chưa 
phù hợp với bản đồ cơ lý đá được TKV phê duyệt 
2/2018; Các định mức và quy định khác của LDA 
hoặc DNA mới chỉ là quy định tạm thời, chưa đầy 
đủ các định mức cần thiết và chỉ phù hợp cho một 
trong hai đơn vị LDA hoặc DNA mà chưa mang 
tính phổ quát để áp dụng cho công tác khai thác, 
tuyển quặng bauxit và sản xuất alumina chung 
trong TKV. Định mức khai thác, sàng tuyển than 
chưa thật sự phù hợp với thực tế khai thác, tuyển 
quặng bauxit.

3. Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ 
thuật trong công tác khai thác, tuyển quặng 
bauxit và sản xuất alumina 

Hệ thống định mức KTKT trong công tác khai 
thác, tuyển quặng bauxit và sản xuất alumina của 
TKV được xây dựng trên cơ sở sử dụng kết hợp 
các phương pháp thống kê phân tích, đánh giá, 
tính toán hồi quy, khảo sát hiện trường nhằm đưa 
ra các mức phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên, 
kỹ thuật công nghệ, tổ chức sản xuất của các công 
ty LDA và DNA.

3.1. Định mức lao động và năng suất thiết bị
Đối với công tác khai thác quặng: Định mức 

năng suất thiết bị được xây dựng cho các thiết 
bị dùng để xúc bốc - vận tải quặng kho nguyên 
khai, quặng bauxit bở rời, quặng bauxit kết tảng, 
đất trụ và đất phủ gồm máy xúc E=1,4÷5,2 m3; 
ô tô q=10,8÷55 tấn; với công tác gạt, xây dựng 
định mức năng suất cho máy gạt công suất 180CV 
dùng gạt đất, gạt quặng và làm đường với các cự 
ly gạt từ 10÷50m. Định biên, định mức lao động và 
cấp bậc thợ được xây dựng cho các thiết bị khai 
thác và phục vụ trên cơ sở khối lượng công việc 
và năng suất thiết bị phù hợp của các công ty LDA 
và DNA.

Đối với công tác tuyển quặng: Cơ sở cho việc 
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xây dựng định mức năng suất cho nhà máy tuyển 
là chọn quặng nguyên khai độ ẩm 21,1% và 25,4% 
cùng với công suất thiết kế; công nghệ nhà máy 
tuyển; số lượng lao động cần thiết để vận hành 

thiết bị/cụm thiết bị… đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, an toàn và tham chiếu định biên được TKV 
phê duyệt. Định biên lao động được xây dựng trên 
cơ sở tổ chức sản xuất, bố trí lao động thiết bị hợp 

Hình 3. Sơ đồ công nghệ sản xuất alumina
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lý, định biên theo từng vị trí làm việc trong nhà máy 
tuyển, kho quặng tinh, vận hành hệ thống băng tải 
dài, vận hành hệ thống cung cấp điện động lực 
và lao động phục vụ, phụ trợ. Năng suất lao động 
được xây dựng cho lao động sản xuất chính và lao 
động phục vụ, phụ trợ từng phân xưởng và toàn 
nhà máy tuyển.

Đối với công tác luyện alumina: Căn cứ tiêu 
chuẩn bậc thợ và thực tế bố trí lao động tại các 
phân xưởng của các nhà máy luyện alumina trong 
những năm gần đây, định biên lao động được xây 
dựng theo từng thiết bị và vị trí công tác, số lượng 
lao động cần thiết được tính tối đa hợp lý cho từng 
bộ phận và toàn bộ nhà máy. Hao phí lao động 
được xác định dựa trên số lượng lao động định 
biên trong các phân xưởng và sản lượng alumina 
sản xuất trong năm của nhà máy. Năng suất lao 
động được xây dựng cho lao động sản xuất chính 
và lao động phục vụ, phụ trợ từng phân xưởng và 
toàn nhà máy luyện alumina.

