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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) 

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Tổng hội Địa chất Việt Nam 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam 

Hội Công trình ngầm Việt Nam 

Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Trường Đại học Đông Á 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

BAN TỔ CHỨC 

Trưởng ban 

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ Địa - chất  

Phó Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

GS.TS Nguyễn Quang Phích, Hội Công trình ngầm Việt Nam 

PGS.TS Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam 

PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

TS Trần Xuân Hòa, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 

TS Hoàng Văn Khoa, Tổng hội Địa chất Việt Nam 

TS Đỗ Hồng Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

TS Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

TS Lê Văn Quyển, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

TS Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TS Nguyễn Quốc Thập, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

TS Đặng Kim Triết, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

TS Trần Văn Trung, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

TS Đỗ Trọng Tuấn, Trường Đại học Đông Á 

TS Nguyễn Thanh Tùng, Viện Dầu khí Việt Nam 
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BAN KHOA HỌC 

Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Phó trưởng ban 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ GTVT 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội KHCN Mỏ Việt Nam 

PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Hoàng Văn Long, Viện Dầu khí Việt Nam 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đặng Trung Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi 

trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt 

Nam 

TS Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Tuấn Dũng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện 

HL KH&CN Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Thế Truyện, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa 

TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN BIÊN TẬP 

Trưởng ban 

TS Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Trần Tuấn Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 

 
 

TS Nguyễn Thị Mai Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Phạm Trung Kiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN THƯ KÝ 

Trưởng ban 

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Trọng Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Duy Huy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Ngọc Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Hoàng Thu Hằng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Phạm Đức Nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và các đối tác tổ chức 2 năm một lần để các nhà chuyên môn 

trong và ngoài nước tụ hội, giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về 

các xu thế phát triển, thách thức và cơ hội mới đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, 

Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.  

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất năm 2018 (ERSD 2018) và được sự cho phép của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững 

lần thứ hai (ERSD 2020) được Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đăng cai tổ chức với sự phối 

hợp đồng tổ chức của nhiều  đơn vị quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất có uy tín trong 

nước gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 

Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hội 

Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Hội Công trình ngầm Việt Nam, Hội Địa chất Thủy văn Việt 

Nam, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam, Hội Khoa 

học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, và với sự tham gia 

của nhiều tổ chức và cá nhân khác.  

Các chủ đề chính của Hội nghị lần này tập trung vào thảo luận các kết quả khoa học công nghệ 

và hướng nghiên cứu mới của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài 

nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ 

Thông tin, Xây dựng, … cũng như việc ứng dụng chúng vào phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh 

vực khác nhau của khoa học công nghệ, kinh tế và xã hội.  

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà 

khoa học, chuyên môn và quản lý trong và ngoài nước, trong đó có hơn 300 báo cáo khoa học liên 

quan tới các chủ đề của Hội nghị đã được gửi tới Ban biên tập. Trên cơ sở đó, 255 báo cáo có chất 

lượng đã được lựa chọn và xuất bản trong Tuyển tập tóm tắt các báo cáo và Tuyển tập các báo cáo 

toàn văn của Hội nghị. Báo cáo toàn văn được tập hợp thành 16 tập, mỗi tập ứng với một chủ đề khoa 

học sau: 

1. Địa chất khu vực 

2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn  
3. Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững 

4. Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững 

5. An toàn mỏ 
6. Công nghệ và thiết bị khai thác 

7. Thu hồi và chế biến khoáng sản 
8. Công trình ngầm và Địa kỹ thuật 

9. Vật liệu và kết cấu 

10. Kỹ thuật dầu khí tích hợp 

11. Trắc địa 

12. Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý 

13. Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường 
14. Cơ khí, điện và Tự động hóa 

15. Công nghệ thông tin 
16. Phân tích dữ liệu và học máy 

Toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị, trong đó có Tuyển tập các báo cáo toàn văn, được đưa 

lên trang Website chính thức của Hội nghị tại địa chỉ: http://ersd2020.humg.edu.vn/. 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với tư cách là đơn vị đăng cai 

tổ chức Hội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác và góp phần quan trọng vào sự thành công 

của Hội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp các công bố khoa học có giá trị cho Hội 

nghị. Ban tổ chức cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban biên tập và các chuyên gia biên tập để nâng 

cao chất lượng của các báo cáo khoa học cũng như sự cố gắng lớn của Ban thư ký trong việc chuẩn bị 
và tổ chức hội nghị này.   

http://ersd2020.humg.edu.vn/
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Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của các đơn 

vị và cá nhân đối với việc chuẩn bị, tổ chức, biên tập, và xuất bản các báo cáo khoa học, nhằm nâng 

cao chất lượng của các hội nghị tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài nguyên và 

các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. 

 

 

  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

  
GS.TS Trần Thanh Hải 
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1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Trong môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao hiện nay, tiết kiệm chi phí nguyên liệu là một vấn đề 

lớn trong sản xuất xi măng. Một trong những giải pháp giúp giảm thiểu chi phí nguyên liệu đầu vào là trung 

hòa đá vôi tại mỏ. Trong bài báo này, mô hình toán học tuyến tính mới được xây dựng để giải quyết vấn đề 

lập kế hoạch sản xuất dài hạn nhằm giảm thiểu chi phí nguyên liệu thô trong khai thác mỏ đá vôi cung cấp 

cho nhà máy xi măng. Rất nhiều các ràng buộc bao gồm các yêu cầu về phối trộn, trữ lượng mỏ, sản lượng 

mỏ, công suất nhà máy xi măng, chi phí khai thác, chi phí mua phụ gia đã được tích hợp trong mô hình. 

Mô hình đã được giải quyết bằng công cụ CPLEX của Matlab. Ngoài ra, hiệu quả của mô hình được chứng 

minh bằng kết quả thực nghiệm tại mỏ đá vôi Tà Thiết cung cấp cho nhà máy xi măng Bình Phước - Việt 

Nam. Việc sử dụng mô hình mang lại những hiệu quả đáng kể trong việc phối trộn nguyên liệu thô thông 

qua việc trung hòa đá vôi tại mỏ để đạt chất lượng mong muốn. 

 

Từ khóa: Kế hoạch sản xuất; mô hình toán học; xi măng; đá vôi; Tà Thiết. 

 

1. Mở đầu 

Nhìn chung, sản xuất xi măng đòi hỏi bốn hoạt động chính như sau: 

- Khai thác và nghiền nguyên liệu thô từ các mỏ đá; 

- Tiền phối trộn và pha trộn để phát triển hỗn hợp nguyên liệu thô từ các mỏ đá và các phụ gia điều chỉnh 

được mua từ thị trường theo yêu cầu về chất lượng; 

- Chế biến hỗn hợp nguyên liệu thô để tạo clinker; 

- Nghiền clinker để sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xi măng.  

Đá vôi là nguyên liệu chính để sản xuất xi măng vì thành phần khoáng hóa của đá vôi thỏa mãn về chất 

lượng và số lượng các oxit như Cao, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Tuy nhiên, trong đá vôi cũng tồn tại một số hợp 

chất gây hại cho quá trình sản xuất xi măng cũng như chất lượng sản phẩm như MgO, SO3, K2O, Na2O, 

TiO, P2O5, và Cl, … Ngoài ra, chất lượng của đá vôi trên các tầng khai thác tại mỏ là không đồng nhất. Để 

kiểm soát chất lượng, đá vôi sau khi được khai thác và nghiền được trộn với nhau hoặc với các nguyên liệu 

điều chỉnh như đá sa thạch, đất sét, tro bay, và quặng sắt, … mua từ thị trường. Do đó, chi phí nguyên liệu 

để sản xuất xi măng sẽ bao gồm chi phí khai thác đá vôi và chi phí mua nguyên liệu điều chỉnh từ thị trường. 

Sản lượng xi măng thế giới ước tính khoảng 4.100 triệu tấn và có xu hướng tăng cao do nhu cầu xây 

dựng. Việt Nam nằm trong số 10 nước sản xuất xi măng lớn nhất thế giới. Trữ lượng đá vôi của Việt Nam 

theo báo cáo ước tính khoảng 11 tỷ tấn, có chất lượng tốt đáp ứng mọi tiêu chuẩn để sản xuất xi măng 

(Vietnam cement production plant, 2002). Để sản xuất một tấn xi măng ta cần khoảng 1,6 tấn nguyên liệu 

thô (Austin và George, 1984). Điều đó có nghĩa là nếu tiết kiệm chi phí nguyên liệu cho mỗi tấn là 1 đô la 

Mỹ sẽ dẫn tới tổng tiết kiệm tích lũy là hàng tỷ đô la. Do đó, việc giảm chi phí nguyên liệu là chìa khóa 

cho hiệu quả sản xuất xi măng. 

Một số công nghệ như phân tích hóa "ướt", phân tích X-ray với việc sử dụng máy tính để kiểm soát quá 

trình đã được áp dụng để giám sát chất lượng và khối lượng nguyên liệu thô (Labahn và Kohlhaas, 1983). 

Những công nghệ giám sát này cho phép các máy tính tác động đến việc ra quyết định trong quá trình sản 

xuất nhưng ít khi đóng một vai trò tương tự trong khai thác đá vôi và những nguyên liệu khác để chế biến 

bởi vì một khi đá vôi đã đưa vào hệ thống nghiền, thì không thể loại bỏ ra được (Mark và Gershon, 1985). 

Điều này có nghĩa rằng nếu đá vôi có chất lượng kém được đưa vào hỗn hợp nguyên liệu, thì cần phải đưa 

thêm phụ gia điều chỉnh được mua từ thị trường. Do đó, chi phí mua nguyên liệu điều chỉnh phải được đưa 

vào trong giá thành nguyên liệu đầu vào.  

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: trandinhbao@humg.edu.vn 

mailto:trandinhbao@humg.edu.vn


  

2 

Trên quan điểm tiết kiệm chi phí, thì việc trộn nguyên liệu thô nên được thực hiện ở giai đoạn khai thác, 

tại đó đá vôi có thể khai thác một cách chọn lọc để phối trộn với nguyên liệu điều chỉnh trong kho dự trữ 

với chi phí tối ưu. Những nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi kế hoạch sản xuất dài hạn và ngắn hạn 

của mỏ. Kế hoạch dài hạn đóng vai trò trong việc định hướng tất cả các kế hoạch ngắn hạn để đạt được hoạt 

động kinh tế chung. Ở mức độ lịch kế hoạch ngắn hạn, cần phải lắm rõ hầu hết những thông tin về thân 

khoáng sản, giá trị kinh tế và điều kiện sản xuất. Đồng thời, thời gian quy định cho kế hoạch ngắn hạn là 

khá ngắn (một tuần hoặc ba tháng) như vậy bất kỳ thay đổi hoặc kết quả lập kế hoạch có thể được kiểm tra 

và cập nhật để phản ánh cho các điều kiện thực tế khai thác mỏ. Trong hoạt động xuất xi măng, quá trình 

trộn tại kho dự trữ được thực hiện trong thời gian ngắn. Do đó, kế hoạch sản xuất đóng vai trò quan trọng 

để đạt được các yêu cầu về khối lượng và chất lượng cho kho dự trữ. 

Hiện nay, phương pháp “Thử và Sai” sử dụng bảng tính MS Excel hoặc chương trình Computer Aided 

Design (CAD) được áp dụng để phát triển quá trình pha trộn nguyên liệu thô thông qua kế hoạch sản xuất 

ngắn hạn (Dagdelen và Asad, 2002; Baumgartner, 1989; Baumgartner và Honerkamp, 1992). Do số lượng 

các yếu tố để xem xét là lớn, nên phương pháp này không phù hợp cho việc lập kế hoạch tối ưu mỏ dài hạn 

(Asad, 2001). Tuy nhiên, những vấn đề này có thể được giải quyết một cách hiệu quả bởi các hoạt động kỹ 

thuật nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để tìm kế hoạch sản xuất tối ưu của mỏ. Phần lớn các nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào kế hoạch sản xuất ngắn hạn và phối trộn nguyên liệu thô, áp dụng cho việc khai 

thác quặng kim loại. Các nghiên cứu có hiệu quả gần đây có thể kể đến bao gồm Ramazan và nnk, 2005; 

Abrishamifar, 2011; Askari-Nasab, 2012; Gholamnejad và Kasmaee, 2012; Eivazy và nnk, 2016). 

Giải pháp cho vấn đề lập kế hoạch sản xuất cho các mỏ đá cung ứng nguyên liệu cho nhà máy xi măng 

khác so với quặng kim loại (Dagdelen và Asad, 2002; Srinivasan và Whittle, 1996) do đầu vào cơ bản cho 

hai vấn đề đều là các khối và mục tiêu của quá trình phối trộn. Trong các hoạt động khai thác các khoáng 

sàng quặng kim loại bằng phương pháp lộ thiên, mỗi khối được gán một giá trị kinh tế dương hoặc âm 

tương ứng với quặng hoặc đất đá thải. Trong khi, đối với hoạt động khai thác đá vôi, mỗi khối được gán 

giá trị định lượng tương ứng với phần trăm hàm lượng của mỗi thành phần hóa học cần thiết cho sản xuất 

xi măng. Mục tiêu pha trộn các nguyên liệu có chất lượng tốt và kém trong quá trình khai thác quặng lộ 

thiên là đạt được hàm lượng yêu cầu của một chất kim loại thông qua nhiều quá trình trong nhà máy. Tuy 

nhiên, mục đích pha trộn nguyên liệu thô trong sản xuất xi măng là đạt được hàm lượng yêu cầu của nhiều 

thành phần hóa học được đưa vào trong lò xi măng. 

Một vài phương pháp để lập kế hoạch hoạt động mỏ đá vôi được giới thiệu trong tài liệu tham khảo như 

nghiên cứu đầu tiên (Gershon và Mark E., 1985), ông đã đưa ra một mô hình chương trình tuyến tính lớn 

để mô tả quá trình sản xuất xi măng từ khi khai thác mỏ đá đến khi thành sản phẩm bán ra thị trường. Bằng 

việc đưa các thành phần của clinker và tối ưu hoá lập lịch kế hoạch của mỏ đá và đưa chúng vào mô hình, 

thực hiện tối ưu hóa đồng để tối đa hóa giá trị hiện tại ròng (NPV), tuổi thọ của mỏ hoặc tối ưu hóa quá 

trình sản xuất. (M.W.A. Asad, 2000) phát triển một mô hình tuyến tính cho việc lập kế hoạch sản xuất ngắn 

hạn nhiều giai đoạn cho các hoạt động khai thác mỏ đá phục vụ sản xuất xi măng. Mô hình này cố gắng 

giảm thiểu chi phí nguyên liệu thô phát triển trong kho phối trộn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng yêu 

cầu. (M.W.A. Asad, 2008) cũng giới thiệu các kỹ thuật lập trình để xây dựng các kế hoạch khai thác thay 

thế cho mỏ, đảm bảo về mặt hình học (góc dốc) và giới hạn về công suất của nhà máy xi măng. (Rehman 

và nnk, 2010) giới thiệu một mô hình tuyến tính số nguyên cho việc lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn của 

các mỏ đá phục vụ cho các nhà máy xi măng. Đầu vào cơ bản của mô hình là những block khai thác mỏ, 

mỗi block đã được gán một biến số nguyên (0-1). Mô hình sẽ đề xuất trình tự khai thác các block này sao 

cho đảm bảo khối lượng và chất lượng phối trộn yêu câu và thỏa mãn với chi phí là nhỏ nhất có thể.  

Trong bài báo này, nhóm tác giả phát triển mô hình toán học tuyến tính mới, đây là công cụ để lập kế 

hoạch sản xuất dài hạn cho các mỏ đá khai thác phục vụ sản xuất xi măng. Mô hình này có những đặc điểm 

khác so với các nghiên cứu trước đây như sau: 

 (i) Mô hình xem xét đến trữ lượng đá vôi sẵn sàng để khai thác của mỏ. 

(ii) Mô hình xem xét đến sản lượng khai thác của mỏ đá cũng như công suất nhà máy xi măng. 

(iii) Mô hình có tính linh hoạt cao, cho phép đánh giá, lựa chọn kế hoạch thích hợp thông qua việc dễ 

dàng sửa đổi các công thức toán học tuyến tính. 

Mô hình sẽ là một công cụ tốt kết nối hoạt động khai thác mỏ với các quá trình tiếp theo trong nhà máy 

xi măng và góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên nguyên liệu. 

2. Các yêu cầu phối trộn nguyên liệu thô trong sản xuất xi măng 

Đá vôi sau khi khai thác tại mỏ được đưa vào các kho dự trữ để chuẩn bị phối trộn hoặc được trộn trong 

các silo. Mục tiêu của lập kế hoạch sản xuất dài hạn trong các mỏ đá vôi xi măng là khai thác được càng 

nhiều hỗn hợp thô càng tốt, đảm bảo về số khối lượng và chất lượng của nhà máy chế biến. Về cơ bản, có 

ba yêu cầu cho hỗn hợp thô như sau: 
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(i) Phần trăm hàm hượng hóa học của nguyên liệu thô phải nằm trong giới hạn chấp nhận được: 14.00 ≤ 

SiO2 ≤ 15.00; 2.70 ≤ Al2O3 ≤ 3.40; 1.65 ≤ Fe2O3 ≤ 2.17; 40.00 ≤ CaO ≤ 42.00; 35.00 ≤ LOI ≤ 40.00; 0.00 ≤ 

MgO ≤ 2.00; 0.00 ≤ N2O ≤ 0.50; 0.00 ≤ K2O ≤ 0.50 (Rehman và nnk, 2008). 

(ii) Tỷ lệ cân bằng của các oxit silic (SiO2), nhôm (Al2O3) và sắt (Fe2O3) phải đạt được. Các chỉ số, 

modul silic (SR), hệ số bão hòa đá vôi (LSF) và modul nhôm (AM) thể hiện trong phương trình (1), (2), 

(3) sẽ giúp đạt được sự cân bằng của các oxit chính. 

2

2 3 2 3
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Al O Fe O
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       (1)

2 2 3 2 3
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CaO
LSF

SiO Al O Fe O
 = 

+ +

,     (2)

2 3

2 3

1.15 2.00
Al O
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 =  ,        (3) 

 (iii) Hỗn hợp thô được đưa vào lò nung để sản xuất ra “clinker”. Clinker là hỗn hợp khoáng chất bao 

gồm alite (3CaO.SiO2) đại diện là “C3S”, belite (2CaO.SiO2) đại diện là “C2S”, aluminate (3CaO.Al2O3) 

đại diện là “C3A”, và brownmillerite (4CaO.Al2O3.Fe2O3) đại diện là “C4AF”. Phần trăm của các thành 

phần khoáng chất tổng hợp này cũng tạo ra sự cân bằng của các oxit CaO, SiO2, Al2O3 và Fe2O3 trong hỗn 

hợp thô như phương trình dưới đây (4), (5), (6), và (7) (Rehman và nnk 2008). 

0.30 ≤ C3S = 4.071CaO - 7.60SiO2 - 6.78Al2O3 - 1.43Fe2O3 ≤ 0.35  (4) 

0.15 ≤ C2S = -3.071CaO + 8.6SiO2 + 5.068 Al2O3 - 1.079Fe2O3 ≤ 0.2  (5) 

0.5 ≤ C3S = 2.65Al2O3 - 1.692Fe2O3 ≤ 0.8       (6) 

0.5 ≤ C4AF = 3.043Fe2O3 ≤ 0.8       (7) 

3. Mô hình toán tuyến tính 

3.1. Đầu vào của mô hình toán tuyến tính 

 Để giải quyết bài toán lập kế hoạch khai thác mỏ đá vôi xi măng, từ các lỗ khoan thăm dò nhóm nghiên 

cứu dựa vào các thuật toán nội suy để kết hợp hàm lượng và xây dựng mô hình khối, mô hình này chứa 

đựng đầy đủ các thông tin về vị trí, giá trị hàm lượng của các vi khối và đây cũng là đầu vào để lập kế hoạch 

khai thác mỏ. Theo tính chất, dữ liệu đầu vào cho mô hình lập kế hoạch sản xuất là không chắc chắn do sự 

biến thiên của điều kiện địa chất. Tuy nhiên, trong việc lập kế hoạch khai thác mỏ, dữ liệu đầu vào bao gồm 

mô hình khối địa chất, hàm lượng, chi phí, giá cả, tỉ lệ thu hồi và các ràng buộc trong khai thác thực tế, dựa 

trên các điểm ước tính tốt nhất hiện có tại thời điểm tối ưu hóa (Eivazy và Askari-Nasab, 2012). Mô hình 

có thể được chạy lại nếu có sự thay đổi hoặc nhập mới. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế ngành 

khai thác mỏ, trong đó dữ liệu mới được cập nhật hàng năm, hàng tháng, hàng tuần để giảm thiểu sự thiếu 

chắc chắn. Trong kế hoạch khai thác mỏ đá vôi xi măng, thành phần hóa học của một khối hoặc một khu 

vực có thể biết từ các lỗ khoan thăm dò trong khu vực khai thác mỏ hoặc bằng cách phân tích phoi lấy từ 

các lỗ khoan nổ mìn. 

3.2. Các công thức toán học của mô hình tuyến tính 

 Các chỉ số, các thông số, các biến, hàm mục tiêu và các ràng buộc của mô hình được xác định dưới đây. 