3.2. Định mức tiêu hao vật tư
Công tác khai thác quặng: Định mức tiêu hao 

nhiên liệu được tính toán cho các tổ hợp xúc - ô 
tô – máy gạt: ZX670LCH-7, PC600-7, PC450-7, 
PC400LC, PC300LC-7, ZX670LCH, KOBELCO 
SK-380XD, HD 465-5, Hova đầu lệch, VOLVO 
A40E, Howo 371, Kamaz 55111, Scania P310, 
Shacman M3000, JAC; D85EX-15, D65EX-12. 
Tiêu hao các loại vật tư được tính toán cho các 
loại vật tư: săm lốp, bình điện cho ô tô; răng gầu, 
xích, ắc quy cho máy xúc; lưỡi lam, góc gạt, xích 
và bình điện đối với máy gạt. 

Công tác tuyển quặng: Định mức được xây 
dựng cho tiêu hao chất trợ lắng, xút, điện, dầu 
diezel và nước cấp mới cho 1 tấn sản phẩm quặng 
tinh độ ẩm 10% và định mức tiêu hao phụ tùng 
thay thế cho thiết bị sàng, tuyển như vòng bi các 
loại, dây cuaroa, trục bánh răng, dây băng tải, con 
lăn các loại, bánh răng côn…

Công tác luyện alumina: Đối với vật tư hóa 
chất chủ yếu, nhiên liệu và điện năng, trên cơ sở 
tài liệu thiết kế về kỹ thuật công nghệ, thông số 
quặng bauxit đầu vào và các vật tư, hóa chất quy 
chuẩn về hàm lượng 100% và chất lượng hydrat 
và alumina thu được để tính toán xác định các tiêu 
hao vật tư chủ yếu. Bao gồm hơn 20 chủng loại 
đó là: tiêu hao quặng tinh bauxit độ ẩm 10%, xút 
quy khô (100%NaOH), vôi, chất trợ lắng DW232, 
CM100, ALP100 và Alcal 3000; than dùng cho 
nhiệt điện; than dùng cho khí hóa than; tiêu hao 

điện năng; tiêu hao nước; axit sunfuaric (H2SO4); 
HNO3 rửa thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm kết tinh, 
chất ức chế ăn mòn AK100, chất trợ lọc Hyclass 
cho bể lắng mầm tinh, chất trợ lọc 490DP cho máy 
lọc bàn, chất phân tán cáu cặn 3DT104, keo tụ xử 
lý nước dư hồ bùn đỏ Nalco 9916 (hoặc BTC8282, 
chất chống ăn mòn 3DT129, chất chống vi sinh 
không oxy hóa N7330, Javen NaOCl (120 g/l) 
PAM dùng cho xử lý nước, Polyaluminum chloride 
(PAC), Tiêu hao bi nghiền, tấm lót, tiêu hao vải lọc, 
tiêu hao hóa chất Na3PO4. 12H2O, Axit Clohidric 
(HCl ≥ 30%) dùng cho xử lý nước hóa nhiệt điện, 
hóa chất NH3.H2O, hóa chất ổn định cỡ hạt, bao 
đựng cho alumina và hydrat. Đối với tiêu hao hóa 
chất phân tích xây dựng theo tiêu chuẩn ISO, 
bao gồm các hóa chất sử dụng cho công tác hóa 
nghiệm, nhiệt điện và khí hóa than.

3.3. Định mức bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
Định mức cho công tác bảo dưỡng các cấp 

thiết bị được xây dựng thành 3 phần: Định mức 
bảo dưỡng thiết bị, định mức sửa chữa lớn thiết bị 
và định mức phụ tùng thay thế. Ở mỗi phần định 
mức xây dựng phân theo 4 nhóm gồm: nhóm thiết 
bị khai thác; nhóm thiết bị tuyển quặng; nhóm thiết 
bị alumina và nhóm thiết bị phục vụ, phụ trợ. Định 
mức được xây dựng gồm có định ngạnh, định 
mức nhân công, định mức vật tư và định mức máy 
thi công cho mỗi thành phần công việc bảo dưỡng, 
sửa chữa các cấp thiết bị.

4. Đánh giá về kết quả áp dụng định mức 
mới xây dựng so với các định mức trước đây 

Các định mức KTKT mà công ty LDA và DNA 
đã và đang áp dụng trước còn rời rạc, chưa được 
xâu chuỗi, không có tính kết nối, chưa đồng bộ để 
có thể áp dụng chung cho cả hai đơn vị. Định mức 
mới xây dựng là hệ thống định mức đồng bộ, đầy 
đủ để áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị 
sản xuất nhôm của TKV. 

So sánh định mức mới xây dựng với các định 
mức trước đây thấy rằng: hầu hết các mức tiêu 
hao đều giảm, trung bình giảm từ 2÷7% cho mỗi 
mã định mức. Vì vậy khi áp dụng định mức này, 
các đơn vị sản xuất nhôm của TKV có thể tiết giảm 
được hơn 2% tổng chi phí sản xuất.

5. Kết luận
- Bộ định mức KTKT áp dụng cho các công 

đoạn sản xuất alumina của TKV được xây dựng 
dựa trên số liệu thống kê thực tế sản xuất giai 
đoạn 2015÷2019, đánh giá điều kiện sản xuất, 
công nghệ thiết bị sản xuất, tổ chức sản xuất, trình 
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độ tay nghề của công nhân của LDA và DNA, kết 
hợp với các chuyên gia kỹ thuật, quản lý  của 2 
đơn vị sản xuất alunmina, của TKV nhằm đảm bảo 
tính tiến tiến và khả thi của định mức. 

- Bộ định mức được xây dựng với hơn 91.000 
mã định trong đó có 24.000 định mức lao động và 
năng suất một số thiết bị, 11.000 định mức tiêu 
hao vật tư, vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu chủ 
yếu, 56.000 định mức bảo dưỡng sửa chữa thiết 
bị khai thác, tuyển quặng, sản xuất alumina và 
thiết bị phụ trợ. Bộ định mức đã được TKV ban 
hành, đưa vào áp dụng từ cuối năm 2020. 

-Trong quá trình áp dụng vừa qua cho thấy 
điều kiện sản xuất tiếp tục thay đổi, mức năng suất 
lao động, thiết bị không ngừng được cải thiện, đã 
có nhiều loại thiết bị đến thời kỳ bảo dưỡng và sửa 
chữa nên các đơn vị cần rà soát, điều chỉnh và bổ 
sung. Có như vậy Bộ định mức này mới thực sự 
trở thành công cụ điều hành sản xuất hiệu quả cho 

các Công ty sản xuất alumina trong TKV. 
Tài liệu tham khảo:
[1]. Báo cáo tổng kết “Tư vấn xây dựng bộ định 

mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong các công đoạn 
sản xuất alumina“. Viện KHCN Mỏ tháng 12 năm 
2020.

[2]. Quyết định số 54/QĐ-TKV ngày 15/01/2019 
của TKV ban hành “Định mức lao động và năng 
suất một số thiết bị cơ giới vận tải chủ yếu trong 
khai thác, tuyển quặng bauxit của Công ty TNHH 
MTV nhôm Lâm Đồng - TKV”.

[3]. Quyết định số 100/QĐ-LDA ngày 26/1/2015, 
Quyết định số 683/QĐ-LDA ngày 19/12/2017 của 
LDA ban hành các định mức khai thác, tuyển 
quặng và sản xuất alumina.

[4]. Quyết định số 406/QĐ-DNA ngày 30/5/2017, 
Quyết định số 416/QĐ-DNA ngày 31/5/2017 của 
DNA ban hành quy định thời gian sử dụng công 
cụ, dụng cụ thiết bị cơ điện.

Development of a set of economic and technical norms applied to bauxite ore 
mining and selection and alumina production in Vietnam National Coal Mineral 

Industries Holding Corporation Limited 

MSc. Vu Tuan Su, MSc. Nguyen Van Minh, MSc. Doan Ngoc Canh, MSc. Le Ba Phuc
Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology

Abstract: 
Currently, Vinacomin  is operating two projects in the mining industry, bauxite ore processing and 

alumina production to progress to aluminum production for the country’s needs. Tan Rai and Nhan 
Co alumina production projects have operated stably, reached the designed capacity and achieved 
remarkable initial results, which contribute to the State budget and directly create the a new breakthrough 
to the economy of the Central Highlands. In order to meet the requirements of enhancement in the 
management of economic and technical indicators, cost management and production costs, Vinacomin 
has assigned Vinacomin- Institute of Mining Science and Technology to develop a system of economic 
and technical norms applied in the field of alumina production. 
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TKV triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023
Sáng ngày 02/02, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng 
Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban điều hành 
sản xuất tháng 02/2023 tại 2 điểm cầu trụ sở Tập 
đoàn tại Hà Nội và Trung tâm ĐHSX tại Quảng 
Ninh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tập 
đoàn tại Hà Nội