3.2.1. Các chỉ số 

 q - chỉ số mỏ đá, trong đó q = 1, …, Q 

 b - chỉ số tầng khai thác, trong đó b = 1, …, B 

 a - chỉ số chất phụ gia thêm vào a = 1, …, A (đá sa thạch, quặng sắt, tro bay, …) 

 p - chỉ số giai đoạn, trong đó p = 1, …, P 

 c - chỉ số thành phần hóa học, trong đó c = 1, …, C (Cao, SiO2, Al2O3, Fe2O, MgO, (Cao, SiO2, Al2O3, 

Fe2O, MgO, C3S, C2S, C3A, C4AF, …) …) 

3.2.2. Các thông số 

cbqp
g  - giá trị phần trăm hàm lượng (%) của thành phần hóa học c của tầng b tại mỏ q trong giai đoạn p  

cap
g  - giá trị phần trăm hàm lượng (%) của thành phần hóa học c trong chất phụ gia a trong giai đoạn p  

min max
,

cp cp
g g  - giá trị phần trăm hàm lượng lớn nhất và nhỏ nhất (%) của thành phần hóa học c trong giai 

đoạn p  
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min max,
bqp bqpM M  - khối lượng lớn nhất và nhỏ nhất (tấn) của nguyên liệu thô khai thác được tại tầng b tại mỏ 

q trong giai đoạn p  

min max
,ap apM M  - khối lượng lớn nhất và nhỏ nhất (tấn) của chất phụ gia a cần phải mua trên thị trường trong 

giai đoạn p  
min max,O O  - công suất lớn nhất và nhỏ nhất (tấn) của xưởng pha trộn 

min max
,bqp bqpE E  - công suất khai thác lớn nhất và nhỏ nhất (tấn) của tầng b tại mỏ q trong giai đoạn p  

min max
,S S  - công suất lớn nhất và nhỏ nhất (tấn) của kho dự trữ trong giai đoạn p  

 - hàng tồn kho (tấn) của kho dự trữ   

Ip - khối lượng tồn ban đầu (tấn) của kho dự trữ tại thời điểm cuối kỳ của giai đoạn trước p 

I0 - khối lượng tồn kho ban đầu (tấn) của kho dự trữ   

Cbqp - chi phí nguyên liệu thô từ tầng b tại mỏ q trong giai đoạn p (đồng/tấn) 

Cap - chi phí của chất điều chỉnh a mua tại trhij trường trong giai đoạn p (đồng/tấn) 

3.2.3.  Các biến 

Xbqp - khối lượng (tấn) của nguyên liệu thô được khai thác tại tầng b tại mỏ q trong giai đoạn p (tấn) 

Yap - khối lượng (tấn) chất điều chỉnh a mua tại thị trường trong giai đoạn p (tấn) 

Zp - khối lượng (tấn) nguyên liệu thô chuyển từ kho dự trữ s tới trạm phối trộn o trong giai đoạn p   

3.2.4. Hàm mục tiêu 

Minimise 
1 1 1 1

QP B A

bqp ijkt bqp ap p
p q b a

C B X C Z
= = = =

 
+     

 

,      8)  

3.2.5.  Các ràng buộc 

 min max, ,bqpbqp bqp
p qM X M                                                                                                    (9) 

 min max, , aap ap ap pM Y M                                                                                                       (10) 

 min max
, , ,p b qE E Ebqp bqp bqp

                                                                                                        (11) 

 min max ,pO O pZ                                                                                                            (12) 

 min max ,pS S pI                                                                                                              (13) 

 1 , 2,...,p pZ I p T− −  =                                                                                                    (14) 

 11 0
1 1

Q B

bq
q b

Z I X 
= =

 + −   ,                                                                                                     (15) 

 0
1 1 1

, 2,..., , ,
QP B

bqpp p
p q b

I I Z p T q bX
= = =

= + −  =                                                                     (16) 

 
1 1min max

1 1

, ,

Q B A

cbqp bqp cap ap
q b a

cp cpQ B A

bqp ap
q b a

g X g Z

p cg g

X Z

= =

= =

 
+   

  
  

 
+   

  

                                                         (17) 

 
= =

= =

= =

 
+   

  
  
  

+    
   
 

  
+ +    
   

(SiO )22

(Al O )2 32 3

(Fe O )2 32 3

Q B A

(SiO )bqp bqp apap
q 1b 1 amin max

cp cp
Q B A

(Al O )bqp bqp apap
q 1b 1 a

Q B A

(Fe O )bqp bqp apap
q 1b 1 a

g X g Z

, pg g

g X g Z

g X g Z

                                    (18) 
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=

= =

=

= =

= =

 
+   

  


 
+   

 

 
+ +   

  

+ + 

(CaO)

Q B

(SiO )22q 1

(Al O )2 32 3

(Fe O )2 32 3

Q B A

(CaO)bqp bqp apapq 1b 1 amin
cp

A

(SiO )bqp bqp ap
apb 1 a

Q B A

(Al O )bqp bqp ap
apq 1b 1 a

Q B

(Fe O )bqp bqp
apq 1b 1

g X g Z

g

2,80 g X g Z

1,18 g X g Z

0,65 g X g Z

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    

max
cp

A

ap
a

, pg                              (19) 

 
= =

= =

 
+   

  
  
 

+   
  

(Al O )2 32 3

(Fe O )2 32 3

Q B A

(Al O )bqp bqp ap
apq 1b 1 amin max

cp cp
Q B A

(Fe O )bqp bqp ap
apq 1b 1 a

g X g Z

, pg g

g X g Z

                                           (20) 

 

= =

= =

= =

= =

 
+   

  

 
− +   

  

 
− +   

  

− + 



(Cao)

(SiO2)2

(Al O )2 32 3

2 3

Q B A

(Cao)bqp bqp apapq 1b 1 a

Q B A

(SiO )bqp bqp apapq 1b 1 a

Q B A

(Al O )bqp bqp ap
apq 1b 1 a

Q B

(Fe O )bqp bqp
q 1b 1min

cp

4,071 g X g Z

7,600 g X g Z

6,718 g X g Z

1,430 g X

g

= =

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
    

 
 

+   
  

(Fe O )2 3

A

ap
apa max

cp
Q B A

bqp ap
q 1b 1 a

g Z

, pg

X Z

                        (21) 

 

= =

= =

= =

  
+    

   
 

  
− +    

   
  

 
+   

  

Q B A

(Al O )bqp bqp ap2 3 (Al O )2 3 apq 1b 1 a

Q B A

(Fe O )bqp bqp ap2 3 (Fe O )2 3 apq 1b 1 amin max
cp cp

Q B A

bqp ap
q 1b 1 a

2,650 g X g Z

1,692 g X g Z

, pg g

X Z

 (22) 

 

= =

= =

= =

= =

 
− +   

  

 
+ +   

  

 
+ +   

  

−  



Q B A

(Cao)bqp bqp ap(Cao) apq 1b 1 a

Q B A

(SiO )bqp bqp ap2 (SiO2) apq 1b 1 a

Q B A

(Al O )bqp bqp ap2 3 (Al O )2 3 apq 1b 1 a

Q B

(Fe O )bqp bqp2 3
q 1b 1min

cp

3,071 g X g Z

8,600 g X g Z

5,068 g X g Z

1,079 g X

g

= =

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+   
    

 
 

+   
  

A

ap(Fe O )2 3 apa max
cp

Q B A

bqp ap
q 1b 1 a

g Z

, pg

X Z

  (23) 



  

6 

 
= =

= =

  
+    

    
  

 
+   

  

Q B A

(Fe O )bqp bqp ap2 3 (Fe O )2 3 apq 1b 1 amin max
cp cp

Q B A

bqp ap
q 1b 1 a

3,043 g X g Z

, pg g

X Z

  (24) 

 Mục tiêu của mô hình đề xuất được đưa ra theo phương trình (8) là giảm thiểu tổng chi phí nguyên liệu 

thô từ hai nguồn chính. Ràng buộc (9) và (10) đảm bảo rằng khối lượng nguyên liệu thô sẵn có được di 

chuyển từ các tầng của mỏ đá và khối lượng chất điều chỉnh phải nằm trong giới hạn tối đa và tối thiểu cho 

phép. Ràng buộc (11) giữ khối lượng nguyên liệu thô từ mỗi tầng trong khả năng của thiết bị khai thác trên 

tầng đó. Ràng buộc này cũng buộc mô hình phải loại bỏ vật liệu thải hoặc khai thác tầng sau khi đáp ứng 

các yêu cầu về kho dự trữ. Ràng buộc (12) - (16) đảm bảo luồng nguyên liệu từ kho dự trữ đến trạm phối 

trộn. Ràng buộc (12) đáp ứng công suất lớn nhất và nhỏ nhất của trạm phối trộn. Theo ràng buộc này thì 

tổng khối lượng của nguyên liệu thô được đưa vào trạm phối trộn sẽ không được lớn hơn công suất tối đa 

của trạm phối trộn. Ngoài ra, lượng này không được nhỏ hơn lượng yêu cầu tối thiểu của trạm phối trộn. 

Ràng buộc (13) yêu cầu khối lượng tồn của kho dự trữ phải lớn hơn công suất của kho dự trữ nguyên liệu 

phối trộn và nhỏ hơn công suất của kho dự trữ. Ràng buộc (16) thể hiện khối lượng hàng tồn cân đối của 

kho dự trữ trong dòng nguyên liệu. Ràng buộc (7) - (24) được áp dụng để kiểm soát chất lượng nguyên liệu 

thô. Ràng buộc (17) đảm bảo phần trăm hàm lượng yêu cầu tối thiểu của CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, 

K2O, Na2O, …. Phương trình (18) - (20) tương ứng với các ràng buộc của là hệ modul silic, hệ số bão hòa 

đá vôi, và modul nhôm. 

4. Áp dụng mô hình trong công tác lập kế hoạch tại mỏ đá vôi Tà Thiết, tỉnh Bình Phước 

4.1.  Dữ liệu đầu vào 

 Mô hình đề xuất đã được áp dụng cho hoạt động khai thác đá vôi xi măng ở tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

Nhà máy xi măng hoạt động dựa trên nguồn nguyên liệu khai thác từ mỏ đá vôi và mỏ sét. Mỏ đá vôi khai 

thác đồng thời năm tầng, khối lượng và chất lượng thành phần hóa trên từng tầng, chi phí khai thác đá vôi 

từ mỏ đá bao gồm chi phí khoan, nổ mìn, xúc bốc và vận chuyển, chi phí này thay đổi theo các tầng khác 

nhau phụ thuộc chủ yếu vào khoảng cách vận tải giữa các vị trí bốc - dỡ trên một tầng và với trạm nghiền 

được thể hiện tại Bảng 1. Mỏ sét bao gồm một tầng được khai thác bằng máy xúc thủy lực gầu ngược, khối 

lượng, chất lượng thành phần hóa cũng như chi phí cho việc cung cấp đất sét từ mỏ này được thể hiện trong 

Bảng 1. Chất phụ gia nhà máy sử dụng sa thạch, tro bay, và quặng được mua từ thị trường. Khối lượng, 

chất lượng và chi phí của các chất điều chỉnh được thể hiện trong Bảng 1. 

4.2. Giải quyết mô hình 

 Mô hình tuyến tính được ứng dụng để tối ưu hóa kế hoạch sản xuất cho 3 giai đoạn của mỏ. Công suất 

nhà máy xi măng khoảng 1.25 triệu tấn/năm. Để giải quyết vấn đề này, tác giả sử dụng công cụ CPLEX 

phiên bản 12.10 được chạy trên chương trình Matlab. Phần mềm Matlab cũng được sử dụng để chuẩn bị 

các ma trận ràng buộc, các biến và hàm mục tiêu. Matlab cũng được sử dụng để gọi bộ giải để chạy mã và 

giải mô hình mô hình tuyến tính. Phần code của thuật toán được chạy trên máy tính Dell Precision M4800 

lõi tứ kép tốc độ 2,70 GHz với 32 GB RAM. Các yêu ràng buộc đối với vấn đề lập kế hoạch khai thác mỏ 

đá vôi xi măng được tóm tắt trong Bảng 2. 

 Giải pháp tối ưu có được đã giảm thiểu chi phí nguyên liệu thô cho ba giai đoạn sản xuất là 1.132.017.450 

VNĐ. Chi phí cung cấp nguyên liệu thô trong các giai đoạn 1, 2 và 3 lần lượt là 387.351.510 VNĐ, 

369.688.200 VNĐ và 374.977.740 VNĐ. Lịch kế hoạch khai thác tối ưu đảm bảo cung cấp 15000 tấn hỗn 

hợp thô cho nhà máy xi măng trong từng thời kỳ, do đó chi phí cho mỗi tấn hỗn hợp thô trong các giai đoạn 

1, 2 và 3 lần lượt ở mức 25.823,434 VNĐ, 24.645,88 VNĐ và 24.998,516 VNĐ bên cạnh đó đáp ứng đồng 

thời các yêu cầu về khối lượng và chất lượng của các thành phần hóa. Bảng 3 thể hiện lịch kế hoạch khai 

thác tối ưu đã đáp ứng được các ràng buộc về khối lượng và chất lượng của các thành phần hóa. 

 Mô hình toán đã tạo ra giải pháp khai thác khả thi và thỏa mãn các ràng buộc về yêu cầu chất lượng của 

các thành phần hóa cũng như các chỉ số trong sản xuất xi măng trên cơ sở chất lương các thành phần hóa 

của đá vôi, đất sét và chất phụ gia với giá thành nhỏ nhất. 

 Phương pháp xây dựng hàm mục tiêu về chi phí giá thành khai thác và nguyên liệu khoáng cần thiết 

trong trung hòa tại từng tầng khai thác trên mỏ đá từ đó lập kế hoạch khai thác cho mỏ đảm bảo ổn định 

chất lượng các nguyên liệu khoáng cung cấp cho nhà máy xi măng. Các kết quả này có thể được vận dụng 

và áp dụng cho các mỏ đá có điều kiện chất lượng đá vôi phân bố phức tạp và không đồng đều. Quá trình 

lập kế hoạch khai thác giúp ta lựa chọn hệ thống khai thác hợp lý nhằm tăng số lượng gương xúc và trung 
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hoà trong quá trình khai thác mỏ đá vôi. Vì vậy, trong khai thác mỏ đá xi măng hàm mục tiêu là trung hòa 

chất lượng đá nguyên liệu đủ hàm lượng các nguyên liệu khoáng và sản lượng theo yêu cầu. 

 

Bảng 1. Các thông số đầu vào của mô hình toán tuyến tình lập kế hoạch khai thác cho mỏ đá vôi xi măng 

Tà Thiết, tỉnh Bình Phước 

Giai 

đoạn  

Vị trí khai 

thác 

Khối lượng (tấn) Thành phần hóa (%) Chi phí 
(Đồng/Tấn) 

  
Tối thiểu 

Tối 
đa 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 LOI MgO Na2O K2O 

1 

Mỏ 

đá 

Tầng 

1 
1000 2500 48.2 3.25 1.78 1.12 44.05 0.98 0.34 0.21 

21.735 

Tầng 
2 

3000 4500 45.5 5.5 1 1.25 44.23 1.86 0.21 0.34 
24.426 

Tầng 

3 
3000 4000 50.5 2.46 1.7 0.2 44.15 2.54 0.21 0.32 

27.048 

Tầng 

4 
1000 2500 51.05 2.6 0.82 1.05 43.08 2.79 0.35 0.15 

28.842 

Tầng 

5 
1000 2500 43.5 9.56 1.45 1.05 41.91 1.5 0.45 0.25 

29.187 

Mỏ 

sét 

Tầng 

1 
1500 3000 9.89 51.5 11.34 5.15 17.67 2.5 0.56 0.29 

74.934 

Phụ 

gia 

Sa 

thạch 
400 1100 0.72 75 9.97 5.06 7.63 1.09 0.15 0.44 

17.388 

Tro 

bay 
0 500 2.56 60.5 13.56 6.25 16.43 1.75 0.15 0.18 

19.941 

Quặng 

sắt 
0 150 1.98 28.09 12.69 36.24 17.83 1.43 0.78 0.22 

374.187 

2 

Mỏ 

đá 

Tầng 

1 
2000 3000 48 3.5 1.83 1.21 43.15 1.05 0.32 0.29 

19.113 

Tầng 

2 
2500 3500 50.5 5.5 0.99 1.36 43.24 1.34 0.45 0.31 

21.528 

Tầng 

3 
4000 5000 50.5 2 1.5 0.3 44 2.9 0.19 0.32 

27.6 

Tầng 

4 
1500 2500 51.05 2.6 0.95 1.25 41.91 3.05 0.28 0.25 

26.841 

Tầng 

5 
1000 2500 45.01 9.5 1.99 1.36 42.05 1.99 0.45 0.25 

30.015 

Mỏ 
sét 

Tầng 
1 

1500 3000 10.18 51.5 11.89 5 17.89 3.06 0.27 0.19 
74.934 

Phụ 
gia 

Sa 

thạch 
400 1500 0.79 75 10.3 5.35 7.5 1.23 0.35 0.35 

17.388 

Tro 
bay 

0 500 2.63 59.5 13.25 6.15 16.25 1.44 0.24 0.24 
19.941 

Quặng 

sắt 
0 150 1.98 29.5 12.69 36.13 17.96 0.93 0.41 0.41 

374.187 

3 

Mỏ 
đá 

Tầng 
1 

1500 4000 47.5 2.85 1.84 1.02 44.05 0.99 0.27 0.27 
22.839 

Tầng 

2 
3000 4000 51 5.5 1.25 1.45 44.24 1.8 0.25 0.25 

23.736 

Tầng 
3 

4000 5000 50.5 2.1 1.5 0.3 44.56 2.5 0.24 0.24 
26.151 

Tầng 

4 
2000 3000 52 2.64 0.85 1.24 41.32 2.99 0.3 0.3 

28.842 

Tầng 
5 

1500 2000 45.38 9.5 1.99 1.05 41.07 2.99 0.3 0.25 
29.187 

Mỏ 

sét 

Tầng 

1 
1500 4000 10.18 50.5 11.89 5.15 18 2.36 0.27 0.19 

74.934 

Phụ 

gia 

Sa 
thạch 

500 2000 0.8 75 10.4 5.48 7.32 1.23 0.35 0.35 
17.388 

Tro 

bay 
0 400 2.63 59.23 13.25 6.25 16.88 1.44 0.24 0.24 

19.941 

Quặng 
sắt 

0 200 2 29.5 12.75 36.12 18.23 0.93 0.41 0.41 
374.187 
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Bảng 2. Các ràng buộc đối với vấn đề lập kế hoạch khai thác dài hạn mỏ đá vôi xi măng 

Chỉ số 
Giới hạn ràng buộc (%) 

Giới hạn dưới Giới hạn trên 

CaO (%) 40.00 41.00 

SiO2 (%) 14.00 15.00 

Al2O3 (%) 2.70 3.40 

Fe2O3 (%) 1.65 2.17 

LOI 35.00 41.00 

MgO 0.00 2.00 

Na2O 0.00 0.50 

K2O 0.00 0.50 

Hệ số bão hòa vôi 

(LSF) 

0.845 0.90 

Mô đun silicat 

(SR) 

2.60 2.90 

Mô đun aluminat 

(AM) 

1.50 2.00 

C3S (%) 30.00 35.00 

C2S (%) 15.00 20.00 

C3A (%) 5.00 8.00 

C4AF (%) 5.00 8.00 

  

Bảng 3. Kết quả tối ưu hóa kế hoạch khai thác mỏ đá vôi xi măng 

Vị trí 

Khối lượng (tấn) Hàm lượng (%) 

Giai 

đoạn 1 

Giai 

đoạn 2 

Giai 

đoạn 3 
Chỉ số 

Giai 

đoạn 1 

Giai 

đoạn 2 

Giai 

đoạn 3 

Mỏ đá 

Tầng 1 1500 3354 1500 CaO 40.25 40.17 40.20 

Tầng 2 4632 3330 4244 SiO2 14.41 14.66 14.84 

Tầng 3 3000 1500 3000 Al2O3 3.26 3.40 3.34 

Tầng 4 1500 2416 1805 Fe2O3 1.71 1.77 1.78 

Tầng 5 1500 1500 1500 LOI 38.34 37.57 37.84 

Mỏ sét Tầng 1 386 377 232 MgO 2.00 1.72 2.00 

Sản lượng mỏ 12132 12100 12049 Na2O 0.32 0.31 0.27 

Phụ gia 

Sa thạch 2082 2123 2319 K2O 0.27 0.29 0.26 

Tro bay 400 400 400 
Mô đun 

silicat 
2.90 2.83 2.90 

Quặng sắt 0 0 0 

Hệ số 

bão hòa 

vôi 

0.89 0.89 0.88 

Tổng khối lượng 

nguyên liệu thô 
15000 15000 15000 

Mô đun 

aluminat 
1.91 1.92 1.87 

 

C3S 30.00 30.77 30.00 

C3A 15.00 15.00 16.07 

C2S 5.76 6.01 5.82 

C4AF 5.19 5.40 5.42 

 

5. Kết luận 

Đá vôi là nguyên liệu chính để sản xuất xi măng vì thành phần khoáng hóa của đá vôi thỏa mãn về chất 

lượng và số lượng các oxit như Cao, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Sự tồn tại của một nhà máy xi măng phụ thuộc rất 

nhiều vào sự trung hòa chính xác của nguồn nguyên liệu thô để tạo ra sản phẩm cuối cùng có chất lượng 

chấp nhận được. 

Tối ưu hóa kế hoạch khai thác mỏ đá vôi xi măng là một thách thức đối với ngành khai thác mỏ. Trái 

ngược với cách tiếp cận “Thử và Sai” thủ công, nghiên cứu này đã cố gắng đóng góp một giải pháp tối ưu 

cho vấn đề tối ưu hóa phức tạp và quy mô lớn này. 

Nghiên cứu này đã phát triển một mô hình toán tuyến tính hỗ trợ cho các kỹ sư mỏ dễ dàng hơn trong 
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việc lập kế hoạch khai thác các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng. Phương pháp được trình bày trong nghiên 

cứu này đã chứng minh khắc phục những nhược điểm liên quan đến phương pháp “Thử và Sai”. Mô hình 

toán được phát triển giúp kỹ sư khai thác mỏ giải quyết một số vấn đề như: tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng 

giữa nhà máy xi măng và mỏ đá vôi nguyên liệu; kiểm soát tốt hơn chất lượng của đá vôi nguyên liệu cũng 

như số lượng phụ gia cần mua; giảm thiểu chi phí nguyên liệu thô để sản xuất xi măng. 

Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Mỏ-Địa chất trong đề tài mã số T20-16, 2020. 
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ABSTRACT 

Linear Mathematical Model to Aid a Long-Term Plan for Limestone 

Quarries Producing Cement in Vietnam 

 

Tran Dinh Bao1,* , Nguyen Anh Tuan1
, Pham Van Viet1, Nguyen Dinh An1, Nhu Van Phuc1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

In fiercely competed business environment nowadays, saving raw material input cost is a significant 

issue in cement production. One of the methods reducing raw material input cost is limestone mixture at 

the quarry. The paper shows a novel linear mathematical model has just been built to cope with long-term 

plan for deceasing raw material input cost to cement factory. There are many constraints, including mixture 

requirement, quarry reserve, quarry output, cement factory output, mining cost, auxiliary material cost, all 

of which are integrated in the model. The model was implemented with the aid of a Matlab tool CPLEX. 

Moreover, the effectiveness of the model compared with conventional methods was shown with empirical 

result at Ta Thiet limestone quarry supplying to Binh Phuoc cement factory. The model contributes 

significant effectiveness in raw material mixture by mixing limestone at quarry to obtain desired quality. 

 

Keywords: Production plan; mathematical model; cement; limestone; Ta Thiet.



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) 

 

 

 

11 

Nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng của máy khấu than đến sự gia tăng 

độ thoát khí mê tan vào không gian làm việc của lò chợ 
 

Vũ Thái Tiến Dũng1,*, Nguyễn Hồng Cường1
, Đinh Thị Thanh Nhàn1, Bùi Thị Mai1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Quá trình hoạt động của máy khấu trong gương lò gây ra những rung động làm ảnh hưởng đến sự nguyên 

vẹn của khối than phía trước gương lò chợ. Đây là nguyên nhân làm gia tăng khả năng thoát khí mê-tan vào 

không gian lò chợ. Trong bài báo, nhóm tác giả xem xét nghiên cứu lý thuyết về việc sử dụng các rung 

động trong quá trình khấu than bằng máy khấu nhằm hình thành hệ thống các vết nứt nhân tạo trước gương 

lò chợ, làm gia tăng độ thoát khí mê tan. Từ đó đưa ra phương pháp tính toán độ thoát khí mê tan khi máy 

khấu khấu gương, góp phần kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng khí thoát ra từ gương lò chợ, nâng cao hiệu 

quả trong quá trình khai thác. 

 

Từ khóa: Mê-tan; độ thoát khí; rung động; máy khấu; lò chợ. 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo xu thế phát triển chung của ngành công nghiệp khai thác than, chiều sâu khai thác càng lớn sẽ dẫn 

đến sự gia tăng nồng độ khí mê-tan có trong vỉa than, kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

làm việc của người và thiết bị. Nâng cao hiệu quả thoát khí mê-tan đang và sẽ là một trong những vấn đề 

chính trong hoạt động của các doanh nghiệp khai thác than trên toàn thế giới, trong đó bao gồm Việt Nam. 

Vấn đề này cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học trái đất. Đã 

có nhiều công trình nghiên cứu được thực hiện, dựa trên việc phân tích kết quả của các công trình đó có thể 

kết luận rằng các phương pháp kiểm soát hiệu quả sự thoát khí mê-tan từ vỉa than là rất đa dạng, được phân 

biệt bởi sự khác nhau về phương pháp chuẩn bị, công nghệ khai thác, sự cải tiến và đổi mới thiết bị, cũng 

như cách tiếp cận tích hợp để giải quyết vấn đề này. 