Theo báo cáo, tháng 01/2023, Tập đoàn đã 
khai thác được 2,51 triệu tấn than nguyên khai; 
than tiêu thụ 3,33 triệu tấn; sản xuất khoáng sản 
Alumin quy đổi 119.000 tấn; sản xuất điện và tiêu 
thụ điện đạt 694 triệu kWh; sản xuất 4.150 tấn 
thuốc nổ và tiêu thụ 5.000 tấn... ngày 22/1 (mùng 
1 Tết Quý Mão), tại cảng Cẩm Phả, Tập đoàn tổ 
chức rót trên 41 ngàn tấn than tiêu thụ than cho 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Ngày 25/1 (mùng 4 Tết) 
các đơn vị sản xuất lộ thiên gồm Than Cao Sơn, 
Cọc Sáu, Đèo Nai khai Xuân sản xuất; ngày 26/1 
(mùng 5 Tết) Than Mạo Khê và Dương Huy khai 
Xuân sản xuất và ngày 27/1 (mùng 6 Tết) đồng 
loạt các đơn vị khai Xuân và sản xuất trở lại bình 
thường, tỉ lệ huy động lực lượng lao động trở lại 
sản xuất đạt trên 95%, theo đó đã đảm bảo ổn 
định sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Đồng 
thời, Tập đoàn và các đơn vị đã phát đồng Tết 
trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 
2023.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 12.178 tỷ 
đồng và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022, lợi 
nhuận dự kiến đạt tỉ lệ theo kế hoạch giao. Tháng 
01/2023, Tập đoàn không để xảy ra TNLĐ, công 
tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ được 
đảm bảo an toàn. Đặc biệt, Tập đoàn và các đơn 
vị đã chăm lo chu đáo cho người lao động đón Tết 
đủ đầy, vui tươi, đầm ấm; các đơn vị sản xuất hầm 
lò đã bố trí xe đưa đón CNLĐ về quê đón Tết và 
trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý 

Mão nên tỷ lệ CNLĐ trở lại làm việc ngày đầu khai 
Xuân đạt cao.

Tháng 2/2023, Tập đoàn điều hành sản xuất 
3,25 triệu tấn than nguyên khai; Than tiêu thụ 3,81 
triệu tấn; Đất bóc 11 triệu m3; Mét lò đào 21.120m; 
Sản phẩm Alumina 119 ngàn tấn (LDA: 59 nghìn 
tấn, DNA: 60 nghìn tấn); Tinh quặng đồng 10.000 
tấn, đồng tấm 2.500 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn, phôi 
thép 17.000 tấn; Sản xuất điện 700 triệu Kwh, bán 
điện cho EVN 616 triệu Kwh…

Tại hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn và các Ban 
chuyên môn, các đơn vị đã phát biểu, khẳng định 
kết quả SXKD năm 2022 của Tập đoàn, công tác 
chăm lo Tết cho người lao động chu đáo, đủ đầy, 
đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi và bước vào 
sản xuất với khí thế sôi nổi, hoàn thành kế hoạch 
ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, duy trì ổn 
định sản xuất, đáp ứng than cho điện và các khách 
hàng. Đồng thời, đảm bảo công tác an ninh trật tự, 
an toàn lao động cùng với kết qủa SXKD tháng 
01/2023 sẽ tạo đà cho các tháng tiếp theo hoàn 
thành tốt kế hoạch SXKD.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Đặng Thanh Hải chúc mừng Đảng bộ Tập đoàn, 
Đảng bộ TQN và cán bộ, đảng viên toàn Tập đoàn 
nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng 3/2 
(1930-2023). Đồng thời, đánh giá cao công tác 
chăm lo Tết cho người lao động dịp Tết Qúy Mão 
2023 và kết quả SXKD đã đạt được trong tháng 1 
vừa qua, kết quả này sẽ là tiền đề để TKV tiếp tục 
hoàn thành nhiệm vụ quý I cũng như cả năm 2023 
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị các Ban 
chuyên môn và các đơn vị bám sát chỉ đạo điều 
hành của Tập đoàn; tập trung sản xuất tối đa than 
nguyên khai; đẩy mạnh than chế biến, pha trộn để 
tăng sản lượng, đảm bảo nguồn than, cung cấp 
đủ than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với 
TKV..., Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng 
điểm, nâng công suất mỏ; chú trọng công tác quản 
trị, phát triển tài nguyên, hướng đến phát triển bền 
vững; tạo đột phá mới trong ứng dụng tiến bộ của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất 
với quy mô, đặc thù của các đơn vị và toàn Tập 
đoàn để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu 
quả doanh nghiệp, tăng hệ số an toàn trong quá 
trình sản xuất; tăng cường công tác quản trị rủi 
ro, quản trị các lĩnh vực sản xuất của Tập đoàn; 
quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện 
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làm việc và phúc lợi cho người lao động; chủ động 
làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền những 
cố gắng, nỗ lực của CB, CN, NLĐ trong sản xuất, 
đáp ứng than cho nền kinh tế, khẳng định vai trò 
của TKV, lan tỏa hình ảnh của Tập đoàn hơn nữa 
trong thời gian tới.