Các giải pháp công nghệ hiện đang được sử dụng để tháo khí chủ động các vỉa than chứa khí để đảm 

bảo an toàn và hiệu quả cho công tác khai thác không mang lại kết quả như mong muốn, và trong một số 

trường hợp không mang lại hiệu quả, đặc biệt đối với những vỉa than có độ thẩm thấu khí mê-tan thấp. Vì 

vậy, việc nghiên cứu theo hướng phát triển các giải pháp công nghệ mới nhằm gia tăng độ thoát khí (độ 

dẫn khí) mê-tan từ các vỉa than có độ dẫn khí thấp với mục tiêu không làm phức tạp hóa quy trình cũng như 

gia tăng đáng kể chi phí sản xuất được đặc biệt quan tâm. Một trong những hướng hứa hẹn nhất để cải tiến 

hiệu quả của việc thoát khí mê-tan chủ động trong trường hợp này là phương pháp sử dụng ảnh hưởng của 

rung chấn để phá vỡ cấu trúc vỉa ban đầu, làm gia tăng độ dẫn khí của vỉa, từ đó nâng cao hiệu quả thoát 

khí mê-tan. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Các vấn đề chính trong việc kiểm soát sự xuất khí mê-tan của vỉa than 

Kiểm soát sự xuất khí mê-tan trong hoạt động khai thác than là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cần 

có sự quan tâm, đầu tư nghiên cứu rộng rãi trong tương lai để phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành 

công nghiệp khai thác than. 

Đối với khối than nguyên, các đặc tính chủ yếu cần phải xem xét trong quá trình dự báo, đánh giá và 

kiểm soát sự xuất khí mê-tan bao gồm: độ chứa khí, độ dẫn khí, độ nứt nẻ, độ xốp… Trong đó, có những 

đặc tính có thể thay đổi giá trị ban đầu khi chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xung quanh. Ví 

dụ, trong vùng ảnh hưởng của các công tác khai thác, độ xốp của than sẽ thay đổi phụ thuộc vào sự phân 

bố áp lực của đất đá xung quanh. 

Chính vì vậy, trên thực tế, để giải quyết vấn đề kiểm soát độ xuất khí mê-tan từ khối than trong quá trình 

khấu than cần phải xét đến không chỉ các đặc tính của khối than khai thác mà còn bao gồm cả bản chất và 
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điều kiện các tác động lên khối than khi thực hiện các công việc trong không gian xung quanh khối than. 

Có thể nhận định rằng, khi có các tác động từ bên ngoài như các rung chấn với các cường độ khác nhau sẽ 

dẫn đến sự thay đổi khác nhau về độ xốp của than nhờ sự thay đổi kích thước của các vết nứt khu vực tiếp 

xúc với các nguồn rung động (Pavlenko và nnk, 2001). Độ dẫn khí của khối than trong trường hợp này 

cũng có những sự thay đổi tích cực. Sự thay đổi độ dẫn khí của vỉa dưới ảnh hưởng khác nhau của các rung 

động lên khối than là một trong những đặc tính quan trọng nhất cần được chú ý, đặc biệt là đối với các vỉa 

than có độ dẫn khí tự nhiên thấp.  

Độ dẫn khí của vỉa than, được quyết định chủ yếu bởi tính thấm của các vết nứt nội sinh và ngoại sinh 

cũng như của các lỗ hổng, có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với cường độ tải trọng toàn diện xung quanh khối 

than. Trong một khối than nguyên chưa bị phá hủy, các vết nứt của khối than có khả năng lọc khí cao và 

độ thấm tương đối thấp, do đó, độ dẫn khí của vỉa than phụ thuộc rất lớn vào tính toàn vẹn của khối. 

Các vết nứt và lỗ hổng là khu vực chuyển động khí mê-tan tương đối dữ dội trong vỉa than. Trong quá 

trình tiếp xúc với các rung động, kích thước của vết nứt và lỗ hổng này sẽ thay đổi, dẫn đến sự gia tăng thể 

tích lọc và do đó làm tăng tính thấm khí của than. Khi quan sát từng phần riêng biệt của khối than dưới ảnh 

hưởng của các rung động tác động lên vỉa than, do sự xáo trộn đáng kể của khối, tính thấm khí của vỉa than  

có sự gia tăng đáng kể so với tính thấm khí tự nhiên ban đầu của khối than (Pavlenko và nnk, 2001). 

Khi thực hiện các tác động rung động lên vỉa than, trong khối than tại khu vực chịu sự ảnh hưởng của 

va chạm, tiếp xúc xảy ra sự phân phối lại áp lực mỏ, dẫn đến thay đổi trạng thái ứng suất. Tại khu vực trực 

tiếp tiếp xúc với các rung động cường độ cao, than bị nghiền nát và mất khả năng đồng đều. Các rung động 

trong quá trình khai thác làm gia tăng đáng kể  độ thấm khí của khối than (trong vùng ảnh hưởng của rung 

động) do hình thành một số hệ thống vết nứt, khoang phân tách và vùng mở rộng của khối than đã khai 

thác.  

Các quan sát thực tế chỉ ra rằng việc sử dụng ảnh hưởng của các rung động lên khối than trước gương lò 

chợ làm thay đổi trạng thái của vỉa than có độ thấm khí thấp theo hướng làm gia tăng độ xuất khí trong quá 

trình khai thác. Đây cũng là phương pháp đầy triển vọng để góp phần quản lý, kiểm soát tốt sự thoát khí 

mê-tan trong quá trình chuẩn bị và khai thác, đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác mỏ. 

2.2. Sử dụng rung động của máy khấu để gia tăng độ xuất khí mê-tan trong quá trình khai thác 

Trong quá trình khấu than bằng máy khấu, rung động xuất hiện do tác động cơ học của máy lên khối 

than và sự phá hủy khối than bằng răng khấu của máy. Các nghiên cứu xem xét hiệu ứng rung động xảy ra 

trong quá trình phá hủy than bằng máy khấu (Wei và nnk, 2016; Yao và nnk, 2016) chỉ ra rằng trong giai 

đoạn xảy ra hoạt động tiếp xúc, va chạm của răng khấu với vỉa than, lượng khí mê-tan được giải phóng tăng 

lên đáng kể. Sự gia tăng hàm lượng mê-tan trong không khí không gian làm việc gần máy khấu có thể được 

giải thích do tăng thêm bề mặt thoát khí và sự chuyển đổi khối lượng khí mê-tan được giải phóng bổ sung 

này sang trạng thái tự do trong không gian làm việc (Li và nnk, 2016; Jiang và nnk, 2015; Pavlenko, 2016). 

Mức độ ảnh hưởng của công tác khấu than đến hàm lượng thoát khí mê-tan phụ thuộc vào các thông số 

kỹ thuật của máy khấu trong quá trình khấu, trong đó bao gồm tốc độ di chuyển của máy liên hợp khi khấu 

than và độ sâu của vết cắt do răng khấu tạo ra trên gương khấu. 

Một số dữ liệu có thể tham khảo như sau: với máy khấu có cường độ kháng cắt A = 100 kN/m thì tốc độ 

khi khấu không vượt quá 4,6 m/phút đối với máy khấu luồng rộng loại 2K-52 và 4,2 m/phút đối với máy 

2KSh-3, độ sâu tối đa của vết cắt hình lưỡi liềm tương ứng là 4,5 và 4,9 cm (Jungmeister, 2017); với cường 

độ kháng cắt 300 kN/m, tốc độ khấu của các máy này chỉ là 1,5 và 1,4 m/phút, và độ sâu tối đa của vết cắt 

hình lưỡi liềm lần lượt là 1,5 và 1,8 cm. Sự gia tăng độ sâu vết cắt của máy khấu sẽ đi kèm với sự thay đổi 

về đặc tính tần số của rung động.  

Sự giải phóng khí mê-tan từ khối than trong quá trình phá hủy bằng máy khấu có thể được mô tả bằng 

toán học (Mohammadi và nnk, 2014; Wang và nnk, 2015), đây có thể được coi như một quá trình giải 

phóng mêtan riêng biệt khi xuất hiện rung chấn trong quá trình phá hủy khối than bằng máy khấu. Quá trình 

cắt than bằng máy khấu có tính chu kỳ, bao gồm đập vỡ, nghiền nát và giảm dần khối lượng (Ayunov và 

nnk, 2013; Saadat và nnk, 2013). Chu trình phá hủy khối than bằng máy khấu có thể được coi là một chuỗi 

các giai đoạn: 

- Khi răng khấu di chuyển dọc theo khối than, lực của nó được truyền một phần đến khối than gây ra sự 

phá hủy (xem hình 1); 

- Quan sát sự rung động trong quá trình vận hành và phá hủy than bằng răng khấu của máy khấu cho 

thấy: sự gia tăng tần số tác động của răng dẫn đến sự gia tăng tần số rung động truyền đến khối than nguyên 

của vỉa. Tác động lặp đi lặp lại của răng khấu trên mặt gương làm gia tăng quá trình giải phóng khí mê-tan. 

Nguyên nhân là do một khối lượng khí mê-tan bổ sung được giải phóng khi xuất hiện thêm các rung động 

tác động lên hệ thống “than + mê-tan”, sau đó được tách ra các phần than và mê-tan riêng biệt (Pavlenko, 

2016; Yushin và Ayunov, 2014). 
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý phá hủy than bằng máy khấu (Pavlenko và nnk, 2019): 1- răng khấu nằm ở 

phần phía trước của tang khấu, phần tiếp xúc trực tiếp với vỉa than; 2- bề mặt lộ của vỉa than hình 

thành bởi sự phá hủy than của các răng khấu; 3- hướng di chuyển của máy; 4- chiều quay của bộ phận 

khấu (tang khấu); 5- các răng khấu của máy ở vị trí không tiếp xúc với gương than. 

 

Phát thải khí mê-tan vào khu vực khai thác được xác định bởi năng suất của máy khấu, trữ lượng và hàm 

lượng mê-tan tự nhiên của vỉa khai thác, trữ lượng và hàm lượng mê-tan của các vỉa than liền kề đã khai 

thác về hai phía vách và trụ, có thể được xác định theo công thức (Jungmeister, 2017): 

𝐼𝐾 = 𝑗. [𝑥𝑉 . (1 − 𝑘𝑉) − 𝑥𝑖] +
𝐴𝐿𝐶

1440
[

𝑚𝑖

𝑚𝐾

. (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′). (1 −

𝑀𝑖

𝑀𝑚𝑎𝑥

)] . 𝐼đá (1) 

trong đó: 

IK - độ phát thải khí mê-tan trong khu khai thác, m3/ phút; 

j - năng suất của thiết bị khai thác than ở gương lò chợ, t/phút; 

xV - hàm lượng khí mê-tan của vỉa khai thác, m3/tKC; 

kV - mức độ khử khí tự nhiên của vỉa đã khai thác; 

x1 - hàm lượng khí mê-tan còn lại của than khai thác lấy tại vị trí cửa ra khu vực khai thác, m3/tKC; 

A - sản lượng khai thác than lò chợ, t/ngày-đêm; 

mi - chiều dày của vỉa liền kề i trong vùng ảnh hưởng bởi lò chợ, m; 

mK - chiều dày khấu của vỉa, m; 

xi - hàm lượng khí mê-tan của vỉa than liền kề thứ i, m3/tKC; 

xi - x′i - hàm lượng khí mê-tan của vỉa than liền kề thứ i sau khi khử khí tự nhiên, m3/tKC; 

Mi - khoảng cách từ vỉa đang khai thác đến vỉa than liền kề thứ i, m; 

Mmax - khoảng cách giới hạn chịu ảnh hưởng của hoạt động khai thác về phía vách và trụ vỉa, m; 

Iđá - độ thoát khí mê-tan từ đất đá, m3/phút. 

 

Tuy nhiên, tính toán này không tính đến thực tế có sự tăng cường phát thải khí mê-tan từ khối than do 

các tác động rung động lên nó và do yếu tố âm thanh gây ra bởi tác động của răng cắt lên gương lò và chính 

bản thân quá trình di chuyển của máy khấu. 

Khi răng khấu của máy khấu tác động vào gương than sẽ phát sinh ứng suất tiếp xúc cao, tạo thành hiệu 

ứng cơ học trên khối than với sự xuất hiện của hiệu ứng rung trong vỉa. Các răng khấu chỉ tác động trên 

một phần của khối than nằm dọc theo hướng khấu. Trong trường hợp này, năng lượng cung cấp cho máy 

khấu được sử dụng để cắt, nghiền than và phát triển các vết nứt trong khối than phía trước gương lò chợ. 

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu được thực hiện bởi Frolov và các nhà khoa học khác của viện mỏ A.A. 

Skochinsky (Pavlenko và nnk, 2019), cho thấy rằng năng lượng được truyền tới răng khấu được phân phối 

không chỉ ở phần phía trên mà bao gồm cả phần gương và phần tiếp giáp phía dưới gương lò chợ của vỉa. 

Năng lượng ở đây được dành cho việc hình thành các hệ thống vết nứt mới khi các âm thanh lớn và rung 

động cơ học lan truyền trong khối than. 

Các răng khấu của máy khấu đã đánh bật các mảnh than từ vỉa nhờ các hiệu ứng tĩnh và động liên tục - 

tại thời điểm này rung động xảy ra trong khối than. 

Bề mặt lộ của vỉa than tăng lên phụ thuộc vào chiều dày vỉa và độ sâu luồng khấu. Việc phá hủy than 

được thực hiện theo quy luật bằng các răng khấu xuyên tâm hoặc tiếp tuyến. Phần lớn diện tích bộ phận cắt 

của tang khấu tiếp xúc với khối than ở tần số nhất định tạo ra sự cộng hưởng trong vỉa đi kèm với sự dao 
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động liên tục của các khối than riêng lẻ. Khi tốc độ di chuyển của máy khấu tăng lên, ứng suất trước khối 

than bị phá hủy tại vị trí tiếp xúc của máy khấu với gương lò tăng lên. Khi đó, lực cần thiết để tách phá 

phần than đã được phá vỡ sơ bộ sẽ giảm đi. 

Trong quá trình máy khấu di chuyển, hiệu ứng rung và ảnh hưởng của tín hiệu âm thanh đến khối than 

tăng lên, điều này góp phần đáng kể vào việc phân tách hệ thống “than + mê-tan”. Đây là một trong những 

nguyên nhân chính làm tăng cường độ thoát khí mê-tan, được hình thành trong quá trình xuất hiện các vết 

nứt liên tục trong khối than. Theo Pavlenko (Pavlenko và nnk, 2019), lượng khí mê-tan được giải phóng từ 

than khi khai thác bằng máy khấu có thể được mô tả theo công thức sau: 

𝑉𝐾𝑇 = 𝑣𝐾 . (𝑉𝐾𝑇0 ± 𝑃𝐾𝑇) (2) 

trong đó: 

VKT - khối lượng phát thải khí mê-tan từ than khai thác, m3/phút; 

vк - tốc độ di chuyển của máy khấu, m/ phút; 

VKT0 - khối lượng phát thải khí mê-tan từ than khai thác khi máy khấu di chuyển với tốc độ 1 m/phút, 

m3/phút; 

PKT - sự phân tán khối lượng phát thải khí mê-tan từ than khai thác, m3/phút.m. 

Dựa trên công thức (2) có thể thấy rằng lượng khí mê-tan được giải phóng trực tiếp trong quá trình khai 

thác than tỷ lệ thuận với vận tốc khấu. Vận tốc khấu càng lớn tương ứng với rung động tiếp xúc của máy 

khấu và than luôn ở cường độ cao sẽ làm gia tăng các tác động cơ học đến khối than trước gương trong 

phạm vi ảnh hưởng, vì vậy lượng khí mê-tan thoát ra cũng sẽ tăng lên. Mặc dù vậy, yếu tố quyết định đến 

lượng phát thải khí mê-tan chủ yếu vẫn nằm ở bản chất của khối than ban đầu. 

3. Kết quả và thảo luận  

Quá trình nghiên cứu thực tế có tính đến các đặc tính kỹ thuật của máy khấu cũng như dựa vào các số 

liệu thực nghiệm cụ thể thu được các giá trị liên quan đến phát thải khí mê-tan trong quá trình khai thác 

trực tiếp than như sau (Pavlenko và nnk, 2019): 

- tốc độ di chuyển của máy khấu: vK = 1-10 m/phút; 

- khối lượng phát thải khí mê-tan từ than khai thác khi máy khấu di chuyển với tốc độ 1 m/phút:  VKT0 ≈ 

0,65 m3/phút.m; 

- lượng phân tán khí thải mê-tan từ than khai thác: PKT ≈ 0,07 m3. 

Những số liệu trên mặc dù mang tính định lượng cụ thể nhưng chỉ mang tính chất cục bộ do được thử 

nghiệm trong trường hợp của một không gian lò chợ xác định. Trên thực tế, sự phát thải khí mê-tan khi 

chịu sự ảnh hưởng của các rung động từ hoạt động khấu tất nhiên sẽ có sự khác biệt khi thay đổi đặc tính 

của loại máy khấu sử dụng vì mỗi loại máy khấu hoạt động ở tốc độ giống nhau có thể sẽ tạo ra các rung 

chấn khác nhau. 

Tuy nhiên, kết quả này, mặc dù không mang tính đại diện tổng quát, nhưng đã làm rõ thêm cho hiệu quả 

sử dụng rung động của máy khấu để gia tăng độ thoát khí mê-tan trong quá trình khai thác thông qua việc 

thay đổi cấu trúc, trạng thái của khối than so với ban đầu. 

Cần xem xét đến việc kết hợp sử dụng ảnh hưởng của các rung động nhân tạo với một số phương pháp 

khác để gia tăng hơn nữa sự thoát khí mê-tan từ các khối than nguyên. Một trong những hướng nghiên cứu 

hứa hẹn có thể áp dụng là sử dụng kết hợp các lỗ khoan bơm ép nước xen kẽ với các lỗ khoan sử dụng rung 

chấn để nâng cao hiệu quả thu hồi khí từ các vỉa than có độ chứa khí mê-tan cao.  

4. Kết luận 

Dựa trên các nghiên cứu lý thuyết đã được đề cập ở trên, có cơ sở để đánh giá ảnh hưởng mang tính tích 

cực từ việc sử dụng các rung động của máy khấu trong quá trình khấu than đối với việc gia tăng độ xuất 

khí mê-tan từ các khối than phía trước gương lò chợ. Trong điều kiện vỉa than có độ dẫn khí thấp, đây có 

thể là một phương pháp bổ sung cần thiết nhằm kiểm soát, điều chỉnh tổng lượng khí thải mê-tan phát ra 

trong không gian làm việc của lò chợ nhằm cải thiện hiệu quả của các công tác sản xuất trong gương lò. 

Tuy nhiên, do phương pháp này chưa được nghiên cứu, áp dụng tại các lò chợ cơ giới hóa trong điều 

kiện đặc thù ở Việt Nam nên cần thiết phải có những nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý thuyết nêu 

trên. Khi được áp dụng tại các mỏ khai thác than hầm lò trong nước, các số liệu đo đạc, thu thập được từ 

thực tế sản xuất sẽ là cơ sở dữ liệu đáng tin cậy góp phần củng cố và phát triển phương pháp theo hướng 

ứng dụng trong tương lai. 
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ABSTRACT 

Theoretical study of the effect of shearer on the increase in methane 

emissions into the working space of the longwall face 

 

Vu Thai Tien Dung1, Nguyen Hong Cuong1
, Dinh Thi Thanh Nhan1, Bui Thi Mai1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

The operation of shearer causes vibrations that affect the integrity of coal block in front of longwall face. 

This is the reason that increases the ability to release methane into working space. In the paper, the authors 

consider theoretical research on the use of vibrations during coal extraction with a shearer to form a system 

of artificial fractures in front of longwall face, increasing methane emissions from the seams. From there, 

the authors proposed a method to determine the methane emission when shearer works, contributing to 

controlling and adjusting the flow of gas emitted from the longwall faces, improving the efficiency in the 

mining process. 

 

Keywords: Methane; gas emissions; vibrate; shearer; longwall face.  
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TÓM TẮT  

Khả năng công nổ của thuốc nổ là một thông số định lượng để đánh giá năng lượng sinh ra bởi thuốc nổ 

công nghiệp. Nhiều phương pháp đã và đang được sử dụng ở Việt Nam để đánh giá chỉ số năng lượng của 

thuốc nổ phục vụ cho công tác tính toàn thiết kế nổ mìn dân  dụng và công nghiệp. Mặc dù các Phương 

pháp truyền thống có một số ưu điểm, nhưng với sự phát triển của các loại vật liệu công nghiệp hiện đại, 

chúng bộc lộ một số nhược điểm, chưa phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Bài báo này trình bày kết 

quả đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp đánh giá năng lượng của thuốc nổ công nghiệp truyền 

thống, so sánh với phương pháp đánh giá khả năng công nổ thông qua thí nghiệm nổ dưới nước và từ đó đề 

xuất khả năng ứng dụng phương pháp này cho các loại thuốc nổ công nghiệp phổ biến trên thị trường hiện 

nay. 
 

Từ khóa: Khả năng công nổ của thuốc nổ; thuốc nổ công nghiệp; thí nghiệm nổ dưới nước; năng lượng nổ. 

 

1. Đặt vấn đề  

Khả năng công nổ của thuốc nổ là một trong những tính chất quan trọng được sử dụng để xác định năng 

lượng có thể sử dụng để tạo ra các tác động cơ học. Với sự phát triển của chất nổ, các thí nghiệm xác định 

khả năng công nổ của chất nổ thường được thực hiện và so sánh ở phòng thí nghiệm. Thuật ngữ khả năng 

công nổ gần đây hay được sử dụng là khả năng công nổ tuyệt đối và khả năng công nổ tương đối. Khả năng 

công nổ tuyệt đối là giá trị được xác định bởi một phương pháp thử nghiệm nào đó, còn khả năng công nổ 

tương đối được sử dụng khi so sánh khả năng công nổ tuyệt đối của chất nổ đó với khả năng công nổ của 

chất nổ sử dụng. Các thí nghiệm, thuật ngữ để xác định khả năng công nổ của thuốc nổ trên thế giới và ở 

Việt Nam đôi khi vẫn chưa sử dụng thống nhất. Các phương pháp xác định khả năng công nổ của chất nổ 

được phát triển từ phương pháp Traulz cho đến phương pháp xác định khả năng công nổ dưới nước. Mỗi 

phương pháp có một ưu, nhược điểm và phù hợp với sự phát triển của chất nổ công nghiệp của từng thời 

điểm. Vì lý do đó, bài báo này sẽ phân tích ưu nhược điểm của phương pháp xác định khả năng công nổ 

truyền thống với phương pháp xác định khả năng công nổ dưới nước nhằm làm rõ vấn đề nói trên. 

2. Phương pháp đánh giá khả năng công nổ truyền thống 

2.1 Xác định khả năng công nổ theo phương pháp Traulz 

Phương pháp Traulz được phát triển bởi tác giả Isidor Traulz vào năm 1885. Thí nghiệm này xác định 

khả năng mở rộng thể tích của lỗ mìn khi nổ 10g thuốc nổ đặt ở trung tâm của một khối chì đặc (Hình 1 và 

Hình 2) (Wikipedia). Khối chì đặc có dạng hình trụ tròn cao 200 mm, đường kính 200 mm, khoan 01 lỗ 

khoan có đường kính 25 mm và chiều sâu 125 mm. Phần trên của lỗ mìn được nạp bua cát và khởi nổ bằng 

kíp nổ điện. Sau khi nổ thể tích tăng lên của lỗ mìn  được đo và xác định theo đơn vị cm3. Giá trị khả năng 

công nổ của thuốc nổ được xác định theo công thức:  

A = V3 - V2 - Vk, cm3       (1) 

Trong đó:  V3 - Thể tích của lỗ mìn sau khi nổ, cm3; 

V2 - Thể tích của lỗ khoan (V2 = 62 cm3); 

  Vk - Thể tích của lỗ khi nổ riêng kíp (Vk = 30 cm3). 
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Hình 1. Sơ đồ mô tả thí nghiệm phương pháp xác định khả năng công nổ Traulz (‘Energy audit of 

commercial explosive’, 2007) 

 

 
Hình 2. Thí nghiệm xác định khả năng công nổ theo phương pháp Traulz ngoài thực tế (Wikipedia, 2020) 

 

Các thí nghiệm xác định khả năng công nổ của thuốc nổ theo phương pháp Traulz thấy rằng phương 

pháp này không thích hợp đối với các loại thuốc nổ mạnh do năng lượng của các loại thuốc nổ này thường 

làm nứt hoặc vỡ khối trụ chì, do đó không thể đo được thể tích của lỗ mìn sau khi nổ (Lepper và nnk, 1955).  