                                    Truyền thông TKV

Hội thảo Hướng dẫn áp dụng quy trình 
kỹ thuật công nghệ trong khai thác hầm 
lò
Chiều ngày 08/02/2023, tại Trung tâm điều hành 
sản xuất tại Quảng Ninh đã diễn ra “Hội thảo 
hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ 
trong khai thác than hầm lò” do Ban KCM (Ban 
Kỹ thuật Công nghệ) của Tập đoàn TKV chủ trì 
thực hiện.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Ban KCM 
(Ban Kỹ thuật Công nghệ), CV (Ban Cơ điện Vận 
tải), AT (Ban An toàn) của Tập đoàn TKV; Đại diện 
lãnh đạo của các công ty sản xuất than hầm lò, 
xây lắp mỏ trực thuộc Tập đoàn TKV.

Quang cảnh tại Hội thảo
“Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật công 

nghệ trong khai thác hầm lò” là nhóm nhiệm vụ do 
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 
Nam giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ triển 
khai thực hiện từ tháng 8 năm 2022 với nội dung 
xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn bao gồm: Hộ chiếu 
mẫu và quy trình tháo, lắp giàn chống mềm chống 
giữ ngã ba lò dọc vỉa với lò chợ chống giữ bằng giá 
khung/giá xích; Hướng dẫn áp dụng cược chắn sử 
dụng khí nén/thủy lực trong lò chợ; Hướng dẫn 
áp dụng cược chắn sử dụng khí nén/thủy lực và 
vách ngăn phân luồng trong các lò nghiêng vận 
tải, nhằm chuẩn hoá điều kiện, phạm vi áp dụng 

loại hình công nghệ chống giữ ngã ba lò chợ bằng 
giàn chống mềm, các cược chắn sử dụng khí nén/
thuỷ lực trong các lò chợ dốc/lò nghiêng vận tải 
và ban hành hướng dẫn chung để các đơn vị sản 
xuất than hầm lò có cơ sở triển khai áp dụng.

Tại Hội thảo, đại diện Viện Khoa học Công 
nghệ Mỏ đã trình bày các nội dung chính của các 
tài liệu hướng dẫn, tổng hợp chi tiết các ý kiến 
thẩm định và giải trình.

Đại diện Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trình 
bày quy trình kỹ thuật công nghệ trong khai thác 

than hầm lò tại Hội thảo
Đây là các tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

công nghệ quan trọng để áp dụng rộng rãi và lâu 
dài trong toàn TKV, do đó cần được xem xét kỹ 
lưỡng trước khi ban hành áp dụng. Hội thảo là dịp 
để các đại biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm áp 
dụng công nghệ trong thực tế sản xuất và đóng 
góp các ý kiến để nội dung các tài liệu hướng dẫn 
được đầy đủ, chặt chẽ, hoàn thiện hơn. Các ý kiến 
đóng góp tại Hội thảo là cơ sở để Viện Khoa học 
Công nghệ Mỏ chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện 
sản phẩm, sớm đưa vào áp dụng để nâng cao 
mức độ an toàn và hiệu quả trong sản xuất tại các 
đơn vị sản xuất than hầm lò thuộc TKV./.