2.2 Xác định khả năng công nổ theo phương pháp con lắc xạ kích 

Phương pháp xác định khả năng công nổ bằng con lắc xạ kích được thực hiện trên một thí nghiệm được 

biểu diễn trên hình 3. Khi kích nổ mẫu thuốc nổ được nạp trong quả đạn, năng lượng nổ sẽ tạo một công 

A1 đẩy con lắc dịch chuyển về phía sau, bút sẽ ghi lại chiều dài cung dịch chuyển của con lắc. Đồng thời 

với sự dịch chuyển của con lắc xạ kích, năng lượng nổ còn tạo công A2 đẩy quả đạn (quả đạn này được 

chứa trong ổ chứa đạn) bay về phía ngược chiều chuyển dịch của con lắc với tốc độ V. Tổng giá trị công 

A1 và A2 là công của thuốc nổ (Hình 3) (Bộ khoa học và công nghệ, 1998). 

 

 

 

Hình 3. Cấu tạo con lắc xạ kích (Bộ khoa học và công nghệ, 1998) 

 

Khả năng công nổ xác định theo phương pháp con lắc xạ kích tương ứng với 1 gam thuốc nổ, tính bằng 

kilogam x mét được tính từ độ dài cung mà quả lắc dịch chuyển ghi trên băng giấy theo công thức (Bộ khoa 

học và công nghệ, 1998): 
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 𝐴 = 𝑀 × 𝐿 × (1 +
𝑀

𝑚
) × (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑) ×

1

𝑎
     (2) 

Trong đó: M là khối lượng của con lắc, kg 

   𝑚 là khối lượng của quả đạn, kg 

      L là chiều cao treo con lắc, m 

    𝜑 là góc lệch khi con lắc dịch chuyển, độ 

   𝑎 là khối lượng thuốc nổ thí nghiệm, g. Thông thường a = 10 g. 

 

2.3 Phương pháp nén trụ chì 

Phương pháp này được thực hiện để xác định khả năng phá vỡ của thuốc nổ có liên quan đến mức độ 

đập vỡ đất đá thông qua nén mẫu chì bởi một lượng thuốc nổ đặt phía trên. Phương pháp phổ biến nhất là 

phương pháp nén trụ chì của Hess. Hình 4 mô tả thí nghiệm nén trụ chì (còn được gọi là phương pháp xác 

định sức công phá), thông qua thí nghiệm này xác định được sức công phá của thuốc nổ có liên hệ với áp 

lực nổ. Khi nổ, xung lực nổ tác dụng ra môi trường xungquan và bị tiêu tán nhanh, xung lực nổ tác dụng về 

phía cột chì và làm cột chì biến dạng. Giá trị sức công phá được xác định theo công thức: 

𝐵 = ℎ1 − ℎ2        (3) 

Ở đây:  h1 - chiều cao cột chì trước khi nổ (mm); 

 ℎ2 - chiều cao cột chì sau khi nổ (mm), h2 được đo ở 4 điểm để tính lấy giá trị trung bình. 

 

 
Hình 4. Thí nghiệm nén trụ trì của Hess (Jimeno và nnk, 1995) 

 

2.4 Phương pháp thí nghiệm nổ nén hai ống thép 

Ở phương pháp này, một ống thép được nạp một thỏi thuốc nổ là loại được sử dụng để kiểm tra, ống 

thép này đặt song song và tiếp xúc với một ống thép rỗng đối chứng có cùng chiều dài. Khi nổ ống thép đối 

chứng bị bóp méo thể hiện mối quan hệ với năng lượng sinh ra bởi loại thuốc nổ thử nghiệm (Hình 5). Tuy 

nhiên, thí nghiệm này có thể cung cấp một mức độ giới hạn việc theo dõi liên tục hiệu quả của thuốc nổ 

dọc theo chiều dài toàn bộ lượng thuốc nổ. Đặc biệt trợ giúp thông tin liên quan đến khoảng cách “tăng 

tốc” từ điểm kích nổ đến điểm đạt tốc độ kích nổ ổn định và điểm giảm tốc độ nổ của của lượng thuốc nổ 

dài, xác định được ảnh hưởng của vùng kích nổ không liên tục dọc theo lượng thuốc nổ. Các ống đối chứng 

có thể làm bằng vật liệu thép hoặc nhôm. 

2.5 Xác định khả năng công nổ qua công thức thực nghiệm của Thụy Điển 

Công thức của các nhà khoa học Thụy Điển được sử dụng để xác định Khả năng công nổ tương đối 

theo trọng lượng của một loại thuốc nổ có dạng như sau (Jimeno, Jimino and Carcedo, 1995): 

𝑃𝑅𝑃 =
5

6
×

𝑄𝑒

𝑄0
+

1

6
×

𝑉𝐺

𝑉𝐺0
       (4) 

Ở đây:  Q0 - Nhiệt lượng của 1 kg chất nổ tiêu chuẩn LFB (5 MJ/kg) dưới các điều kiện áp lực và nhiệt 

độ bình thường; 

 Qe - Nhiệt lượng nổ của 1 kg chất nổ sử dụng; 

 VG0 - Thể tích khí nổ sinh ra bởi một kg chất nổ LFB (0,85 m3/kg); 

 VG - Thể tích khi nổ sinh ra bởi một kg chất nổ sử dụng. 
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Hình 5. Thí nghiệm nổ nén hai ống thép (Jimeno, Jimino and Carcedo, 1995) 

 

Ví dụ: Khi xác định khả năng công nổ tương đối của thuốc nổ ANFO, khả năng công nổ sẽ được tính 

toán theo chất nổ tiêu chuẩn LFB và giá trị đạt được sau đó chia cho 0,84 là khả năng công nổ tương đối 

của thuốc nổ ANFO so sánh với thuốc nổ tiêu chuẩn LFB. Thuốc nổ ANFO có các giá trị Qe = 3,92 

MJ/kg và VG = 0,973 m3/kg. 

2.6 Xác định hệ số khả năng công nổ theo công thức Paddock (Jimeno và nnk, 1995) 

Năm 1987, tác giả Paddock (Jimeno và nnk, 1995) đã đưa ra công thức so sánh khả năng công nổ của 

các loại thuốc nổ với nhau thông qua hệ số khả năng công nổ, xác định theo công thức: 

FP = PAPx × vd × e        (5) 

Ở đây:  PAPx - Khả năng công nổ tuyệt đối theo trọng lượng của loại chất nổ x (cal/g); 

 𝑣𝑑 - Tốc độ nổ của thuốc nổ (m/s); 

 e - Mật độ của thuốc nổ (g/cm3)  

 Nếu thuốc nổ ANFO được lấy làm thuốc nổ tiêu chuẩn, khả năng công nổ tương đối của thuốc 

nổ sử dụng (Jimeno, Jimino and Carcedo, 1995):  

𝑃𝑅𝑃𝑥 =
𝑃𝐴𝑃𝑥

𝑃𝐴𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
        (6) 

Trong đó: PRPx - khả năng công nổ tương đối theo trọng lượng của thuốc nổ sử dụng; 

 PAPx - khả năng không nổ tuyệt đối của thuốc nổ sử dụng; 

 PAPANFO - khả năng công nổ tuyệt đối của thuốc nổ ANFO (PAPANFO = 890 cal/g). 

3. Phương pháp thí nghiệm nổ dưới nước 

Phương pháp thí nghiệm nổ dưới nước (Hình 6) được sử dụng để xác định định lượng số lượng năng 

lượng giải phóng ra khi nổ một lượng thuốc nổ và được đánh giá là một trong những phương pháp có nhiều 

ưu điểm khi có thể thí nghiệm với những lượng thuốc nổ có đường kính bằng với đường kính những lượng 

thuốc nổ nạp bên trong lỗ khoan như trong thực tế sản xuất. Phương pháp này cũng cho phép tính toán xác 

định năng lượng sóng ứng suất, năng lượng khí nổ và khả năng đánh giá ảnh hưởng của hệ thống khởi nổ 

đến năng lượng giải phong bởi lượng thuốc nổ thử nghiệm. Blanc (Blanc và Thiard, 1984) đã xác định các 

giá trị năng lượng sóng ứng suất (ET) và năng lượng khí nổ (EB) theo công thức sau: 

𝐸𝑇 =
4𝜋𝑅2

𝜌0×𝑣𝑠
× ∫ 𝑃ℎ(𝑡) × 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
       (7) 

𝐸𝐵 = 𝐾 × [
𝑃ℎ

5

𝜌0
3] × 𝑡𝐵

3        (8) 

Ở đây: R - khoảng cách từ lượng thuốc nổ đến thiết bị đo áp suất; 

   0 - Khối lượng thể tích của nước; 

   𝑣𝑠 - Tốc độ của sóng xung kích trong nước; 

   𝑡1, 𝑡2- khoảng thời gian tích phân; 

   K - hệ số; 

   Ph - Tổng áp lực tại vị trí lượng thuốc nổ ngập trong nước (thủy tĩnh + khí quyển). 

 

Hình 6 mô tả sơ đồ thí nghiệm nổ dưới nước để đánh giá khả năng công nổ của thuốc nổ. Có thể thấy: 

phương pháp này rất thích hợp trong việc so sánh hiệu xuất của các loại thuốc nổ công nghiệp trong cùng 

một điều kiện thí nghiệm như nhau.  
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Hình 6. Sơ đồ thí nghiệm nổ dưới nước xác định khả năng công nổ của thuốc nổ (Jimeno, Jimino 

and Carcedo, 1995)(Blanc and Thiard, 1984) 

4. Ưu điểm của phương pháp thí nghiệm nổ dưới nước khi thử nghiệm với các loại thuốc nổ công 

nghiệp trên thị trường Việt Nam  

Xem xét các phương pháp xác định khả năng công nổ của thuốc nổ truyền thống, có thể nhận thấy các 

phương pháp xác định khả năng công nổ này đều có một số tồn tại khi sử dụng cho các loại thuốc nổ công 

nghiệp sử dụng cho ngành công nghiệp mỏ, đặc biệt cho các vụ nổ trên mỏ lộ thiên. Với đặc điểm các mỏ 

lộ thiên hoặc các công trình dân dụng nước ta như: nổ mìn làm đường, nổ mìn san gạt mặt bằng, nổ mìn tại 

các công trình thủy điện… thường sử dụng các loại đường kính lỗ khoan từ 76 mm đến 250 mm. Các loại 

thuốc nổ công nghiệp được cung ứng trên thị trường Việt Nam hiện nay chủ yếu là nhóm thuốc nổ công 

nghiệp Nitrat Amon như: thuốc nổ ANFO, các loại thuốc nổ nhũ tương, các loại thuốc nổ chứa nước 

Watergels. Ví dụ đối với thuốc nổ nhũ tương và thuốc nổ ANFO, đường kính lượng thuốc nổ tới hạn khuyến 

nghị sử dụng là lớn hơn 70 mm đối với nhũ tương và lớn hơn 150 mm đối với ANFO (Zhang, 2016). Thuốc 

nổ ANFO đạt tốc độ nổ tối đa 4400 m/s tương ứng với đường kính lượng thuốc nổ 300 mm. Như vậy, 

đường kính lượng thuốc nổ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến năng lượng giải phóng của loại 

thuốc nổ đó khi sử dụng trong điều kiện thực tế.  

Đối với phương pháp xác định khả năng công nổ theo của Traulz, đường kính thỏi thuốc nổ đưa vào thí 

nghiệm chỉ là 25 mm. Ở Phương pháp xác định khả năng công nổ bằng con lắc xạ kích, đường kính thỏi 

thuốc đưa vào thí nghiệm là 20 mm. Phương pháp nén trụ chì của Hess sử dụng đường kính thỏi thuốc nổ 

đưa vào thí nghiệm là 40 mm. Các Phương pháp thí nghiệm qua việc nổ thí nghiệm nén hai ống thép; qua 

các công thức thực nghiệm đều là các Phương pháp xác định khả năng công nổ của thuốc nổ một cách gián 

tiếp qua các thông số liên quan, điều kiện thu thập, thí nghiệm các thông số đó có thể khác nhau, dẫn đến 

việc xác định các giá trị này không cùng điều kiện so sánh. 

Phương pháp xác định khả năng công nổ bằng phương pháp nổ dưới nước là một phương pháp rất hữu 

ích trong việc so sánh năng lượng giữa các loại thuốc nổ trong cùng một điều kiện thí nghiệm kiểm tra. 

Phương pháp này cũng giải quyết được vấn đề đường kính lượng thuốc nổ nhỏ trong các thí nghiệm nêu 

trên khi có thể làm các thí nghiệm xác định khả năng công nổ của thuốc nổ với đường kính thỏi thuốc nổ 

tương đương với điều kiện thực tế sản xuất. Qua đó đánh giá một cách toàn diện khả năng công nổ của các 

loại chất nổ công nghiệp khi nổ trong đường kính lỗ khoan khác nhau. Phương pháp thí nghiệm nổ dưới 

nước xác định khả năng công nổ của thuốc nổ cũng là một phương pháp hiện đại khi sử dụng các cảm biến 

kích hoạt, cảm biến áp lực và hệ thống thu nhập tín hiệu, hệ thống và chương trình máy tính cho phép thu 

nhận được kết quả định lượng ngay sau khi tiến hành thí nghiệm. 

Ở Việt Nam, công ty TNHH MTV hóa chất đã lần đầu tiên đầu tư và ứng dụng hệ thống thí nghiệm nổ 

dưới nước xác định khả năng công nổ của chất nổ. Đây là một tín hiệu tốt cho các kỹ sư thiết kế nổ của 

nước ta khi phương pháp này hiện đang là phương pháp được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất để đánh 

giá khả năng công nổ của các loại chất nổ công nghiệp (Hình 7). Bảng 1 trình bày một số kết quả thí nghiệm 



   

21 

xác định khả năng công nổ bằng phương pháp thí nghiệm nổ dưới nước của một số loại thuốc nổ nhũ tương 

sản xuất tại Việt Nam (Công ty TNHH MTV hóa chất 21, 2020). 

 

 
Hình 7. Một thí nghiệm nổ dưới nước xác định khả năng công nổ của thuốc nổ nhũ tương CE21 do Công 

ty TNHH MTV hóa chất 21 sản xuất 

 

Bảng 1. Khả năng công nổ của một số loại thuốc nổ nhũ tương của công ty TNHH MTV hóa chất 21 xác 

định bằng Phương pháp nổ dưới nước (Công ty TNHH MTV hóa chất 21, 2020) 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Thuốc 

nổ 

CE21-

TX1 

Thuốc 

nổ 

CE21-5 

Thuốc 

nổ 

CE21-9 

Thuốc 

nổ 

CE21

-plus 

Thuốc 

nổ 

CE21

-TS60 

Thuốc 

nổ 

CE21-

TS5 

Thuốc 

nổ 

CE21-

TS9 

Thuốc 

nổ 

CE21-

Plus 

TSR 

1 Khả năng công nổ 

bằng con lắc xạ 

kích so với TNT 

tiêu chuẩn 

% ≥100 - ≥115 - ≥100 - - ≥120 

2 Khả năng công nổ 

bằng thí nghiệm nổ 

dưới nước 

Kcal/kg 788  

60 

836  

60 

907 

60 

1146 

 60 

716  

60 

860  

60 

1003  

60 

1122  

60 

 

Nhìn chung, phương pháp thí nghiệm nổ dưới nước xác định khả năng công nổ của thuốc nổ mặc dù có 

những ưu điểm đã nêu ở trên, tuy nhiên có thể nói là phương pháp khá mới ở Việt Nam, các đơn vị sản xuất 

thuốc nổ, các phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống thí nghiệm dạng này mới chỉ có duy nhất một đơn 

vị. Các công bố giá trị khả năng công nổ mới chỉ dừng lại ở các giá trị xác định cho các loại thuốc nổ có 

khác nhau có cùng giá trị đường kính, chưa chú ý đến so sánh khả năng công nổ của cùng một loại thuốc 

nổ với đường kính thỏi thuốc nổ khác nhau. Mặt khác, việc nghiên cứu đưa phương pháp này vào danh mục 

các phương pháp xác định đặc tính năng lượng của thuốc nổ công nghiệp chưa được thực hiện, điều này 

dẫn đến việc ứng dụng của phương pháp này chưa rộng rãi.  

5. Kết luận 

Qua phân tích, so sánh ưu nhược điểm của các Phương pháp xác định khả năng công nổ cho các loại 

thuốc nổ công nghiệp ở Việt Nam có thể thấy: các Phương pháp thí nghiệm đang sử dụng chưa xác định và 

phản ánh được hiệu quả năng lượng của các loại thuốc nổ công nghiệp ứng với đường kính lượng thuốc nổ 

sử dụng trong điều kiện thực tế. Phương pháp thí nghiệm dưới nước xác định khả năng công nổ của thuốc 

nổ đã thể hiện là phương pháp hữu ích, giải quyết được những vấn đề tồn tại nói trên. Phương pháp này là 

một trong những phương pháp có thể xác định chính xác năng lượng của các loại chất nổ công nghiệp nhóm 

Nitrat Amon có đường kính tới hạn lớn. Phương pháp này cũng cho các kết quả tin cậy trong việc thí nghiệm 

xác định khả năng thực hiện công cơ học và sử dụng để tính toán xác định khả năng công nổ tuyệt đối của 

thuốc nổ trong điều kiện thí nghiệm với hình dáng lượng thuốc nổ tương ứng với điều kiện thực tế.  

Mặc dù đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến từ lâu trên thế giới, tuy nhiên Phương pháp này vẫn chưa 

được đưa vào danh mục các Phương pháp xác định đặc tính năng lượng nổ của thuốc nổ công nghiệp của 

Việt Nam. Bài báo khuyến nghị các nhà quản lý và ban hành chính sách quản lý vật liệu nổ công nghiệp 

sớm có các nghiên cứu để ứng dụng Phương pháp thí nghiệm này ở nước ta, qua đó giúp các kỹ sư thiết kế 

nổ có được các giá trị định lượng, năng lượng nổ tương ứng với đường kính lượng thuốc nổ phục vụ tốt 

hơn cho công tác thiết kế nổ mìn. 



   

22 

 

Lời cảm ơn 

Các tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Hóa chất 21 đã hỗ trợ các số liệu thí nghiệm nổ dưới 

nước xác định khả năng công nổ của thuốc nổ công nghiệp. 

 

Tài liệu tham khảo 

Blanc, J. . and Thiard, R., 1984. L’Energie des Explosif. Explosifs. 

Bộ khoa học và công nghệ, 1998. TCVN 6424:1998: Vật liệu nổ công nghiệp - xác định khả năng sinh 

công bằng con lắc xạ thuật. 

Công ty TNHH MTV hóa chất 21, 2020. Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên. Website: 

https://z121.vn/d6/vi-VN/san-pham/Thuoc-no-nhu-tuong-dung-cho-lo-thien. 

‘Energy audit of commercial explosive’, 2007. Explosive safety & technlogy India, 1(2): 3. 

Jimeno, E. L., Jimino, C. L. and Carcedo, A., 1995. Drilling and blasting of rock. CRC Press. 

Lepper, B., Reed;, F. E. and Gordon, W. E., 1955. Lead-Block Test for Explosives. Industrial and 

Engineering Chemistry., 9(47), pp. 1794-1800. 

Wikipedia, 2020. Trauzl lead block test. https://en.wikipedia.org/wiki/Trauzl_lead_block_test. 

Zhang, Z.-X., 2016. Rock Fracture and Blasting: Theory and Applications. Butterworth-Heinemann. 

 

 ABSTRACT 

Underwater test applying for estimating strength of explosive and its 

advantages in comparison with other traditional testing methods 
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Strength of explosive is a quatitative parameter for estimating the energy released by industrial 

explosives. There are many methods which have been used in Vietnam for estimating this parameter used 

for calculating and designing of blasts in mining and civil engineering. The traditional methods have several 

advantages but they have some disadvantages, not appropriate with practical conditions. This paper presents 

the estimating results of advantages and disadvantages of traditional methods for estimating explosive 

strength with the underwater test and then proposing the ability to use this method for the industrial 

explosives in Vietnam.  

 

Keywords: Strength of explosive; industrial explosive; underwater test; explosive energy.
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Tổng quan kinh nghiệm, kết quả và triển vọng ứng dụng vì neo tại các 

mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh  
 

Nông Việt Hùng1,*, Lê Quang Phục2
, Ngô Thái Vinh2, Phạm Xuân Phi3, Nguyễn Văn Đông3,                 

Mai Văn Nhất,3 Vũ Đình Mạnh3 

1 Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam  
2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin  

 

TÓM TẮT  

Với mục tiêu đưa công nghệ đào chống lò bằng vì neo trở thành phổ biến trong các mỏ than hầm lò vùng 

Quảng Ninh, trong bài báo này các tác giả đã phân tích theo chiều sâu lịch sử của quá trình ứng dụng và 

phát triển vì neo trên thế giới và trong nước. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng vì neo có nhiều ưu điểm 

nổi bật so với các vì chống khác khi sử dụng chống lò đó là: áp dụng nguyên lý chống giữ chủ động, phát 

huy được khả năng mang tải của khối đá xung quanh để giúp duy trì ổn định lò. Ngoài ra, phạm vi áp dụng 

rộng rãi với các công trình ngầm có hình dạng tiết diện khác nhau, thi công nhanh và đơn giản; có thể cơ 

giới hóa công tác lắp đặt neo, đảm bảo khả năng chống giữ an toàn và tăng năng suất lao động và mang lại 

điều kiện làm việc tốt hơn cho thợ lò. Tuy vậy, kết quả áp dụng tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh còn 

hạn chế do thiếu sự đồng bộ trong quá trình áp dụng. Do đó, triển vọng phát triển vì neo tại các mỏ hầm lò 

Việt Nam đó là sự chủ động đầu tư đầy đủ đồng bộ các thiết bị khảo sát, thi công, kiểm soát và giám sát 

dịch động lò theo tiêu chuẩn, qui chuẩn mới phù hợp thiết bị công nghệ sử dụng. 

 

Từ khóa: Chống lò; vì neo; hộ chiếu chống vì neo; ổn định lò. 

 

1. Đặt vấn đề  

Giai đoạn phát triển của công nghệ chống lò bằng vì neo có các ưu việt nổi trội hơn hẳn so với các loại 

vì chống khác được sử dụng trong các mỏ than hầm lò như các loại vì chống thép, bê tông cốt thép, gỗ v.v... 

là vì neo mang tải ngay sau khi được lắp đặt, có tác dụng liên kết, gia cường độ ổn định và ngăn cản sự 

phát triển dịch động, phá huỷ của khối đá xung quanh đường lò. Ngoài ra sử dụng vì neo cho phép cơ giới 

hoá toàn bộ khâu chống lò dẫn đến giảm chi phí lao động và tăng tốc độ đào chống lò. Chính vì vậy vì neo 

được đưa vào sử dụng từ rất sớm ở nhiều nước trên thế giới như neo thép ở Anh (1872); neo gỗ ở Mỹ 

(1900); neo gỗ, thép ở Nga (1950) v.v... , và đến nay sau hơn 100 năm ra đời và phát triển, công nghệ chống 

vì neo được áp dụng ở hầu hết các mỏ hầm lò trên thế giới trong nhiều điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ 

khác nhau và đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi phương diện như sơ đồ công nghệ , đồng bộ thiết 

bị thi công chống neo, vật liệu neo, chất dẻo kết dính, công nghệ quan trắc kiểm soát tính năng làm việc và 

độ tin cậy của vì neo cũng như các quy chuẩn an toàn và kỹ thuật tính toán và áp dụng vì neo trong chống 

lò. 

Từ cuối những năm 40 của thế kỷ trước, vì neo chủ yếu được sử dụng để chống giữ các công trình ngầm, 

tiếp đó từ đầu những năm 50 đến nay, vì neo được sử dụng ở các mỏ hầm lò khai thác than, quặng và liên 

tục được hoàn thiện và phát triển, trở thành một loại hình vì chống rất ưu việt, không thể thiếu trong khai 

thác mỏ. 

2. Quá trình phát triển và ứng dụng vì neo tại các mỏ than  

Giai đoạn 1950-1960: chủ yếu là loại neo cơ học cố định ở đầu có dạng nêm, vít nở v.v..., được sử dụng 

rộng rãi ở Anh, Pháp, Nga. Loại này có lực khoá neo thấp, không thích hợp sử dụng trong lớp đá mềm yếu, 

kém bền vững. 

Giai đoạn 1960-1970: Đức bắt đầu nghiên cứu chế tạo neo chất dẻo năm 1958 và từ năm 1959 đến 1961 

đã chống thử nghiệm thành công ở các đường lò trong mỏ; thời kỳ đầu neo chất dẻo chỉ cố định đầu neo, 

đường kính lỗ khoan neo tương đối lớn (3845mm), sau đó phát triển sử dụng neo chất dẻo dính kết toàn 
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thân với đường kính lỗ khoan neo 20-30mm, có lực chịu tải lớn, độ tin cậy cao và nhanh chóng được phổ 

biến áp dụng rộng rãi ở Đức và các nước khác trên thế giới. 

Giai đoạn 1970-1980: ở nhiều nước đã nghiên cứu chế tạo thành công và đưa vào mỏ ứng dụng các loại 

neo ma sát cố định toàn thân như neo ống phồng, neo ống chẻ. Tuy nhiên các loại neo này dễ bị ăn mòn 

han rỉ; lực chịu tải bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố chất lượng vật liệu thép, tính chất đất đá, đường kính lỗ 

khoan và công nghệ thi công phức tạp nên việc áp dụng trong mỏ bị hạn chế. 

Giai đoạn1980-1990: đã xuất hiện nhiều loại vì neo đặc chủng như neo bê tông cốt thép, neo dẻo cốt 

thép, neo cáp, neo dẻo dự ứng lực; ngoài ra vật liệu chất dẻo cũng như kỹ thuật thi công chống neo cũng 

được hoàn thiện và phát triển lên một bước. 

Giai đoạn từ cuối những năm 90 thế kỷ trước đến nay, các nước nghiên cứu phát triển các loại chất dẻo 

kết dính neo với tốc độ đóng rắn nhanh, siêu nhanh, độ bền sau đóng rắn cao, lực dính kết lớn nên đã tạo 

ra các loại vì neo dẻo cốt thép, neo cáp kháng lực lớn với công nghệ thi công đơn giản và có thể sử dụng 

độc lập hoặc hỗn hợp với các loại vì chống và các phương pháp gia cường khối đá yếu trong các điều kiện 

địa chất - kỹ thuật mỏ phức tạp.  

Ngày nay, ở hầu hết các nước trên thế giới vì neo đã trở thành hình thức chống chủ đạo trong các mỏ 

than hầm lò; các loại vì neo dẻo kháng lực lớn không chỉ được sử dụng ở các điều kiện địa chất - kỹ thuật 

mỏ thuận lợi như  đường lò dọc vỉa nằm ngoài khu vực ảnh hưởng của áp lực lò chợ, chiều dày vỉa trung 

bình, đất đá vách trụ tương đối ổn định, ít ảnh hưởng của điều kiện địa chất thuỷ văn v.v... mà còn sử dụng 

có hiệu quả ở các điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ phức tạp như đường lò nằm trong vùng ảnh hưởng của 

áp lực tựa, các khu vực ngã ba đường lò, ngã ba lò chợ, các hầm trạm, buồng, khám với diện tích lộ trần 

lớn; ở vỉa than chiều dày lớn, đất đá vách mềm yếu, ngậm nước. Ngoài ra vì neo dẻo còn được sử dụng 

rộng rãi để cố định các tuyến vận tải bằng monoray, định vị các thiết bị đầu máng cào, quang lật, trạm trục 

tải, trạm quạt gió v.v... (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 2018) 

 

 
Hình 1. Sử dụng giải pháp công nghệ tiên tiến chống các đường lò than 

 

Tại Australia và Mỹ do điều kiện địa chất thuận lợi và làm chủ công nghệ chống vì neo tiên tiến nên vì 

neo được sử dụng để chống 100% đường lò trong mỏ; từ trước năm 1987 ở Anh có gần như 100% đường 

lò chống bằng vì chống thép, nhưng đến năm 1990 đã có 50% đường lò chống neo, năm 1994 đạt 80% và 

năm 1997 đạt 90%; ở Pháp đến năm 1986 đường lò chống giữ bằng neo chiếm 50%; tại vùng Cudơbát-LB 

Nga hiện nay hơn 95% các đường lò được chống bằng vì neo dẻo các loại; năm 2005 ở Trung Quốc có hơn 

60% các đường lò được chống giữ bằng vì neo, thậm chí ở một số mỏ số đường lò được chống bằng vì neo 

chiếm 90% -100%. 

Tổng hợp một số kết quả chống lò bằng neo năm 2019 (căn cứ xem xét dựa trên các yếu tố: lò đào trong 

100% đá, lò than tiết diện <10m2, loại trừ các trường hợp đường: lò đá phân lớp mỏng, không ổn định, có 

nước;  lò đào trong vỉa than có góc dốc > 350; vỉa dày ≥ 5m, gần phay và có xuất lộ nước), theo đó: Mét lò 

đào mới chống neo tổng số là 38.899m (neo lò đá: 19.625m; neo lò than:19.274m), tăng 15.660m so KH 

2018 (23.239m); Trong đó: Neo lò XDCB: = 6.025m; Neo lò CBSX: = 32.874m; Tỷ lệ mét lò chống neo 

năm 2019 = 15,62 %/Tổng số mét lò đào mới, giảm 4,95% so với tỷ lệ tại QĐ 1329 (20,57%) (Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 2019). 
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Hình 2. Hộ chiếu chống các ngã ba, ngã tư và các đường lò tiết diện lớn 

 

Quá trình phát triển loại hình chống lò bằng vì neo gắn liền với các nghiên cứu lý thuyết và thực hành 

của các nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới. Các nhà khoa học như Peng (1984), Panek (1956), Gerrnad 

(1983), v.v... đã có các công trình nghiên cứu lý thuyết tính toán thiết kế chống lò bằng vì neo theo nguyên 

lý treo, nguyên lý bản dầm và nguyên lý nêm cho các đặc điểm điều kiện địa chất khối đá khác nhau. Một 

số nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu phân loại khối đá mỏ phục vụ tính 

toán và sử dụng vì neo để chống lò như Terzaghi (1946), Lauffer (1958), Deere (1964), Wickkham (1972), 

Bieniawski (1973), Barton (1974), v.v.... 

 
Hình 3. Hộ chiếu chống vì neo tiên tiến trong khu vực khai thác 

 

Do tính ưu việt và hiệu quả chống giữ của vì neo nên các nước phát triển trên thế giới đã dần thay thế 

phương pháp chống giữ lò truyền thống bằng phương pháp chống neo. Điển hình như ở Mỹ, Úc, Đức đã 

sử dụng neo để chống 100% các đường lò trong mỏ, vùng Cudơbat - LB Nga gần 95% các đường lò được 

chống bằng vì neo, một số nước khác như Trung Quốc, Anh, Ba Lan số lượng đường lò trong mỏ chống 

bằng neo >50%. Sử dụng vì neo để chống lò đảm bảo nâng cao độ ổn định lò, giảm chi phí đào chống và 

duy trì lò ổn định trong thời gian khai thác và mang lại hiệu quả kinh tế to lớn; 

Các nước trên thế giới đều xuất phát từ phương pháp tiếp cận tổng hợp để tính toán và lựa chọn các giải 

pháp công nghệ tiên tiến chống vì neo theo mô hình: Đánh giá tính chất cơ học khối đá → Thiết kế chống 

giữ ban đầu → Thi công chống vì neo và quan trắc kiểm soát tình trạng ổn định đường lò → Phân tích, 

đánh giá thông tin về tình trạng ổn định đường lò và tính năng công tác của vì neo → Hoàn thiện thiết kế 

chống neo → Quan trắc kiểm soát liên tục tình trạng làm việc của vì neo và tình trạng ổn định đường lò → 

Ban hành Quy chuẩn về kỹ thuật và an toàn trong tính toán, sử dụng vì neo chống lò. 
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Hình 4. Hộ chiếu chống vì neo định vị treo thiết bị vận tải monoray 

 

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu, áp dụng vì neo để chống giữ các đường lò đã được triển khai, thực hiện 

từ những năm 80 của thế kỷ trước. Giữa những năm 90 của thế kỷ trước, lần đầu tiên ở các mỏ Mạo Khê 

và Vàng Danh đã thử nghiệm neo chất dẻo và từ đầu những năm 2000, neo chất dẻo, neo cáp lần lượt được 

thử nghiệm ở các mỏ Dương Huy và Khe Chàm dưới sự tài trợ của các tổ chức quốc tế. Sau đó, việc thử 

nghiệm đã không được duy trì, tiếp tục. Trước năm 2010, việc triển khai áp dụng vì neo trong các mỏ than 

hầm lò gặp rất nhiều khó khăn và hầu như chỉ sử dụng loại neo bê tông cốt thép với khối lượng rất hạn chế.   

Để thúc đẩy áp dụng công nghệ chống lò bằng vì neo, TKV đã ban hành quyết định số 297/QĐ-TKV 

ngày 01/3/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV về kế hoạch chống lò bằng vì neo, theo đó, năm 2018, 

mét lò chống neo đạt 10% tổng số mét lò đào mới. Năm 2019 đạt 20% tổng số mét đào lò mới. Năm 2020 

đạt 30% tổng số mét đào lò mới. Đến năm 2030 phấn đấu 70% mét lò đào trong đá chống neo, 30% mét 

lò đào trong than chống neo. Thực tế những năm vừa qua cho thấy khối lượng mét lò chống bằng vì neo 

phần lớn không đạt theo kế hoạch đề ra. Kế hoạch thực hiện chống lò bằng vì neo của toàn Vinacomin xem 

Bảng 1 (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 2017). 

 

Bảng 1. Thống kê khối lượng mét lò chống vì neo 2017-2020 của Vinacomin   

Loại chỉ tiêu 
Kế hoạch thực hiện theo năm (m) 

2017 2018 2019 2020 

Tổng số mét lò đào mới 242.751 261.516 256.823 250.730 

Tổng số mét lò chống neo 11.700 30.825 52.834 76.652 

Tỷ lệ % mét lò chống neo 4,82% 11,00% 11,57% 12,57% 

Tổng số mét lò giai đoạn 

2017÷ 2020 
172.011 

 

Trong giai đoạn này đã triển khai một số công trình nghiên cứu về chống neo của Viện KHCN Mỏ như 

dự án SXTN của TS. Lê Văn Công “Áp dụng thử nghiệm chống lò dọc vỉa than bằng vì neo chất dẻo cốt 

thép tại các mỏ hầm lò Quảng Ninh”. Dự án này tập trung vào việc mở rộng phạm vi áp dụng vì neo cho 

các đường lò than. Kết quả nghiên cứu và triển khai dự án là cơ sở để tiếp tục phát triển chống vì neo chất 

dẻo cốt thép cho các đường lò đào trong than tại các mỏ Khe Chàm, Dương Huy, Quang Hanh. Do khối đá 

vách xung quanh các đường lò này là sét kết, bột kết (ở vách và trụ vỉa) có tính phân lớp mạnh, có độ bền 

không cao, tính ổn định khi lộ trần thấp nên công tác chống neo chất dẻo cốt thép gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngoài ra, còn một số các đề tài cấp Bộ nghiên cứu của các giả TS. Nông Việt Hùng như “Nghiên cứu áp 

dụng vì chống neo trong các đường lò than khu vực khai thác lò chợ tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng 

Ninh”, đề tài cấp TKV “Nghiên cứu thiết kế chế tạo neo cáp và các phụ kiện vì neo cho các mỏ hầm lò 

thuộc TKV”; tác giả Vũ Văn Quyết như “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật chống giữ phối hợp giữa 

neo và neo cáp chịu lực lớn phục vụ khai thác hầm lò dọc vỉa”. Tuy nhiên, do hạn chế về phương pháp tiếp 

cận tổng hợp và thiếu đồng bộ thiết bị thi công, quan trắc kiểm soát dịch động khối đá mỏ nên các kết quả 

nghiên cứu chưa đưa được vào thực tế sản xuất (Viện KHCN Mỏ - Vinacomin, 2018). 

Thực tế hiện nay công nghệ chống lò bằng vì neo ở các mỏ than chỉ là thời kỳ phát triển ban đầu, sử 

dụng vì neo chủ yếu tập trung ở các các điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ tương đối thuận lợi như các lò đào 

trong đá có độ ổn định cao, các đường lò than trong vỉa có chiều dày trung bình ở các khu vực không có sự 

ảnh hưởng của lò chợ khai thác. Các giải pháp công nghệ tiên tiến chống neo ở các khu vực có điều kiện 
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địa chất - kỹ thuật mỏ phức tạp chưa được thử nghiệm một cách hệ thống và toàn diện, đồng bộ thiết bị thi 

công và công nghệ quan trắc kiểm soát độ ổn định đường lò, kiểm soát khả năng làm việc của neo rất hạn 

chế. Mặc dù các mỏ đã tiến hành quan trắc dịch động đá vách trong đường lò chống neo nhưng các số liệu 

quan trắc chưa được cập nhật, tích hợp với điều kiện tự nhiên và hộ chiếu chống nên chưa xác định được 

tính tương thích giữa các điều kiện tự nhiên với hộ chiếu chống lò. Vì vậy, có không ít trường hợp, hộ chiếu 

chống lò thừa bền, gây lãng phí nhưng cũng có trường hợp thiếu độ bền cần thiết, đường lò mất ổn định 

dẫn đến việc phải dừng công tác chống neo. Đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến trong nhiều năm tỷ 

lệ mét lò chống neo hàng năm vẫn rất hạn chế. 

Thực tế cho thấy, đối với các mỏ ngày càng khai thác xuống sâu và điều kiện địa chất-kỹ thuật mỏ phức 

tạp, các lý thuyết này cần được sử dụng bổ trợ cho nhau để tính toán thiết kế chống vì neo mới đem lại hiệu 

quả. Từ kết quả nghiên cứu và áp dụng vì neo trong những điều kiện địa chất-kỹ thuật mỏ khác nhau, đến 

nay trên thế giới đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm chống lò bằng vì neo trên các phương diện tính năng 

kết cấu, phương thức gia cố, phương pháp chống giữ, kỹ thuật thi công như sau:  

Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra đo đạc tham số cơ học đất đá xung quanh đường lò để nhận biết một 

cách rõ ràng nhất đối với đối tượng chống giữ. Ở Mỹ, Australia, Anh trước khi thiết kế chống giữ neo cần 

phải tiến hành xác định cụ thể ứng suất nguyên sinh, độ bền cơ học và cấu trúc khối đá cũng như sự phân 

bố trường ứng suất xung quanh đường lò;  

Lựa chọn phương pháp thiết kế chống giữ neo phù hợp với đặc điểm điều kiện địa chất-kỹ thuật mỏ. Ở 

hầu hết các nước đều sử dụng phương pháp thiết kế: Đánh giá tính chất cơ học khối đá → Thiết kế chống 

giữ ban đầu → Thi công chống vì neo và quan trắc kiểm soát tình trạng ổn định đường lò → Phân tích, 

đánh giá thông tin về tình trạng ổn định đường lò và tính năng công tác của vì neo → Hoàn thiện thiết kế 

chống neo → Quan trắc kiểm soát liên tục tình trạng làm việc của vì neo và tình trạng ổn định đường lò → 

Ban hành Quy chuẩn về kỹ thuật và an toàn trong tính toán, sử dụng vì neo chống lò (Viện KHCN mỏ 

Vinacomin, 2010). 

Căn cứ vào điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ ở mỗi nước người ta lựa chọn hình thức chống giữ phù hợp: 

ở Australia và Anh chủ yếu sử dụng neo thép xoắn cố định toàn thân bằng chất dẻo; ở Mỹ và Đức sử dụng 

nhiều chủng loại neo để thích ứng với từng điều kiện địa chất cụ thể. Các nghiên cứu khoa học phát triển 

theo hướng tìm kiếm các loại vì neo có cường độ kháng tải và độ tin cậy cao, như ở Australia cường độ 

giới hạn của vật liệu neo thường là 400-600MPa, thậm chí còn lớn hơn 600Mpa; tại Anh cường độ giới hạn 

của vật liệu neo là 640-720Mpa, còn tại Mỹ là 414-89Mpa. Đa số các nước sử dụng neo có đường kính từ 

20-22mm, đôi lúc 24mm; tải trọng kéo đứt thanh neo thường lớn hơn 200kN, có khi trên 300kN, thậm chí 

ở Anh còn nghiên cứu chế tạo ra neo có thể chịu kéo lớn 500kN. Cường độ kháng tải của neo lớn cho phép 

giảm mật độ chống neo và tăng được tốc độ đào chống lò.  

Máy móc, thiết bị thi công neo tiên tiến đã thúc đẩy phát triển kỹ thuật chống giữ neo, không những bảo 

đảm chất lượng chống giữ mà còn nâng cao tốc độ đào lò. Ở Australia, Mỹ, Anh, Trung Quốc và một số 

nước khác đã sử dụng các tổ hợp máy đào - chống neo hiện đại cho phép nâng cao tốc độ đào chống lò 

bằng vì neo. Ngoài ra, các loại máy khoan, choòng và mũi khoan, hệ thống lắp đặt neo cũng không ngừng 

được nghiên cứu hoàn thiện và ngày càng đáp ứng yêu cầu thi công chống giữ neo trong mọi điều kiện địa 

chất - kỹ thuật mỏ. 

 

 
Hình 5. Thiết bị kiểm tra khả năng mang tải của vì neo 
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Hình 6. Thiết bị chụp ảnh thành lỗ khoan xác định nứt nẻ khối đá 

 

Thiết bị quan trắc đo đạc, kiểm soát độ tin cậy và tính năng làm việc vì neo như máy chỉ thị tách lớp trên 

nóc lò, chuyển vị biên lò, đo lực khoá neo ... ngày càng được nghiên cứu hoàn thiện. Ở nhiều nước trên thế 

giới hiện nay đã sử dụng các hệ thống quan trắc, đo đạc tập trung tính năng làm việc của neo và độ ổn định 

của đường lò, đảm bảo kiểm soát liên tục tình trạng ổn định và mức độ an toàn của đường lò (Trường đại 

học công nghiệp Quảng Ninh, 2017). 

 

 
Hình 7. Hệ thống quan trắc tập trung dịch động trên nóc lò chống neo 

 

 
Hình 8: Hình ảnh một số loại thiết bị máy khoan neo 

 

3. Kết luận và kiến nghị  

Công nghệ chống lò bằng vì neo trên thế giới phát triển mạnh mẽ, ngày càng được hoàn thiện và đạt 

trình độ tiên tiến về mọi phương diện như giải pháp công nghệ chống giữ lò, đồng bộ thiết bị thi công, vật 
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liệu neo, công nghệ quan trắc kiểm soát độ an toàn của vì neo và độ ổn định đường lò. Vì vậy cần nghiên 

cứu, hoàn thiện các kết quả của các nước tiên tiến áp dụng công nghệ chống neo phù hợp với điều kiện tại 

Việt Nam, mục đích đưa nhiều đối tượng sử dụng vì neo giảm chi phí giá thành sản xuất cho ngành than. 

So với các nước trên thế giới, kỹ thuật công nghệ chống vì neo của Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển 

ban đầu, còn thiếu sự thống nhất trong việc xác định điều kiện tự nhiên phục vụ cho lựa chọn giải pháp 

chống neo, thiếu các giải pháp tiên tiến để sử dụng vì neo trong các điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ khác 

nhau, kể cả điều kiện phức tạp, thiếu công nghệ quan trắc kiểm soát độ ổn định đường lò và khả năng làm 

việc thực tế của vì neo. Việc phân tích thông tin, dữ liệu thực tế chống lò bằng vì neo theo mô hình tiếp cận 

tổng hợp của thế giới chưa được tiến hành, nên việc chống neo mới chỉ được thực hiện ở các khu vực có 

điều kiện thuận lợi, khối lượng mét lò chống neo còn rất hạn chế, chỉ đạt khoảng 10 - 12%. Thực tế đòi hỏi 

cần phải có các nghiên cứu tổng thể về công nghệ sử dụng vì neo theo mô hình tiếp cận hiện đại mà các 

nước trên thế giới đã và đang áp dụng để có cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển sử dụng rộng rãi vì neo 

ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Các quy chuẩn kỹ thuật, an toàn về vật liệu, kết cấu neo và kỹ thuật 

chống giữ neo luôn được hoàn thiện đã thúc đẩy mạnh mẽ áp dụng vì neo trong các mỏ than ở nhiều nước 

trên thế giới. 
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ABSTRACT 

Overview on experiments, results and applications of rock bolts in 

underground coal mines in Quangninh area 
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, Ngo Thai Vinh2, Pham Xuan Phi3, Nguyen Van Dong3,                    

Mai Van Nhat,3 Vu Dinh Manh3 
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To disseminate the roadway support technique rockbolt in Quang Ninh underground coal mines, this 

paper presents a historical review of the development and application of rockbolt in the world and in 

Vietnam. The results demonstrate that rockbolt has several outstanding advantages over other roadway 

support techniques. Firstly, rockbolt can utilise the loading capacity of surrounding rock mass due to the 

use of active support principle. Secondly, the use of rockbolt is simple, fast and applicable for various 

roadway geometries. Thirdly, the installation of rockbolt can be mechanised, increasing the level of safety 

and productivity as well as improving working environment. The use of rockbolt in Quang Ninh coal mines, 
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however, remains limited due to the lack of synchronisation. For more efficient use of rockbolt, it is 

recommended that the equipment for exploration and execution should be completely and synchronically 

invested while the control and supervision of roadway displacement must obey corresponding 

governmental regulations for the technique.  

 

Keywords: Roadway support; rockbolt; road support passport with rockbolt. 

 
 



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) 

 

 

 

31 

Giải pháp khai thác hợp lý cho vỉa dầy dốc đứng khu cánh Đông  

Công ty cổ phần than Mông Dương 
 

Phạm Đức Hưng1,*, Vũ Trung Tiến1, Đỗ Anh Sơn1, Đinh Thị Thanh Nhàn1 
1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Hiện nay, các vỉa dầy dốc tại các mỏ hầm lò của TKV đang áp dụng một số loại hình công nghệ khai thác 

như: Cơ giới hoá đồng bộ sử dụng giàn chống 2ANSH; lò dọc vỉa phân tầng (DVPT); lò dọc vỉa phân tầng 

xiên chéo; Các lò chợ khai thác dạng buồng cột hoặc đào lò lấy than. Ưu điểm của các loại hình công nghệ 

này là đơn giản, linh hoạt, thích ứng tốt với điều kiện địa chất phức tạp và chi phí đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, các 

nhược điểm còn tồn tại như: Sản lượng thấp; năng suất lao động chưa cao; chi phí mét lò chuẩn bị lớn; tỷ lệ 

tổn thất cao và đặc biệt an toàn lao động còn hạn chế. Đối với Công ty cổ phần than Mông Dương có điều 

kiện địa chất thay đổi rất phức tạp, khai thác ngày càng xuống sâu. Qua kết quả thăm dò địa chất cho thấy các 

vỉa dày và dốc trên 450 có tổng trữ lượng khoảng 2,92 triệu. Công ty đã áp dụng các công nghệ khai thác 

DVPT, đào lò lấy than nhưng hiệu quả kinh tế còn thấp. Do vậy, việc tìm ra giải pháp khai thác hợp lý cho 

vỉa dầy dốc đứng khu Cánh Đông tại mỏ than Mông Dương mang ý nghĩa vô cùng cấp thiết. 