                                  TS. Dương Đức Hải

MK1227 - Lỗ khoan thăm dò sâu kỷ lục 
tại bể than Quảng Ninh
Ngày 16/02/2023, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV 
đã hoàn thành lỗ khoan MK1227. Với chiều sâu 
1.320 mét, lỗ khoan MK1227 đạt kỷ lục “Công 
trình khoan thăm dò sâu nhất tại bể than Quảng 
Ninh đến thời điểm hiện tại”.

Mỗi mét tiến sâu - tài nguyên được đánh 
thức

Lỗ khoan MK1227 do tổ khoan 12 Công ty Địa 
chất mỏ thi công thuộc Đề án thăm dò mỏ than 
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Mạo Khê, được Bộ tài nguyên Môi trường cấp Giấy 
phép thăm dò số 153/GP-BTNMT ngày 24/8/2020.

Đề án có nhiệm vụ thăm dò 25 vỉa than từ vỉa 
1D đến vỉa 12, nằm trong giới hạn mức cao từ 
lộ vỉa đến - 1000m với mục tiêu: Thiết kế thăm 
dò để nâng cấp trữ lượng 122 đạt 87% đối với 
tầng từ -150m đến -400m, 86% tầng từ -400m đến 
-600m. Đề án có thiết kế một số lỗ khoan sâu đến 
dưới -1000m nhằm phân định các tập chứa than, 
tìm kiếm đánh giá tiềm năng trữ lượng tài nguyên 
dưới mức -600m đến đáy tầng than.

Qua khảo sát thực địa và nghiên cứu địa tầng, 
vị trí lỗ khoan MK1227 tại khu vực đồi núi cao, dốc 
đứng của xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh. Đặc điểm địa chất tại đây rất phức 
tạp, công trình xa khu dân cư, xa nguồn nước, thi 
công trong khu vực nước có áp, địa tầng sạn kết 
dày, có độ rỗng lớn thường xuyên gây mất nước 
rửa hoàn toàn, nước xâm nhập, nước phun...Tầng 
sét kết có cấu tạo phân lớp mỏng, nhiều mặt trượt 
cục bộ dọc theo lớp, độ liên kết kém bền vững dẫn 
đến xảy ra hiện tượng trương nở bó mút và sập lở 
mạnh thành lỗ khoan.

Vị trí công trình LK 1227
Đường vào công trình rất khó khăn, nhiều đoạn 

dốc đứng, cua gấp, trơn trượt rất khó khăn vất vả 
cho công nhân đi lại và vận chuyển vật tư phục 
vụ sản xuất. Theo đánh giá của các nhà chuyên 
môn trong nhiều năm qua, để thi công hoàn thành 

lỗ khoan sâu trên 1000m tại bể than Quảng Ninh 
thường xảy ra khá nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra sự 
cố tại những công trình khoan sâu là rất cao. Thực 
tế nhiều năm qua cho thấy đã có các công trình 
khoan sâu gặp sự cố phải mất nhiều thời gian và 
tốn nhiều chi phí nhân công, vật tư, nhiên liệu và 
cứu chữa vô cùng phức tạp.

Công trình có chiều sâu thiết kế là 1.220m và 
được tiếp tục kéo dài thêm đến 1.320m để thực 
hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu địa tầng, kiến tạo, xác 
định chiều dày các vỉa than chính: từ V.12 đến 
V.6T. Lấy các loại mẫu: hóa than; khí; thể trọng 
nhỏ; hóa học tro than và cơ lý đá. Quan trắc địa 
chất thủy văn địa chất công trình. Đo địa vật lý, đo 
lặp kiểm tra và đo siêu âm để xác định chính xác 
hướng cắm và góc dốc của các lớp nham thạch. 
Yêu cầu kỹ thuật với tỉ lệ mẫu đá 70%; mẫu than 
75% và độ lệch đáy giới hạn ≤180.

Với điều kiện thi công rất phức tạp của công 
trình, Công ty Địa chất mỏ đã chuẩn bị tốt và có 
những giải pháp tối ưu tập trung vào 3 lĩnh vực 
chính: Nhân lực, thiết bị và công nghệ để thi công 
lỗ khoan trọng điểm này.