 

Từ khóa: Công nghệ khai thác; dàn chống mềm; vỉa dầy dốc đứng. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay Công ty Cổ phần Than Mông Dương đang tiến hành đào lò và khai thác tại các khu Trung tâm 

và Đông Bắc khoáng sàng than Mông Dương theo quy hoạch của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương (Công ty than Mông Dương, 2010). Dự án có trữ lượng địa chất 

huy động khoảng 41,1 triệu tấn,  công suất khai thác thiết kế là 1,5 triệu tấn/năm. Số lò chợ huy động khai 

thác đồng thời hàng năm là 09 lò trong đó có 05 lò chợ giá thủy lực di động; 03 lò chợ giá khung thủy lực 

di động và 01 lò chợ dàn mềm ZRY. Để khai thác các khu vực vỉa than trong điều kiện như trên, mỏ than 

Mông Dương đã và đang áp dụng các sơ đồ công nghệ kiểu gương lò ngắn như: Phá nổ phân tầng; buồng 

thượng hoặc đào lò lấy than. Nhược điểm chủ yếu của các công nghệ này là công suất lò chợ thấp (20 ÷ 40 

nghìn tấn/năm); chi phí mét lò chuẩn bị cao (trên 30m/1000 tấn than); mức độ tổn thất than lớn (30 ÷ 40%); 

điều kiện làm việc khó khăn do phải thông gió cục bộ. 

Theo kế hoạch khai thác của mỏ, các sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ nêu trên kết hợp khấu than bằng 

khoan nổ mìn chống giữ bằng giá thủy lực và giá khung di động sẽ là hai loại hình công nghệ khai thác 

chính tại Công ty. Đánh giá hiện trạng áp dụng các công nghệ khai thác này cho thấy các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật lò chợ vẫn còn một số nhược điểm như: thời gian hoàn thành chu kỳ kéo dài làm hạn chế khả năng 

tăng sản lượng; năng suất lao động thấp và giá thành khai thác cao. Ngoài ra, công suất của các lò chợ chỉ 

đạt trung bình từ 130.000 ÷ 140.000 tấn/năm. Để đạt được sản lượng toàn mỏ theo thiết kế là 1,5 triệu 

tấn/năm trong điều kiện chỉ có 09 lò chợ huy động đồng thời là vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa, trong bối 

cảnh diện khai thác ngày càng xuống sâu và đi xa hơn, các chi phí vận tải, thông gió, thoát nước, chống xén 

lò, giá thành nguyên vật liệu đầu vào, tiền lương, v.v ngày càng tăng, việc giảm giá thành sản xuất than đối 

với các lò chợ khoan nổ mìn sẽ ngày càng khó khăn. Qua đó nhu cầu về đổi mới công nghệ khai thác lò 

chợ để nâng cao sản lượng, năng suất lao động và giảm giá thành sản xuất cho công ty là vô cùng cần thiết.  

2. Đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác vỉa dày dốc đứng tại mỏ than Mông Dương  

Đối với các vỉa dày dốc đứng tại mỏ than Mông Dương trong những năm qua, công ty tiến hành khai 

thác tại các vỉa G9; II.11 Cánh tây từ mức -100 lên lộ vỉa; H10; II.11 Cánh Đông với các sơ đồ công nghệ 

khai thác như:  

* Sơ đồ công nghệ khai thác buồng thượng 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: phamduchung@humg.edu.vn 
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Sơ đồ công nghệ này hiện đang áp dụng tại vỉa  II.11 Cánh Tây, vỉa có chiều dày biến đổi từ 3,2  7m, 

trung bình 5,1m, góc dốc thay đổi từ 30  550. Vỉa có cấu tạo phức tạp, chứa từ 1  3 lớp đá kẹp, chiều dày 

đá kẹp từ 0,1  0,6m, trung bình 0,3m. Công tác khai thác ở các lò thượng được tiến hành bằng việc khấu 

buồng bắn rút, chiều dài mỗi đợt bắn rút theo thượng khấu từ 5  6m. Trong một phân tầng, khấu lần lượt 

các lò thượng, phần trụ than ở lò dọc vỉa phân tầng giữa các lò thượng khấu được khai thác tận thu bằng lò 

DVPT bắn rút.  

* Sơ đồ công nghệ khai thác lò DVPT và DVPT xiên chéo chống giữ tăng cường gương khấu bằng giá 

thủy lực di động XDY  

Được áp dụng tại vỉa H10 Cánh Đông của mỏ, vỉa có chiều dày biến đổi từ 5  10m, trung bình 6,0m, 

góc dốc thay đổi từ 45  550. Vỉa có cấu tạo đơn giản, hầu như không có lớp kẹp, có lớp vách giả 0,2m, 

vách trực tiếp có chiều dày từ 10  30m, trụ giả dày 0,3m. Việc khai thác khu vực được tiến hành cho từng 

cột một theo hướng từ biên giới về. Trong mỗi cột, khai thác lần lượt các phân tầng, phân tầng trên khai 

thác trước phân tầng dưới khai thác sau. Có thể tiến hành khai thác đồng thời giữa các phân tầng song phân 

tầng trên phải khai thác vượt trước phân tầng dưới. Trong mỗi chu kỳ khai thác, di chuyển giá chống tăng 

cường ở lò dọc vỉa theo một tiến độ nhất định 0,8m hoặc 1,6m (thông thường 1,6m), sau đó tiến hành khoan 

nổ mìn hạ trần thu hồi lớp than nóc phía sau giá tăng cường của lò dọc vỉa.  

* Sơ đồ công nghệ khai thác chia lớp ngang nghiêng  

Được áp dụng tại vỉa G9 Cánh Tây có chiều dày vỉa biến đổi từ 4  6m, trung bình 5,0m, góc dốc thay đổi 

từ  40  600. Việc khai thác được tiến hành lần lượt từng cột theo hướng khấu dật từ biên giới về trung tâm 

khu vực, trong mỗi cột khai thác lần lượt từng phân tầng từ trên xuống dưới theo chiều dốc vỉa. Trong mỗi 

phân tầng, khấu chống lò chợ với chiều cao 2,0  2,2 mét, sau đó tiến hành hạ trần thu hồi lớp than giữa các 

lớp khấu ở phía sau lò chợ (ở cả lò chợ và lò dọc vỉa). Để thuận lợi cho công tác vận tải than, gương khai thác 

được bố trí nghiêng một góc đến 15 so với mặt phẳng nằm ngang. Có thể khai thác hai phân tầng đồng thời 

nhưng phân tầng dưới đuổi theo phân tầng trên với khoảng cách duy trì lớn hơn 15m.  

*  Đánh giá chung về hiện trạng các sơ đồ công nghệ vỉa dày dốc tại mỏ than Mông Dương 

Tất cả các sơ đồ công nghệ khai thác kể trên hiện đang sử dụng tại mỏ Mông Dương lò chợ khấu than bằng 

khoan nổ mìn, chống giữ bằng giá thủy lực XDY 1T2-Hh-Lr hoặc giá ZH/1600/16/24F. Trong thực tế khai 

thác phải thường xuyên căn chỉnh các giá cho đảm bảo khoảng cách và điều kiện an toàn kỹ thuật. Nhiều 

đoạn trong quá trình khấu than ở lò chợ các giá xô lại gần hoặc xa nhau phải tiến hành tháo giá hay chống 

kẹp xà hộp vào rồi tiến hành căn chỉnh lắp bổ xung giá. Do hệ thống giá XDY 1T2-Hh-Lr gồm 4 cột và các 

cột được liên kết mềm với giá bằng các cáp thép luồn qua lỗ đầu cột và lỗ trên bát giá nên khi tiến hành căn 

chỉnh giá phải dùng cột thuỷ lực đơn để hỗ trợ trong công tác chỉnh khoảng cách giá, giá bị nghiêng và 

không vuông ke với vỉa. Hệ thống liên kết giữa hai xà giá hay bị kẹt do chỉ cần một xà giá do áp lực luồng 

phá hoả hoặc do đất đá chèn thì công tác di chuyển giá rất vất vả. Sau giá không có tấm chắn đá luồng phá 

hoả lên khi thu hồi than nóc nếu công tác vá lưới và cắt lưới không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn thì 

cũng gây nguy hiểm cho công nhân làm việc. 

 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) cơ bản đạt được của các loại hình công nghệ khai thác 

vỉa dày, dốc đã được áp dụng tại mỏ Mông Dương 

TT Tên một số chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Tên công nghệ 

Buồng 

thượng 

DVPT và 

DVPT xiên 

chéo 

Ngang 

nghiêng 

1 Chiều dày toàn vỉa  m 2,7 ÷ 5,7 3,6 ÷ 5,5 5,18 ÷ 13,4 

2 Góc dốc vỉa độ 55 55 50 ÷ 55 

3 Công suất lò chợ 103 T 30 ÷ 35 40 40 ÷ 45 

4 Năng suất lao động T/công 3,2 ÷ 5,5 3,7 ÷ 4,5 4,2 ÷ 5,2 

5 Chi phí gỗ cho 1000T m3 14 ÷ 18 5,4 7,8 ÷ 12 

6 Chi phí lò chuẩn bị cho 1000T m 12 ÷ 19 24 ÷ 25 19,5 ÷ 24 

7 Tổn thất công nghệ % 30 ÷ 35 27 ÷ 28 28 ÷ 32 

 

Kết quả thống kê ở trên cho thấy các sơ đồ công nghệ mỏ đang áp dụng có sản lượng lò chợ và năng suất lao 

động thấp, tổn thất tài nguyên lớn, mức độ an toàn chưa cao. Ngoài ra quá trình khai thác thường gặp khó khăn 

trong công tác thông gió, chi phí đào và bảo vệ lò lớn. Như vậy, việc đề xuất một công nghệ khai thác mới thích 
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nghi với điều kiện địa chất mỏ thay đổi phức tạp đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu tổn thất tài nguyên 

mang tính cấp thiết cho mỏ Mông Dương.  

3. Giải pháp khai khai thác hợp lý cho vỉa dầy dốc đứng khu cánh Đông tại công ty than Mông Dương 

3.1. Hiện trạng khai thông khu vực thiết kế  

Lò chợ thiết kế mức -170/-120 thuộc vỉa II.11 khu Cánh Đông có toạ độ: X = 2329472 ÷ 2329626; Y = 

457566 ÷ 457694. Lò chợ được giới hạn bởi hệ thống lò chuẩn bị sản xuất như: Lò dọc vỉa (DV) mức -100 

II11 Cánh Đông (CĐ); Lò DV mức -170 II11 CĐ; Lò DV -250 II11 CĐ; Lò thượng thông gió (TG) (-250 ÷ -

170) II11 CĐ; Lò thượng TG (-170 ÷ -97,50) II11 CĐ; Lò thượng (-250 ÷ -170) II11 CĐ; Lò thượng TG (-

250 ÷ -97,50) II11 CĐ. Khu vực này vỉa có chiều dày trung bình là 3,4m, góc dốc vỉa trung bình 480. Sơ đồ 

khai thông như hình 1 dưới đây: 

Hình 1. Sơ đồ khai thông lò chợ số 4 mức -170 ÷ -120 vỉa II.11 Cánh Đông 

3.2. Các điều kiện địa chất mỏ ảnh hưởng đến việc lựa chọn công nghệ khai thác vỉa dày dốc đứng 

khu cánh Đông mỏ than Mông Dương 

* Chiều dày vỉa 

Chiều dày vỉa là một trong những thông số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn phương pháp khấu 

than cũng như các thiết bị chống giữ trong lò chợ. Để lựa chọn được sơ đồ công nghệ và thiết bị cơ giới hóa khai 

thác than phù hợp, ngoài xác định được chiều dày vỉa cần phải xác định được độ biến động chiều dày vỉa. Độ 

biến động chiều dày vỉa tính theo công thức (Hoàng, 2002): 

𝑉𝑚 =

√∑
(𝑚𝑖−𝑚𝑡𝑏)2

(𝑛−1)
𝑛
𝑖

𝑚𝑡𝑏
. 100; %                       (1) 

Trong đó: mi  - Chiều dày vỉa tại điểm đo, m; 

        mtb -Giá trị trung bình chiều dày vỉa, m; 

        n - Số điểm đo. 

*  Góc dốc vỉa 

Cũng như chiều dày vỉa, góc dốc vỉa và mức độ biến động góc dốc vỉa ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn 

công nghệ khai thác cũng như việc lựa chọn đồng bộ thiết bị cơ giới hóa và chế độ làm việc của thiết bị. 

Độ biến đổi góc dốc vỉa được tính theo công thức: 

  𝑉𝛼 =

√∑
(𝛼𝑖−𝛼𝑡𝑏)2

(𝑛−1)
𝑛
𝑖

𝛼𝑡𝑏
. 100; %                    (2) 

Trong đó: i- Góc dốc vỉa tại điểm đo, độ; 

        tb-Trị số trung bình góc dốc của vỉa, độ; 
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        n -Số điểm đo. 

Kết quả tính toán mức độ biến đổi của vỉa theo chiều dày và góc dốc được thể hiện trong Bảng 2. 

 

Bảng 2. Kết quả tính toán mức độ biến đổi của vỉa theo chiều dày và góc dốc 

Tệp vỉa Điểm đo Mi; m αi; độ Mtb; m αtb; độ Vm; % V;% 

II.11 

1 3,2 42 

 

3,4 

 

50 24,1 25,1 

2 4,67 55 

3 4,4 65 

4 3,2 50 

5 4,2 56 

6 3,6 52 

 

Theo kinh nghiệm khai thác thì các hệ số Vm; Vα tính toán trong Bảng 2 rất thuận lợi cho việc sử dụng 

dàn chống cơ giới chống giữ lò chợ vỉa II.11 khu vực cánh Đông mỏ Mông Dương.  

* Các yếu tố địa chất khác  

Khu II.11 cánh Đông có chiều dày vỉa than 3,0 ÷ 4,4m, trung bình 3,4m, than có độ cứng trung bình f = 2 

 4. Vỉa than chứa nhiều lớp đá kẹp mỏng, thông thường là bột kết, đá bùn và sét kết, độ cứng không lớn. 

Chiều dày trung bình của đá bột trong vách vỉa là 5,6 -:- 8,2m, chiều dày trung bình của bột kết là 6,9m, chiều 

dày bình quân của cát kết 6,5 m. Tính sập đổ tốt, tính ổn định kém, có lợi cho việc sập đổ kịp thời trong quá 

trình khai thác. Hàm lượng khí CH4 vỉa than thấp, khe hở nhiều, khe nứt nẻ phát triển. Đá vách của vỉa có tính 

sập đổ bình thường. Đây là yếu tố thuận lợi cho việc sử dụng dàn chống cơ giới ở lò chợ.  

3.3. Lựa chọn công nghệ khai thác khai thác hợp lý  

Việc chọn lựa công nghệ khai thác than cho điều kiện vỉa II.11 cánh Đông mỏ than Mông Dương dựa 

vào các nguyên tắc sau (Trần Văn Thanh và Vũ Đình Tiến, 2005): Tập trung hóa sản xuất ở lò chợ; rút 

ngắn tiến độ bảo đảm đạt được công suất ổn định cho mỏ; Nâng cao năng suất lao động, hạn chế lãng phí 

tài nguyên; giảm bớt khâu phụ trợ và chi phí đào lò nhằm giảm giá thành khai thác.  

 Trên cơ sở, đánh giá tổng hợp trữ lượng các vỉa dày, góc dốc trên 45o khu Cánh Đông và điều kiện áp dụng các 

loại hình công nghệ khai thác vỉa dốc trong các mỏ hầm lò của Tập đoàn TKV cho thấy, các công nghệ có thể áp 

dụng ở đây bao gồm: (1) Công nghệ khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng tổ hợp giàn chống 2ANSH; (2) 

Công nghệ khai thác lò DVPT; (3) Công nghệ khai thác buồng thượng hoặc buồng thượng chéo; (4) Công nghệ 

khai thác gương lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng dàn chống mềm loại ZRY. Với công nghệ (1) có nhược điểm là 

chi phí đầu tư của dây chuyền thiết bị lớn; lò chợ phải chuyển diện nhiều, nếu công tác khai thác và chuẩn bị không 

hài hòa công suất lò chợ không cao; khó khăn trong quá trình đào và giữ hậu lò thượng cột. Ngoài ra, do điều kiện 

áp dụng khắt khe, chỉ phù hợp với vỉa có chiều dày 1,2  2,2m. Các lò chợ có chiều dày vỉa trung bình lớn hơn 2,2m 

trong quá trình khấu gương phải để lại phần than nền hoặc nóc lò, dễ gây tụt lở nóc hoặc trượt nền gây khó khăn 

cho công tác chống giữ và khai thác lò chợ. Với sơ đồ công nghệ (2;3) hiện mỏ đang áp dụng và bài báo đã tiến 

hành phân tích đánh giá hiện trạng ở trên. Việc nhân rộng áp dụng loại hình công nghệ này sẽ không đảm bảo hiệu 

quả kinh tế cho mỏ. Trên cơ sở kinh nghiệm áp dụng tại một số mỏ than hầm lò cũng như ở vỉa H.10 mỏ than Mông 

Dương đối với sơ đồ công nghệ lò chợ xiên chéo chống giữ bằng dàn chống ZRY đã đạt được những kết quả như: 

Sản lượng khai thác lò chợ đạt từ 500  700 tấn/ngày, trung bình 600 tấn/ngày. Năng suất lao đông trực tiếp tương 

đối tốt, đạt trung bình 6,3 tấn/công. Chi phí thuốc nổ, tiêu hao gỗ cho lò chợ cũng như chi phí nhũ hóa được cải 

thiện hơn. Ngoài ra, chi phí mét lò chuẩn bị và hệ số tổn thất than giảm do gương lò chợ được kéo dài, chiều cao trụ 

than giữa lò nối và lò vận tải chân chợ được rút ngắn, nên sản lượng thu hồi than trong khu vực khai thác lò chợ 

tăng lên. Công nghệ chống giữ lò chợ bằng dàn chống ZRY có quy trình khai thác đơn giản, dàn chống có cấu tạo 

đơn giản và thiết bị của lò chợ không nhiều, nên công tác an toàn về thiết bị cũng như công nhân làm việc trong lò 

chợ được đảm bảo. So với công nghệ khai thác (1;2;3) thì sơ đồ công nghệ (4) có công tác khấu và quản lý than 

khai thác từ gương được chủ động hơn. Lò chợ được thông gió theo mạng thông gió chung không phải thông gió 

cục bộ, nên điều kiện làm việc trong lò chợ tốt hơn.  

Căn cứ vào việc phân tích ở trên, đề xuất công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo sử dụng dàn chống mềm 

ZRY cho vỉa II.11 Cánh Đông mỏ than Mông Dương.  

*  Tính toán lựa chọn mã hiệu dàn chống ZRY cho lò chợ vỉa II.11 Cánh Đông 

Sử dụng phương pháp tính toán của giáo sư V.P.Malốp (Trần Văn Thanh, 2011; Tiền Minh Cao và 

Trịnh Hỷ Chính, 2003) đối với dàn chống cơ giới hóa. 

Tải trọng tác động lên hàng cột chống: 
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, T                            (3) 

Trong đó : 

qlc- Tải trọng tác dụng lên vì chống bao gồm tải trọng do lớp than nóc và đá vách trực tiếp sập đổ tác dụng 

   , T/m2                     (4) 

h1- Chiều dày vách trực tiếp sập đổ, trung bình, 9m ; 

γ1 ; γ2 - Tỷ trọng của than và đá vách trực tiếp ; T/m3 ; 

llc - chiều cao lớn nhất gương lò chợ ; m ; 

a2- Khoảng cách giữa các dàn chống ;  a2 = 0.4 m. 

lsd- Bước sập đổ của đá vách trực tiếp, được tính theo công thức: 

                 ; cm                             (5) 

u- Giới hạn độ bền uốn của vách đá trực tiếp ;  

PR- Lực chống ban đầu của cột chống: PR = n.q.a2, Tấn 

Với: n- Hệ số dự trữ 

        Thay số vào công thức (4) xác định được áp lực mỏ lớn nhất tác dụng lên dàn chống là 30,1 tấn. 

Trên cơ sở tính toán áp lực tác dụng lên dàn chống, đề xuất chọn dàn chống mềm loại mở rộng có mã hiệu 

ZRY16/34L để áp dụng khai thác tại khu vực vỉa II.11 khu Cánh Đông mỏ than Mông Dương. 

  
a. Dàn chống ngoài mặt bằng b. Dàn chống trong lò chợ 

Hình 2. Giàn chống mềm ZRY16/34L 

* Các chỉ tiêu KTKT lò chợ đạt được 

Tổ chức các công tác trong lò chợ xiên chéo có chiều dài 65m, khấu gương bằng khoan nổ mìn, chống 

giữ lò chợ bằng dàn chống mềm ZRY được tiến hành như sau: 2 ca sản xuất hoàn thành được 1 chu kỳ khai 

thác, tương đương một ngày đêm (3 ca sản xuất) hoàn thành được 1,5 chu kỳ khai thác. Một chu kỳ khai 

thác bao gồm khấu chống hoàn chỉnh được 1 luồng với tiến độ 0,8 m. Một số chỉ tiêu KTKT lò chợ vỉa 

II.11 cánh Đông được thể hiện như trong Bảng 3. 

 

Bảng 3. Một số chỉ tiêu KTKT lò chợ vỉa II Cánh Đông mỏ Mông Dương 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Chiều cao khấu lò chợ m 3,4 

2 Góc dốc vỉa trung bình độ 45 ÷ 55 

5 Chiều dài lò chợ theo phương m 122 

6 Chiều dài đoạn xiên chéo lò chợ m 65 

7 Tiến độ khai thác thực tế một chu kỳ m 0,8 

9 Số ca làm việc ngày đêm ca 3 

10 Hệ số khai thác - 0,98 

11 Số ca hoàn thành một chu kỳ ca 2 

12 Sản lượng than khai thác 1 chu kỳ tấn 450 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

13 Công suất lò chợ tấn/năm 135.000 

14 Số công nhân lò chợ một ngày đêm người 66 

15 Năng suất lao động chung tấn/công 6,8 

16 Tổn thất công nghệ % 18 

4. Kết luận  

Áp dụng công nghệ khai thác than lò chợ xiên chéo sử dụng dàn mềm ZRY áp dụng cho khu vực thiết 

kế mức -170/-120 thuộc vỉa II.11 khu Cánh Đông. Với sơ đồ công nghệ khai thác này quá trình khấu lò chợ 

đơn giản và có ưu điểm như: Đảm bảo điều kiện lao động an toàn; công suất lò chợ độ ổn định; năng suất 

cao; tổn thất nhỏ. Qua việc xây dựng hộ chiếu khai thác, tổ chức sản xuất và tính toán một số chỉ tiêu KTKT 

cơ bản của công nghệ, cho thấy việc áp dụng dàn chống mềm ZRY để thay thế công nghệ buồng thượng 

tại các khu vực vỉa có điều kiện phù hợp sẽ cho phép tăng 1,5 lần về sản lượng lò chợ, 1,3 ÷ 1,4 lần về năng 

suất lao động. Các chỉ tiêu chi phí khác đều giảm, như: chi phí mét lò chuẩn bị thấp hơn 1,7 ÷ 1,9 lần; tỷ lệ 

tổn thất than thấp hơn trên 2,1 lần. Từ đó cho phép giảm giá thành phân xưởng xuống còn 284.800 đồng/tấn, 

thấp hơn 10.050 đồng so với công nghệ buồng thượng (294.850 đồng/tấn). Ngoài các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật vượt trội nêu trên, việc áp dụng công nghệ khai thác này tiến hành thông gió bằng hạ áp chung nên 

cải thiện được điều kiện vi khí hậu cho lò chợ. Đối với điều kiện các vỉa than khoáng sàng mỏ than Mông 

Dương thuộc loại II về khí Mê tan. Việc áp dụng công nghệ lò chợ sử dụng dàn chống mềm được thông 

gió bằng hạ áp chung sẽ cho phép giảm thiểu nguy cơ tích tụ khí so với phương pháp thông gió cục bộ đang 

sử dụng trong công nghệ buồng thượng tại mỏ, từ đó giảm thiểu được nguy cơ cháy nổ khí.  