 Công ty Địa chất mỏ đã đầu tư mua mới máy 
khoan HXY-5A, cần, ống, máy bơm, cối trộn dung 
dịch.., đồng bộ và luôn có thiết bị dự phòng. Tập 
trung đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, 
nhiều năm kinh nghiệm khoan sâu, bố trí nhân lực 
làm liên tục ba ca, ăn ngủ tại công trường, cán bộ 
chỉ đạo thi công có năng lực trình độ cao, linh hoạt 
nhạy bén, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng 
ngừa và cứu chữa sự cố, chấp hành nghiêm quy 
trình, quy phạm kỹ thuật trong vận hành khoan 
máy địa chất.

Đến thời điểm hiện tại công trình MK1227 là lỗ 
khoan lấy mẫu khoáng sản sâu nhất do Công ty 
Địa chất mỏ thi công tại bể than Quảng Ninh.

Việc hoàn thành lỗ khoan đã khẳng định năng 
lực quản lý, thi công, đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ 
thuật và năng lực thiết bị khoan hiện có của Công 
ty Địa chất mỏ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu 
thi công những công trình khoan lấy mẫu khoáng 
sản sâu trên 1300 mét.

Lỗ khoan MK.1227 hoàn thành có ý nghĩa rất 
lớn đối với tập thể, CBCNVC, người lao động 
Công ty Địa chất mỏ để thiết thực chào mừng Đại 
hội Công đoàn Công ty lần thứ XX nhiệm kỳ 2023 
- 2028.

Sau thời gian hơn 5 tháng thi công, lỗ khoan 
MK1227 đã hoàn thành và kết thúc ở chiều sâu 
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1.320m đảm bảo mục tiêu an toàn, năng suất, chất 
lượng. Công trình hoàn thành các mục tiêu, yêu 
cầu, nhiệm vụ kỹ thuật đề ra, đặc biệt đã xác định 
được sự tồn tại của các vỉa than và triển vọng tài 
nguyên mức dưới -600 cánh Bắc mỏ than Mạo 
Khê là tương đối lớn.
Có được thành quả trên, nhiều năm qua Công 
ty Địa chất mỏ luôn nhận được sự quan tâm chú 
trọng đến công tác thăm dò địa chất của lãnh đạo, 
các ban chuyên môn của Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị sản 
xuất than.

Với chiến lược “Từ tài nguyên khoáng sản và 
nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh” của Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trong 
thời gian tới công tác thăm dò khảo sát cần có 
nhiều công trình khoan thăm dò địa chất sâu hơn 
nữa để chuẩn bị tài nguyên than phục vụ các dự 
án khai thác, góp phần thực hiện tốt điều chỉnh 

Tập thể tổ khoan 12 Công ty Địa chất mỏ
quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam theo 
Quyết định 1103/TTg-CN ngày 21 tháng 11 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ.

                                    Truyền thông VMG
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Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Tổng kết 
công tác Quý IV, cả năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023
Sáng ngày 03/01/2022, Viện Khoa học Công 
nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, 
tổng kết công tác Quý IV, cả năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 với sự tham 
gia của Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các 
đơn vị thành viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công 
đoàn; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các 
phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Bí thư 
Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ 
trì Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 
2022 trong bối cảnh khó khăn chung của nền 
kinh tế, chính trị thế giới, sự ảnh hưởng sau đại 
dịch Covid-19, Ban Lãnh đạo Viện đã có những 
biện pháp chỉ đạo phù hợp, sát cánh cùng tập 
thể CBCNV thực hiện thành công các chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD của năm. Đời sống, việc làm của 
người lao động được duy trì, phát triểm ổn định.

Viện đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa 
học, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN đúng 
tiến độ, nâng cao chất lượng; Kết quả nghiên cứu, 
sản phẩm của các đề tài được thử nghiệm trong 
thực tế và được các đơn vị sản xuất đón nhận, 
đưa vào áp dụng.  Cụ thể là doanh thu toàn Viện 
Quý IV năm 2022 đạt 116,37 tỷ đồng, đạt 73% KH 
năm (160 tỷ đồng), doanh thu toàn Viện năm 2022 
đạt 211,566 tỷ đồng, đạt 132% KH năm, bằng 90% 
cùng kỳ năm 2021 (234,59 tỷ đồng).