Sơ đồ công nghệ này cần tiếp tục tập trung nghiên cứu để nhân rộng phạm vi sử dụng tại các lò chợ có 

điều kiện địa chất tương tự ở các mỏ than hầm lò thuộc TKV.  
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ABSTRACT 

Solution of reasonable exploitation for thick and steep coal seam  

in the Eastern wing of Mong Duong coal Company 
 

Pham Duc Hung1*, Vu Trung Tien1, Do Anh Son1, Dinh Thi Thanh Nhan1 
1Hanoi university of Mining and Geology 

 

Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limit (VINACOMIN) has applied 

several types of mining technologies for thick and steeply inclined coal seams such as: fully mechanized 

technology using 2ANSHA conbined support, sublevel caving, diagonal longwall system,  room and pillar, 

driving roadway.The advantages of these technologies are simple, flexible and adapt complex geological 

conditions and small investment costs. However its drawbacks such as low output; low labor productivity; 

drift of meter costs is lagre; coal loss ratio is high and especially labor safety are restricted. Mong Duong 

Coal Company has geological conditions change very complicated and deeply exploitation. The results of 

geological exploration show that the seams have an average thickness slope angle on 450 with a total reserve 

of about 2,92 tons. Recently, the Mong Duong Coal Company has applied technology such as sublevel 

caving, driving roadway ... but the economic efficiency is still low. Thus, finding a reasonable exploitation 

solution for steep inclined and thick seam of the East Wing at Mong Duong Coal Company is extremely 

essential. 
 

Keywords: Coal exploitation technology; flexible support; thick seam.
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Giải pháp khai thác an toàn và giảm thiểu tổn thất tài nguyên cho vỉa L7 

cánh Tây cạnh rìa moong lộ thiên 790 mỏ than Mông Dương 
 

Phạm Đức Hưng1,*, Nguyễn Cao Khải1, Bùi Mạnh Tùng1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Thời gian tới việc mở rộng khai thác xuống sâu và nâng cao công suất tại các mỏ hầm lò là vô cùng cần thiết 

nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng than phục vụ phát triển các nền kinh tế. Vấn đề này được thực hiện không chỉ tại 

các mỏ hầm lò thuần túy mà còn ở những khu vực không thể khai thác lộ thiên như rìa moong lộ thiên. Khai thác 

hầm lò xuống sâu gặp nhiều khó khăn cho các công tác như: điều khiển áp lực mỏ; thông gió; thoát nước, vận 

tải, ... Khấu than ở lò chợ tạo nên các khoảng trống làm mất thế cân bằng tự nhiên của ứng suất trong lòng đất, 

dẫn đến các hiện tượng dịch chuyển biến dạng đất đá và phá hủy công trình đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an 

toan lao động. Vỉa L7 cánh Tây mỏ than Mông Dương có chiều dày trung bình 7m, góc dốc trung bình 150 nằm 

cạnh rìa moong lộ thiên 790. Theo kế hoạch sản xuất mỏ sẽ tiến hành khai thác vỉa này bằng công nghệ khoan 

nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng giá khung GK. Kết quả đánh giá sơ bộ về điều kiện địa chất thủy văn của mỏ cho 

thấy đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ rất cao về bục nước vào lò chợ, hiện mỏ chưa có giải pháp cụ thể xử lý vấn 

đề này. Việc tìm ra giải pháp khai thác hợp lý đảm bảo an toàn sản xuất và giảm thiểu tổn thất tài nguyên mang 

ý nghĩa vô cùng thiết thực không chỉ cho mỏ than Mông Dương mà còn cho các mỏ hầm lò có điều kiện khai 

thác tương tự thuộc TKV. 

 

Từ khóa: Công nghệ khai thác; giải pháp khai thác; bục nước. 

 

1. Đặt vấn đề 

Quá trình khai thác hầm lò gây ra sự biến dạng của đá vách, sự biến dạng có thể biểu hiện ở dạng dịch 

chuyển của đất đá mà không bị phá hủy, cũng có thể ở dạng nứt nẻ và đứt gẫy (Qian MingGao, 2011). Với 

kích thước lớn của khoảng trống đã khai thác, quá trình dịch chuyển phát triển tới mặt đất. Ban đầu, các lớp 

đá nằm ngay trên vỉa than bị phá hủy, sau đó xảy ra sự đứt gãy. Theo hướng từ khoảng trống đã khai thác lên 

phía trên, trong địa tầng có thể phân biệt ba vùng (đới) đặc trưng các mức độ phá hủy của đá mỏ khác nhau: 

Vùng sập đổ; vùng uốn võng cùng với sự rạn nứt và vùng uốn dẻo mà không bị phá hủy (vùng sụt lún). Trong 

đới sập đổ, sự dịch chuyển của các tảng và khối đá rời rạc xảy ra theo từng chu kỳ, cùng với tiến độ của gương 

lò chợ. Với diện bóc lộ lớn, chiều cao của vùng này đạt từ 2 - 4 lần chiều dày của vỉa.  

 

 
Hình 1. Các vùng dịch chuyển biến dạngkhối đá phía trên khu vực khai thác 

điều khiển đá vách bằng phá hỏa toàn phần: 

1 - Vùng  sập đổ; 2 - Vùng nứt nẻ - 3 - Vùng sụt lún 

 

Khai thác hầm lò khu vực rìa moong khai thác lộ thiên khó khăn hơn nhiều so với việc khai thác hầm lò xuống 

sâu thuần túy bởi sự phức tạp trong điều kiện làm việc ở lò chợ. Bãi thải không chỉ đơn thuần là đất đá thải do hoạt 

động khai thác lộ thiên gây ra, mà còn là khu vực chứa rất nhiều nước. Quá trình đổ thải không được kiểm soát chặt 

chẽ dẫn đến các thông tin về điều kiện địa chất thủy văn tại đây khó có thể xác định được rõ. Hoạt động khai thác 
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hầm lò khu vực rìa bãi thải lộ thiên sẽ gặp phải vấn đề lớn như kiểm soát áp lực đất đá vách, nguy cơ bục nước vào 

lò chợ. Như vậy dịch chuyển của địa tầng đất đá ở vách lò chợ tại khu vực dưới moong lộ thiên sẽ tiềm ẩn những 

nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động khai thác hầm lò. Từng điều kiện khai thác ở lò chợ khác nhau, như chiều 

dày vỉa, chiều cao khấu, tốc độ khấu, điều kiện cơ lý của đá vách sẽ có kết quả không giống nhau của trạng thái đá 

vách ở lò chợ (Phạm Đức Hưng và nnk, 2018). Đó là sự khác nhau về dịch động của đất đá vách, thể hiện ở chiều 

cao sập đổ, chiều cao nứt nẻ, hệ thống khe nứt thứ sinh hình thành sau quá trình khấu than ở lò chợ.  

2. Điều kiện địa chất mỏ của vỉa L7 cánh Tây cạnh rìa moong lộ thiên mỏ than Mông Dương  

Vỉa L7 cánh Tây Mông Dương có chiều dày trung bình 7 mét, góc dốc trung bình là 15 độ.  

+ Đặc tính của đá vách vỉa L7: Vách trực tiếp là loại bột kết dày từ 1,0 ÷ 15,7m trung bình 7,3m, màu 

xám sáng, xám đen phân lớp 0,1 ÷ 0,3m duy trì liên tục dễ sập đổ. Vách cơ bản có chiều dày từ 16,45 ÷ 

37,24 trung bình 30,8m, thành phần là các loại cát kết, bột kết. Bột kết hạt mịn đến hạt thô chiếm 45,47%, 

phân lớp từ 0,1 ÷ 0,3m tương đối rắn chắc  

+ Đặc tính đá trụ: Trụ trực tiếp có chiều dầy từ 4,48 ÷ 13,30m trung bình 7,43m thành phần là loại bột 

kết màu xám nâu đến xám sáng phân lớp từ 0,1 ÷ 0,3 m. 

+ Đặc điểm điều kiện địa chất thủy văn: Phía trên của vỉa L7 khu vực khai thác lò chợ là vỉa K8, H10 đã 

khai thác từ mức -100 lên tới lộ vỉa với khoảng cách 32,1 ÷ 42,4m bao gồm các lớp đất đá bột kết, cát kết 

trong đó cát kết chiếm 54,53% là những lớp có khả năng chứa nước. Nước chứa trong moong lộ thiên 790 

cạnh khu vực vỉa L7 cánh Tây bao gồm lượng nước có sẵn trong moong đất đã thải hoàn nguyên và lượng 

nước mưa cung cấp hàng năm. Theo kết quả tính toán của mỏ than Mông Dương thì tổng lượng nước bổ cập 

trong moong khoảng 422.817m3/năm, với diện tích moong khoảng 189.412m2. Trên mặt địa hình là bãi thải 

ngoài của Công ty than 790, do ảnh hưởng của dịch động khi khai thác lò chợ, nước từ các khu vực trên có 

thể thẩm thấu qua các lớp đất đá, ảnh hưởng đến quá trình khai thác lò chợ gây ảnh hưởng tới sản xuất và 

nguy hiểm cho người và thiết bị trong lò chợ đặc biệt về mùa mưa. Điều kiện về địa tầng đất đá khu vực khai 

thác vỉa L7 cánh Tây cạnh rìa moong lộ thiên được thể hiện như trên hình 2. 
 

 
Hình 2. Mặt cắt tuyến 2 khu vực vỉa L7 cạnh rìa moong 790 mỏ than Mông Dương 

3. Giải pháp khai thác an toàn và giảm thiểu tổn thất cho vỉa than L7 mỏ Mông Dương 

Theo kế hoạch khai thác của công ty sẽ tiến hành khai thác mức -50 ÷ -100 khu vực vỉa L7 cạnh rìa 

moong lộ thiên 790 bằng công nghệ khai thác khoan nổ mìn chống giữ bằng giá khung GK. Lò chợ vỉa L7 

khấu với chiều cao 2,2m, còn lại thu hồi hạ trần than nóc, khu vực khai thác có chiều dài theo phương 

200m. Việc khấu than sẽ tạo ra một khoảng không lớn ở lò chợ do phần than bị lấy đi, dẫn đến đất đá vách 

có xu hướng sập để lấp đầy khoảng không đó. Quá trình này kéo theo sự dịch chuyển của địa tầng đất đá ở 

xung quanh khu vực khai thác. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra các khe nứt thứ sinh ở địa tầng đất đá, là 

nguồn dẫn nước vào trong khu vực lò chợ. Các phương pháp phân tích (analytical method) dịch động của 

đất đá do khai thác hầm lò gây ra được chia thành 3 nhóm (Penghongge, 2012): 

+ Nhóm 1 bao gồm các phương pháp dựa trên lý thuyết cơ học truyền thống, như phương pháp tỉ lệ chiều 

dày dầm (thickness-span ratio) và lý thuyết K. B. Lu Peinie;   

+ Nhóm 2 bao gồm các phương pháp thí nghiệm mô phỏng tương tự; bằng việc xây dựng các mô hình 

tương tự như ngoài thực tế (mô hình tương đương), ứng suất, biến dạng và phá hủy của đất đá;  

+ Nhóm 3 bao gồm các phương pháp mô phỏng số mà phát triển mạnh trong thời gian gần đây. 

Để xác định chiều cao của vùng sập đổ và nứt nẻ do khai thác hầm lò gây ra (nguồn dẫn nước chính vào khu vực 

lò chợ) và các thông số của dòng nước (chứa trong đất đá) sử dụng các phương pháp đặc biệt. Các phương pháp 
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này được phát triển dựa trên các phương pháp thủy văn, phương pháp mô phỏng số căn cứ theo tham số cơ lý 

đá/than tại khu vực khai thác. Như vậy, trên thế giới đã áp dụng rộng rãi phương pháp mô hình số vào trong thực 

tiễn khai thác, điều mà ở Việt Nam chưa phổ biến. Một mô hình số mới có khả năng mô phỏng tường minh dịch 

động đá cũng như quá trình hình thành khe nứt thứ sinh do hoạt động lò chợ gây ra ở đá vách cũng như đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của điều kiện địa chất thủy văn khu vực moong lộ thiên sẽ vượt qua được các hạn chế trong các 

nghiên cứu trước. Đồng thời, đây là một công cụ mạnh phục vụ đánh giá và dự báo bục nước khi khai thác các lò 

chợ có điều kiện địa chất phức tạp (Pham Duc Hung & Nguyen Van Quang, 2016). Đây cũng là cách thức giải 

quyết bài toán khai thác vỉa L7 cạnh rìa moong lộ thiên của mỏ than Mông Dương. 

3.1. Giải pháp khai thác hợp lý cho lò chợ vỉa L7  

Như đã phân tích ở trên việc tìm ra giải pháp khai thác cho lò chợ vỉa L7 cạnh rìa moong lộ thiên 790 vừa 

đảm bảo an toàn đồng thời tiết kiệm tối đa tài nguyên mang tính vô cùng cấp thiết. Việc sử dụng mô hình số 

kết hợp với phương pháp thực nghiệm xác định phạm vi dịch chuyển của đất đá vách nhằm đánh giá mức độ 

ảnh hưởng của nước trong moong lộ thiên 790 vào khu vực khai thác. Căn cứ theo điều kiện địa chất mỏ của 

khu vực khai thác vỉa L7 cánh Tây cạnh rìa moong lộ thiên 790, sử dụng phần mềm UDEC - 2D lập mô hình 

số với tham số cơ lý đất đá do mỏ cung cấp. Mô hình được lập với các phương án kích thước trụ than bảo vệ 

(Ltr ) lượt là 50m; 70m; 90m (Phương án 1; phương án 2; phương án 3) cùng với các tỷ lệ thu hồi than nóc 

khác nhau 0%; 30%; 50%. Mô hình có kích thước 250m x 180m ứng với các tệp đất đá trong cột địa tầng lỗ 

khoan MD 269 trong khu vực vỉa L7 cánh Tây của mỏ Mông Dương.  

3.2. Phân tích kết quả trên mô hình số  

Sử dụng phần mềm UDEC 2D viết code chương trình số mô phỏng trạng thái đá vách theo quá trình khấu than 

ở lò chợ. Vận tốc khấu than lò chợ tương ứng với bước chạy của chương trình số là 2m/ngày - đêm. Tiến hành chạy 

chương trình UDEC 2D xác định mức độ ảnh hưởng moong 790 chứa nước đến lò chợ mức -50 ÷ -100 vỉa L7 với 

ba phương án kích thước trụ than bảo vệ cùng các tỷ lệ thu hồi than nóc là 0%; 30%; 50%. Tại các phương án khai 

thác khác nhau từ khi tiến hành khấu than ở lò chợ đến khi hoàn thành giai đoạn phá hỏa ban đầu đá vách thì trạng 

thái của đất đá vách ở đây có sự tương đồng. Do vậy, kết quả xuất hình ảnh minh họa của các mô hình chỉ tiến hành 

ở phương án 1 cùng tỷ lệ thu hồi than nóc 50% cho đến khi hệ thống khe nứt phát triển mạnh tại khu vực khai thác 

cạnh rìa moong lộ thiên. Khi đó, mới tiến hành đánh giá chi tiết các phương án khai thác đã đề xuất làm cơ sở cho 

việc lựa chọn phương án khai thác hợp lý đảm bảo an toàn và giảm thiểu tổn thất tài nguyên cho vỉa L7 cánh Tây 

mỏ Mông Dương. Trong điều kiện khó khăn nhất ở các phương án khai thác đã đề xuất (kích thước trụ than Ltr = 

50m; tỷ lệ thu hồi than nóc 50%) khi lò chợ khấu theo phương được 8m, trạng thái đá vách của lò chợ được thể hiện 

như trên hình 3. Khi đó, vách trực tiếp và vách cơ bản chưa có hiện tượng sập đổ, quá trình hình thành các khe nứt 

chưa xảy ra. Khu vực đất đá chịu ảnh hưởng của khai thác hầm lò cách rìa moong xa nên chưa có sự ảnh hưởng của 

nước từ moong vào khu vực lò chợ. Áp lực xung quanh khu vực lò chợ khoảng 2 - 4 Mpa. 

 

 
a) Quá trình sập đổ của vách 

 
b) Quá trình hình thành áp lực của đá vách 

 
c) Quá trình hình thành đới sập đổ và nứt nẻ của 

vách 

 
d) Quá trình hình thành khe nứt của vách 

Hình 3. Trạng thái của đá vách khi lò chợ khấu theo phương được 8 m ở phương án 1 với tỷ lệ thu hồi 

than nóc 50% 
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Tiếp tục cho mô hình chạy đến khi lò chợ khấu theo phương được 20m, vách trực tiếp có hiện tượng nứt, tách 

lớp, rạn nứt và sập đổ như trên hình 4. Vách cơ bản của lò chợ bắt đầu xuất hiện hệ thống khe nứt, tại khu vực 

rìa moong cũng bắt đầu xuất hiện các khe nứt thứ sinh với các mức độ khác nhau. Tại hình 4b áp lực ở khu vực 

khai thác dao động 2- 4Mpa, nếu không có tai biến địa chất cục bộ tại lò chợ thì áp lực tương đối ổn định. Ở 

phương án khai thác có kích thước trụ than 50m và tỷ lệ thu hồi than nóc 50% mật độ khe nứt hình thành khu 

vực đá vách cạnh rìa moong lộ thiên 790 là lớn nhất do phần than bị lấy đi nhiều nhất. Lò chợ tiếp tục khấu theo 

phương được 34m, trạng thái đá vách được thể hiện như trên hình 5. 

 
a) Quá trình sập đổ của vách 

 
b) Quá trình hình thành áp lực của đá vách 

 
c) Quá trình hình thành đới sập đổ và nứt nẻ của 

vách 

 
d) Quá trình hình thành khe nứt của vách 

Hình 4. Trạng thái của đá vách khi lò chợ khấu theo phương được 20 m ở phương án 1 với tỷ lệ thu 

hồi than nóc 50% 

 
a) Quá trình sập đổ của đá vách 

 
b) Quá trình hình thành đới sập đổ và nứt nẻ của đá 

vách 

Hình 5. Trạng thái đá vách lò chợ khấu theo phương được 34 m ở phương án 1 với tỷ lệ thu hồi than nóc 50% 

 

Khi lò chợ khấu theo phương được 34m, ở các phương án khai thác đã đề xuất vách cơ bản đã gẫy. 

Trường hợp thu hồi than nóc với tỷ lệ 50% quá trình hình thành các khe nứt tại khu vực rìa moong lộ thiên 

đã xuất hiện với mật độ lớn nhất. Khi không tiến hành thu hồi than nóc do phần than còn lại kết hợp với đá 

vách trực tiếp bị sập đổ đã lấp đầy hoàn toàn khoảng trống khai thác. Do đó, hệ thống khe nứt trên vách cơ 

bản ở khu vực xung quanh rìa moong có mật độ ít hơn và kích thước của các khe nứt nhỏ hơn rất nhiều so 

với các trường hợp có thu hồi than nóc khác. 

Lò chợ tiếp tục khấu đến 66m và theo phương, trạng thái đá vách của lò chợ ở các phương án kích thước 

trụ bảo vệ khác nhau được thể hiện như trên hình 6.  
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Phương án 1 

 

 
Phương án 2 

 
Phương án 3 

 

 

 

 

 

 

a) Quá trình hình thành chiều cao sập đổ và chiều 

cao nứt nẻ của đá vách với tỷ lệ thu hồi than nóc 0% 

khi lò chợ khấu 66m theo phương 

 
Phương án 1 

 

 
Phương án 2 

 
Phương án 3 

 

 

 

 

 

b) Quá trình hình thành chiều cao sập đổ và chiều 

cao nứt nẻ của đá vách với tỷ lệ thu hồi than nóc 

30% khi lò chợ khấu 66m theo phương 

 
Phương án 1 

 
Phương án 2 
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Phương án 3 

 

 

 

 

c) Quá trình hình thành chiều cao sập đổ và chiều 

cao nứt nẻ của đá vách với tỷ lệ thu hồi than nóc 

50% khi lò chợ khấu 66m theo phương 

Hình 6. Quá trình hình thành hệ thống khe nứt tại đá vách khu vực rìa moong 790 vỉa L7 

Với tốc độ khấu khoảng gần 2m/ngày đêm thì với lò chợ khấu theo phương 66m tức khoảng sau hơn 2 tháng 

khai thác khu vực đá vách đã phá hỏa dần bị nèn chặt lại. Khi đó áp lực của đá vách khu vực này ở các trường 

hợp phương án khai thác đã đề xuất ít có sự biến đổi nếu không có địa chất tai biến. Có thể thấy khi lò chợ khấu 

từ mét thứ 66 theo phương trở đi đá vách phía sau lò chợ đã dần được nèn chặt nên có sự tương đồng về trạng 

thái. Tuy nhiên mật độ khe nứt thứ sinh xuất hiện cạnh rìa moong có sự khác biệt ở các phương án. Trên hình 6 

thấy rõ mật độ khe nứt tại đây phát triển mạnh ở phương án kích thước trụ than bảo vệ 50m với tỷ lệ thu hồi than 

nóc 50%. Kết quả từ mô hình số đã lập xác định tổng chiều cao sập đổ và chiều cao nứt nẻ ở các phương án kích 

thước trụ than bảo vệ 50m; 70m; 90m ứng với các tỷ lệ thu hồi than nóc 0%; 30%; 50% lần lượt là 46m; 61m; 

67m. Tuy nhiên do khoảng cách trụ bảo vệ khác nhau về kích thước do vậy khoảng cách từ khu vực đá vách chịu 

ảnh hưởng của lò chợ đến rìa moong bãi thải lộ thiên xa hơn nên mức độ ảnh hưởng của nước thẩm thấu vào khu 

vực khai thác cũng ít hơn. Điều này không đồng nghĩa với nguy cơ bục nước vào khu vực khai thác sẽ giảm đi 

vì phụ thuộc rất lớn vào lượng nước chứa trong bãi thải của moong 790. 

3.3. Xác định chiều cao ảnh hưởng do khai thác hầm lò vỉa L7 cạnh rìa moong bãi thải lộ thiên 790 mỏ 

Mông Dương theo phương pháp thực nghiệm  

Các nhà khoa học mỏ Trung Quốc đưa ra công thức thực nghiệm dự tính chiều cao đới sập đổ hỗn loạn 

(Liupeipei & Wangmeizhu, 2010; Qian MingGao, 2011) như sau: 

+ Vùng 1: vùng sập đổ hỗn loạn phân bố ngay sát nóc lò chợ 

Trong vùng này tập đá sẽ bị nứt nẻ và sập lở ngay sau khi gương lò chợ đi qua và dẫn đến phá huỷ hoàn 

toàn. 

  𝐻1 =
100𝛴𝑀

2.1𝛴𝑀+16
± 2.5                                (1) 

 

+ Vùng 2: Vùng nứt nẻ, dịch chuyển 

         𝐻2 =
100𝛴𝑀

1.2𝛴𝑀+2.0
± 8.9                          (2) 

Trong đó: M - chiều dầy phần than lấy được ở lò chợ, m; Mv - Chiều dầy vỉa than tại các lỗ khoan, m 

 

Trong vùng này tập đá sẽ bị nứt nẻ và phát triển theo chu kỳ, là sự dịch chuyển dưới dạng kéo theo của 

quá trình phát triển vùng 1. 

+ Vùng 3: Vùng biến dạng uốn, lún võng 

Trong vùng này sự dịch chuyển, lún theo dạng uốn võng không liên tục, có giới hạn và phát triển đến bề 

mặt địa hình. Kết quả tính toán tổng chiều cao sập đổ và nứt nẻ H = H1 + H2 do khai thác hầm lò gây ra 

được thể hiện như trong Bảng 1 dưới đây. 