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Viện 
sẽ tập trung phát triển nghiên cứu khoa học, đề 
xuất các đề tài, dự án KHCN có tính ứng dụng 
thực tiễn cao phục vụ sản xuất. Nghiên cứu, phát 
triển các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh và các 
lĩnh vực đã có sự ổn định; Đẩy nhanh tiến độ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, chuyển 

giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường; 
Chủ động tiếp cận thị trường, tăng cường mở rộng 
quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành, tìm 
kiếm nguồn việc làm mới; Quan tâm, chăm lo, 
nâng cao đời vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Phát biểu tại Hội nghị, cùng chung quan điểm, 
các Phó Viện trưởng, cho rằng bước sang năm 
2023 khi nhu cầu về sản lượng than trong nước 
được dự báo tăng cao, điều kiện khai thác ngày 
càng xuống sâu, nhu cầu ứng dụng tin học hóa, tự 
động hóa trong sản xuất cũng sẽ tăng cao, đó là 
cơ hội và thách thức đối với các cán bộ làm công 
tác nghiên cứu, tư vấn khoa học trong ngành Than 
nói chung và cán bộ Viện nói riêng. Để đáp ứng 
yêu cầu thực tế, các Phó Viện trưởng đề nghị các 
CBCNV nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, các phòng ban, đơn vị phối hợp với 
nhau tốt hơn nữa để cùng triển khai công việc đạt 
hiệu quả.

Ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện 
trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Bí 
thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng biểu 
dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và 
CBCNVC trong năm 2022, đặc biệt là sự nỗ lực 
vượt bậc của hai đơn vị thành viên (Công ty CP 
Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ; Trung tâm An 
toàn Mỏ) và một số phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ của Viện. Bước sang năm 2023, trước những 
khó khăn, thách thức và những thuận lợi nhất 
định, Viện trưởng yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân 
cần nghiêm túc, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ 
động nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức tổng 
hợp để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các Phó Viện 
trưởng và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị cần sát 
sao, phân công nhiệm vụ, bố trí nhân lực phù hợp, 
đúng chuyên môn, làm đến đâu dứt điểm đến đó, 
đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao ./.

                                                      Đ. L.
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Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – 
Vinacomin tổ chức gặp mặt khai Xuân 
Quý Mão 2023
Sáng ngày 27/01/2023 (tức mùng 06 Tết Quý 
Mão – 2023) Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – 
Vinacomin đã tổ chức gặp mặt khai Xuân trực 
tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Uông 
Bí (Quảng Ninh). Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng 
Đào Hồng Quảng chủ trì buổi gặp mặt khai Xuân

Quang cảnh buổi gặp mặt khai Xuân tại điểm cầu 
Hà Nội

Gặp mặt khai Xuân là hoạt động thường niên, 
là dịp để lãnh đạo, cán bộ, người lao động của 
Viện gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí sôi nổi, động 
viên CBCNVC có thêm động lực cho một năm mới 
làm việc hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng 
phát biểu nhân dịp đầu xuân 

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Viện, Bí thư 
Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng gửi 
lời chúc tới toàn thể CBCNVC trong toàn Viện một 
năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn, 
hạnh phúc. Viện trưởng bày tỏ sự tin tưởng, với 
thành công đã đạt được trong năm 2022, CBCNVC 
toàn Viện sẽ quyết tâm đồng lòng thực hiện nhiệm 
vụ năm 2023 với tâm thế phấn khởi và đạt được 

Ban lãnh đạo Viện cùng toàn thể CBCNVC nâng 
chén rượu mừng xuân mới

nhiều thành công vượt trội hơn nữa. 
Đến thăm và chúc Tết Viện Khoa học Công 

nghệ Mỏ nhân dịp đầu Xuân, đồng chí  Nguyễn 
Anh Tuấn – Thành viên, phụ trách HĐTV Tập đoàn 
TKV đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn 
thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Viện. 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn rằng, 
trong năm mới 2023, CBCNVC Viện sẽ tiếp tục 
giữ vững bản lĩnh, ý chí, đoàn kết, thống nhất, tận 
dụng cơ hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tập đoàn TKV gặp gỡ với lãnh đạo các 
phòng ban, đơn vị trong Viện

                                                    Đ.L. 
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