 

                     Bảng 1. Bảng tổng hợp chiều cao sập đổ và nứt nẻ của đá vách lò chợ 

                                                                                                           

TT 

Tên lỗ 

khoan 
Mv H1 H2 

H với tỷ lệ 

thu hồi 0% 

H với tỷ lệ 

thu hồi 30% 

H với tỷ lệ 

thu hồi 50% 

1 MD171 6,34 9,70 36,90 46,60 55,78 60,06 

2 MD267 6,06 9,70 36,90 46,60 55,28 59,41 

3 MD269 7 9,70 36,90 46,60 56,91 61,50 

4 MD371 8,45 9,70 36,90 46,60 59,15 64,23 

5 MD374 9,7 9,70 36,90 46,60 60,86 66,22 

6 MD397 7,98 9,70 36,90 46,60 58,45 63,40 

Dựa theo kết quả tính toán trên Bảng 1 cho thấy rõ ràng tiến hành thu hồi than nóc 50% ở các phương 

án trụ bảo vệ sẽ gây ra sự dịch chuyển địa tầng trong đất đá vách lớn nhất, với chiều cao sập đổ và nứt nẻ 



   

43 

lớn nhất đạt 66m. Kết quả tính toán cũng cho thấy để lại trụ bảo vệ than là 50m; 70m; 90m tương ứng với 

việc gây ra tổn thất than ở đây lần lượt là 105.103 tấn; 147.103 tấn; 189.103 tấn than. 

Dựa theo các cấu tạo mặt cắt hoàn công các lỗ khoan hoàn công tại khu vực này xác định khoảng cách 

từ lò dọc vỉa thông gió đến đáy moong và lượng nước quan trắc được qua các lỗ khoan thăm dò, kết quả 

được thể hiện như trong Bảng 2. 

 

Bảng 2. Thông tin lỗ khoan thăm dò nước tại khu vực lò chợ vỉa L7 cánh Tây 

STT 
Tên mặt cắt lỗ khoan 

hoàn công 

Khoảng cách từ lò 

DVTG đến đáy 

moong bãi thải (m) 

Cốt cao đáy 

moong (m) 

Lưu lượng nước 

quan trắc 

Q (m3/h) 

1 KD 661, KD661BS  115  -50 10 

2 KD 669 104 -30 không có nước  

3 KD 662(1) 46 -45 17 

4 KD 663 (1); 663(3) 120 -35 2 

5 KD 662 BS 60 -41 100 

6 KD 432  70 -55 Không có nước 

Tiến hành phân tích kết quả chạy của phần mềm UDEC 3.1 đối với 03 lỗ khoan kể trên với phương án 1. Đưa 

tọa độ từ các mặt cắt lỗ khoan thăm dò nước của mỏ đã thực hiện vào kết quả chạy từ mô hình quan trắc nhằm 

xác định mức độ ảnh hưởng của moong bãi thải chứa nước đến khu vực khai thác lò chợ L7 cánh Tây mỏ Mông 

Dương. Với phương án trụ bảo vệ là 50 m, khấu thu hồi than nóc với các tỷ lệ 0%; 30%; 50% thì mức độ ảnh 

hưởng của nước trong moong đến khu vực khai thác được thể hiện như trong Bảng 3. 

 

Bảng 3. Kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng của nước trong moong bãi thải đến khu vực khai thác  

lò chợ vỉa L7 cánh Tây mỏ Mông Dương 

STT Tên mặt cắt 

Tỷ lệ thu hồi 

than nóc;  % 

Khoảng cách từ lò TG 

đến đáy moong bãi thải; 

m 

Cốt cao ảnh hưởng của 

nước trong moong lộ 

thiên 

1 
KD 661; 

KD661BS 
0% 115 

Ít chịu ảnh hưởng do khoảng 

cách từ lò DV đến đáy 

moong bãi thải lớn (115m) 

2 KD 662 BS 

0% 

70 

+37 

30% +30 

50% +27 

3 KD 432 

0% 

60 

+31 

30% +27 

50% +20 

 

Như vậy với kết quả tính toán trên mô hình UDEC 3.1 tại phương án kích thước trụ than 50m tại các 

mặt cắt lỗ khoan hoàn công KD662 BS, KD662 BS1 thì mực cốt cao của nước trong moong bãi thải 790 

ảnh hưởng đến khu vực khai thác hầm lò ở vỉa L7 cánh Tây với các tỷ lệ thu hồi than nóc  0%; 30%; 50% 

lần lượt là  +37; +30; +28.  Kết hợp với kết quả quan trắc áp lực nước tại hai lỗ khoan này mà công ty cổ 

phần than Mông Dương đã thực hiện thì cốt cao nước trong moong bãi thải là -6,8; -4,5. Điều này đồng 

nghĩa với việc phương án kích thước trụ than 50m và tỷ lệ thu hồi than nóc 50 % hoàn toàn đáp ứng đảm 

bảo yêu cầu an toàn lao động và giảm thiểu tổn thất tài nguyên cho mỏ.  

4. Kết luận  

Kết quả xử lý mô hình cho thấy: Với ba phương án trụ bảo vệ cùng các trường hợp thu hồi than nóc với 

các tỷ lệ 0%; 30%; 50% cho thấy bước sập đổ của vách trực tiếp và bước gãy của vách cơ bản từ mét thứ 

20; 34 theo phương của lò chợ, vách trực tiếp lấp đầy khoảng trống đã khai thác. 

 Các phương án trụ bảo vệ với các trường hợp tỷ lệ khấu đều có chung đặc điểm khi lò chợ khấu theo 

phương từ mét 66 trở đi đá vách của lò chợ  ít có sự thay đổi do dần có sự nén chặt của vách phía sau khu 

vực lò chợ. Các phương án 2; 3 chịu ảnh hưởng của nước từ trong moong bãi thải thẩm thấu vào khu vực khai 

thác ít hơn do lớp đệm đất đá theo phương ngang lớn hơn so với phương án 1 là 20m và 40m, tuy nhiên tổn 

thất than nhiều hơn phương án 1 là 42.000 tấn và 84.000 tấn. 

Dựa theo các mặt cắt của các lỗ khoan hoàn công thăm dò nước được công ty thực hiện, kết quả cho 

thấy hầu hết các mặt cắt này đều có khoảng cách từ đường lò thông gió (đường lò kế hoạch sẽ khai thác 
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của lò chợ vỉa L7 cạnh rìa moong bãi thải lộ thiên 790) nhỏ nhất là 46m. (ở 2 lỗ khoan KD 662(1); KD 

664-1 còn lại chủ yếu từ 60m trở lên đến 115m. Tại mặt cắt lỗ khoan thằm dò KD 662 BS và lỗ khoan KD 

432 khi tiến hành khấu gương 2,2m và thu hồi than nóc với các tỷ lệ 0%; 30%; 50% cốt cao mực nước 

trong moong 790 ảnh hưởng đến khu vực khai thác lần lượt là +37; +30; +27 và +31; +27; +20. 

Các mực nước cần tháo đảm bảo này giống nhau ở cả 3 phương án trụ than bảo vệ. Kết quả kiểm tra áp 

lực nước trong lỗ khoan tháo nước KD-662 BS, KD-664 BS1 tại cúp khoan số 1 và số 2 mức -50 vỉa L7 

cánh Tây thì cốt cao mực nước trong moong bãi thải 790 lần lượt -6,8; -4,5. Điều này khẳng định với kích 

thước trụ than bảo vệ  50m và tỷ lệ thu hồi than nóc 50% hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn và 

giảm thất tài nguyên cho mỏ than Mông Dương.     
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ABSTRACT 

Safe Exploitation Solution and Reduction of Resources Loss for L7 Seam 

at West Wing Edge of Open Pit 790 Mine of Mong Duong Coal Mine 
 

Pham Duc Hung1*,  Bui Manh Tung1, Nguyen Cao Khai1 
1Hanoi University of Mining and Geology 

 

In the next time, deepening exploitation and increasing capacity in underground mines are extremely necessary 

to meet the demand of using coal for developing economies.This problem is not only done in underground mines 

but also in areas that cannot be exploited by open pit methods such as: open pit edge. When exploiting underground 

deep mines, there are many difficulties for tasks such as: controlling ground pressure; ventilation; drainage, 

transportation etc. When cutting coal in longwall, it will create a goaf, causing a natural imbalance of stress in the 

ground, leading to the phenomenon of displacement of rock deformation and destruction of roadways, which creates 

a risk of unsafety labor. The L7 seam at the West wing of Mong Duong coal mine has an average thickness of 7m, 

an average slope angle of 15o located near the edge of the open pit 790. According to the coal mine production plan, 

the company will proceed to exploit this reservoir with blasting drilling technology, longwall face support by semi-

mechanized shield (self-moving hydraulic frame GK/1600/16/24/HTD). The preliminary assessment of the 

hydrogeological conditions of the coal mine shows that this is a potential area with a high risk of broken water into 

longwall, the mine has no specific solution to this problem. Finding a reasonable mining solution to ensure 

production safety and reduce loss of resources is extremely important not only for Mong Duong coal mine but also 

for mines that have similar mining conditions of TKV. 

 

Keywords: Exploitation technology; exploitation solution; water collapse.  
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Giải pháp sử dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động 

nâng cao tốc độ đào lò ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
 

Nguyễn Cao Khải1,*, Lê Quang Phục1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Chiến lược ngành than Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030 là không ngừng tăng sản lượng khai thác. 

Đặc biệt là cơ cấu chuyển dịch sang khai thác than bằng phương pháp hầm lò sẽ là chủ yếu. Tuy nhiên, việc 

tăng sản lượng khai thác mỏ hầm lò bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Hiện nay và trong tương lai hầu như 

các mỏ khai thác than hầm lò của Việt Nam đều phải thực hiện việc mở rộng diện khai thác, áp dụng công 

nghệ thiết bị tiên tiến,… để đáp ứng việc tăng sản lượng khai thác mỏ. Song một vấn đề từ rất lâu mà các 

mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh chưa cải thiện được nhiều, đó là việc đẩy nhanh tốc độ đào lò. 

Đây là một trong những vấn đề gây ra ách tắc trong sản xuất khi cần phải tăng sản lượng khai thác. Từ kết 

quả nghiên cứu, bài báo đề cập đến việc áp dụng tổ hợp vì chống thủy lực di động, đây là một loại hình 

công nghệ chống giữ tiên tiến trong đào lò đã được nghiên cứu đưa vào ứng dụng trên thế giới trong thời 

gian qua, nhằm đẩy nhanh tốc độ và đảm bảo an toàn rất hữu hiệu. Việc áp dụng tổ hợp giàn chống di động 

trong đào lò sẽ giải quyết được yêu cầu cấp bách hiện nay ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, là đẩy 

nhanh tiến độ đào lò và đảm bảo an toàn lao động. 

 

Từ khóa: Đào lò; Công nghệ chống giữ đường lò; Tổ hợp giàn chống thủy lực di động; Vì chống tạm. 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh hiện nay, điều kiện khai thác của các mỏ than hầm lò hầu hết ở dưới sâu với áp lực mỏ 

lớn, khối lượng và kích thước đường lò cần phải thi công tăng lên, những năm gần đây ngành khai thác 

mỏ hầm lò phải đào tới hàng chục km đường lò chuẩn bị cũng với đấy là các đường lò đào với tiết diện lớn 

(Phạm Minh Đức, Lê Văn Công & nnk, 2007; Ban KCM - Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, 2019). 

Với các giải pháp kỹ thuật đang áp dụng hiện nay rất khó để đáp ứng được mục tiêu tăng sản lượng đã đ
ặt ra của toàn ngành than. Do không đẩy nhanh được tốc độ đào lò và khai thác nên các mỏ đã phải thành 

lập bổ sung các phân xưởng đào lò, phân xưởng khai thác để đảm bảo sản lượng đặt ra theo yêu cầu. Tuy 

nhiên, với khối lượng công việc nặng nhọc, vất vả nên số lượng công nhân khai thác hầm lò ngày càng 

giảm đã tạo ra những khó khăn cho các mỏ hiện nay.  

Để giải quyết vấn đề này, điều kiện tiên quyết là phải nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất với mục tiêu giảm lao động trực tiếp của công nhân, nâng cao an toàn và hiệu quả sản xuất. Một trong 

những công đoạn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ đào lò đó là công tác hỗ trợ lắp đặt vì chống và che chắn 

tại vị trí làm việc của công nhân ở gương lò, thay đổi biểu đồ tổ chức sản xuất bằng việc sắp xếp bố trí 

nhiều công việc thực hiện được đồng thời song song cùng lúc. Đối với tốc độ khai thác ở lò chợ, vấn đề 

khắc phục giải pháp chống tăng cường khu vực ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” cũng là một trong các yếu tố 

chính ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ khai thác, do phải xử lý vấn đề áp lực tại ngã ba gây xung yếu.  

2. Quá trình sử dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động trong đào lò  

Với kinh nghiệm áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động để hỗ trợ chống tạm trong công tác đào 

lò, khai thác và chống tăng cường khu vực ngã ba giữa “lò chợ - lò dọc vỉa” tại các mỏ hầm lò ở nước ngoài 

như Nga, Trung Quốc,... (Phạm Minh Đức, Lê Văn Công & nnk, 2007) đã cho thấy những bước cải tiến 

phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mỏ. Do đó, việc nghiên cứu lựa chọn hệ thống giàn chống 

thủy lực chống giữ tạm di động này nhằm nâng cao tốc độ và đảm bảo an toàn cho người lao động trong 

điều kiện của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh là yêu cầu cấp thiết đặt ra để đáp ứng mục tiêu phát 

triển của ngành than trong giai đoạn hiện nay. 

 

 
* Tác giả liên hệ 

Email: nguyencaokhai@humg.edu.vn 
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Các thiết bị chống giữ khẩu độ lớn, được sử dụng tại các ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” như mỏ than 

Wesola, Knurow- Szczeglowice, Budryk, Wujek, v.v... (Phạm Minh Đức, Lê Văn Công & nnk, 2007). Các 

giàn chống này luôn được thiết kế gắn kết với giàn chống khác trong lò chợ thông qua cơ cấu liên kết với 

máng cào, do đó sự di chuyển của giàn chống này gắn liền với hệ thống giàn chống trong lò chợ. Điều này 

sẽ làm tăng sự vững chắc trong quá trình chống giữ khu vực ngã ba này. Tuy nhiên, cấu trúc và phương 

thức làm việc của giàn chống kiểu này dẫn đến mất đi sự linh hoạt, khó di chuyển trong công tác chống 

giữ, giảm tốc độ khai thác. Ngoài ra, chiều dài giàn chống chỉ khoảng 5m trong khi vùng áp lực tựa trước 

gương tới 15-20m nên không đảm bảo chống giữ tăng cường hết đoạn lò. Đoạn lò phía trước không được 

chống giữ vẫn bị biến dạng và nén bẹp. Sự biến dạng lò ở phía trước này dẫn đến khó khăn cho công tác di 

chuyển giàn chống tại đây. Như vậy, mặc dù tải trọng rất lớn và khả năng chống giữ tốt nhưng tính cơ động 

và linh hoạt hạn chế. Với tổ hợp giàn chống thủy lực di động sử dụng chống tạm trong đường lò đào và 

chống tăng cường ở ngã ba lò chợ với lò dọc vỉa sẽ giải quyết được những bất cập trên, và cho thấy những 

ưu việt cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra cần giải quyết. 

3. Đánh giá khả năng áp dụng tổ hợp hệ thống giàn chống thủy lực  

3.1. Đặc tính kỹ thuật của hệ thống giàn chống thủy lực chống giữ 

Để khắc phục tình trạng ùn tắc trong các công đoạn đào lò chuẩn bị cũng nhữ ảnh hưởng của áp lực gây 

nén bẹp đường lò dọc vỉa ở các ngã ba lò chợ với đường lò dọc vỉa khi khai thác (Ở đường lò chuẩn bị khi 

đào hầu hết các công việc chính mất nhiều thời gian phải thực hiện nối tiếp: Các công việc như khoan các 

lỗ khoan, xúc bốc đất đá hoặc than và khâu dựng các vì chống lò,...), trong những năm gần đây, các nhà 

khoa học tại Trung Quốc đã nghiên cứu chế tạo và sử dụng thành công tổ hợp thiết bị chống tăng cường 

hoạt động độc lập tại khu vực này với chiều dài lớn (có kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu, thông 

thường kích thước các giàn chống này có chiều dài từ 8 m đến 25 m). Hình dạng và cấu trúc giàn chống 

như hình 1; Sơ đồ tổ hợp giàn chống thủy lực phục vụ khi thi công đào chống lò như hình 2 (Công ty Cổ 

phần xây dựng Fucons, 2019). Đây cũng là giàn chống được sử dụng trong quá trình chống lò khi thi công. 

Do đó, người ta gọi đây là giàn chống tạm có tác dụng “kép”. 

 
Hình 1. Giàn chống thủy lực phục vụ chống giữ ngã ba khai thác “lò chợ-lò dọc vỉa” 

 

 
Hình 2. Sơ đồ tổ hợp giàn chống thủy lực phục vụ khi thi công đào chống lò sử dụng vì neo 

Đặc tính kỹ thuật của tổ hợp giàn chống thủy lực di động cũng rất đa dạng, về cơ bản nhà sản xuất sẽ 

chế tạo các tổ hợp giàn chống phù hợp theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng cho các điều kiện cụ thể. Ví 
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dụ đặc tính kỹ thuật của một loại tổ hợp giàn chống thủy lực di động như trong Bảng 1 (Công ty Cổ phần 

xây dựng Fucons, 2019). 

 

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật của tổ hợp giàn chống thủy lực di động loại 9.5 

TT Tên Thông số Đơn vị Chú thích 

1 Chiều dài giàn chống 9.5 M Phần giữa lò xo kết nối 

2 Tổng chiều rộng phần nóc giàn chống 3090 mm  

3 Diện tích của phần nóc giàn chống 26.5 M2  

4 Chiều cao giàn chống 2400-3200 mm  

5 Số lượng xà nóc 5 Cây Tổ A 3 cây, Tổ B 3 cây 

6 Chiều rộng xà nóc 200 mm  

7 Chiều cao xà nóc 200 mm  

8 Số lượng xà đỡ 4 Cây Tổ A 3 cây, Tổ B 3 cây 

9 Chiều rộng xà đỡ 160 mm  

10 Chiều cao xà đỡ 200 mm  

11 Số lượng cột chống 16 Cây  

12 Hành trình cột 800 mm  

13 Đường kính cột 110 mm  

14 Lực trở làm việc của cột 350 KN  

15 Lực trở làm việc của giàn chống 5600 KN  

16 Âp lực ngạch định làm việc của trạm bơm 20 MPa  

17 Cường độ của giàn chống 0.21 MPa  

18 Bước di chuyển của giàn chống 800 mm  

19 Số lượng kích di chuyển giàn 2 Cái  

20 Hành chình kích di chuyển giàn 800 mm  

21 Đường kính kích di chuyển giàn 100 mm  

22 Phương thức khống chế Qua van thao tác khống chế trong giàn chống 
 

3.2. Đánh giá khả năng áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động cho các mỏ than hầm lò vùng 

Quảng Ninh 

3.2.1. Áp dụng trong thi công đào lò 

Là một nước có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển sau so với nhiều nước trên thế giới nên vấn đề 

nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm áp dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật vào quá trình khai thác than 

hầm lò luôn được chú ý quan tâm. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, khi công tác chống lò chủ yếu được 

thực hiện bằng gỗ thì những thanh “nhói gỗ” cài trước “gương lò” là giải pháp hiệu quả được áp dụng để đỡ 

tạm nóc lò. Sau đó, với những ưu điểm nổi bật của vì chống thép khi được sử dụng để chống giữ lò trên thế 

giới, Việt Nam cũng đã tiếp cận nghiên cứu và đưa vào áp dụng phổ biến tại các mỏ khai thác than hầm lò cho 

tới tận ngày nay. Vấn đề nghiên cứu, tính toán lựa chọn vì chống cho các đường lò được nghiên cứu trong 

nhiều công trình, điển hình nhất là các công trình nghiên cứu của tác giả Võ Trọng Hùng, Nguyễn Quang 

Phích, Đào Văn Canh,... (Đặng Thanh Hải và nnk, 2015). Tuy nhiên, hầu hết các công trình này đều tập trung 

nghiên cứu về vấn đề dịch chuyển đất đá xung quanh đường lò và khả năng mang tải của các vì chống. Tính 

đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có công trình nào nghiên cứu về công tác an toàn và hỗ trợ trong quá 

trình thực hiện chống giữ vì chống. Do đó, công tác lắp đặt vì chống chỉ được hỗ trợ bằng 2 dầm consont (thép 

ray hoặc SVP). Trong các điều kiện đào lò với tiết diện lớn, công tác lắp đặt vì chống là rất khó khăn do trọng 

lượng của các xà vì chống là rất lớn và phải đưa chúng lên cao. Hầu hết các công việc này đều được thực hiện 



   

48 

bằng thủ công nên tiêu tốn nhiều sức lao động, giảm năng suất lao động của công nhân. Hơn nữa, vị trí thi 

công hầu như không có thiết bị che chắn nên khả năng mất an toàn rất cao (rơi xà, rơi thanh chèn, tụt đá 

nóc,...). Đặc biệt chưa có công nghệ thiết bị giúp cho việc thay đổi biểu đồ tổ chức chu kỳ sản xuất đào lò, đó 

là sắp xếp nhiều công đoạn thi công cùng thực hiện (thực hiện song song), khắc phục việc thực hiện các công 

việc đơn lập nối tiếp để giảm thời gian chu kỳ đào lò, hiện nay ở các mỏ than hầm lò của Việt Nam các công 

đoạn chiếm tỷ lệ thời gian chu kỳ chủ yếu là 3 công đoạn: khoan lỗ khoan, xúc bốc đất đá hoặc than và chống 

các vì chống, nhưng ba công đoan này lại phải thực hiện nối tiếp nhau ví dụ như trên hình 3 . Đây là nguyên 

nhân chính làm tăng thời gian chu kỳ đào lò. 

 

 

Hình 3. Biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò trong than ở mỏ than Hà Lầm 

 

Theo báo cáo kết quả sử dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động trong đào lò ở các mỏ than hầm lò 

của Trung Quốc trong thời gian qua thì khi sử dụng loại giàn chống này, tốc dộ đào lò tăng khoảng 30 - 

40%. Sơ đồ các quy trình làm việc của tổ hợp giàn chống thủy lực di động có thể kết hợp với nhiều loại 

hình công nghệ khác nhau như: Tổ hợp giàn chống - máy đào - xúc bốc cơ giới - chống đường lò bằng vì 

chống sắt; Tổ hợp giàn chống - khoan nổ mìn - xúc bốc cơ giới (xúc thủ công) - chống đường lò bằng các 

vì chống sắt; Tổ hợp giàn chống - máy đào - xúc bốc cơ giới - chống đường lò bằng vì neo (như hình 2); 

v,v... Với tổ hợp giàn chống thủy lực di động sẽ cho ta thấy các công đoạn như khoan lỗ khoan, xúc bốc và 

chống giữ đường lò có thể thực hiện song song để giảm thời gian chu kỳ, đẩy nhanh tiến độ khai thác (Công 

ty Cổ phần xây dựng Fucons, 2020). Đây là ưu điểm nổi trội của việc áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực 

di động, ngoài ra với công nghệ này thì việc đảm bảo che chắn khoảng chống khi chưa được chống giữ 

không cho đất đá rơi là rất tuyệt đối, do vậy công tác an toàn ở đây được đảm bảo gần như tuyệt đối. 

Xét trên bình diện chung, thì các mỏ khai thác than hầm lò của nước ta có sự tương đồng rất lớn so với 

các mỏ khai thác than của Trung Quốc và trên thế giới, hầu hết công nghệ thiết bị khai thác của chúng ta 

đều được nhập khẩu hoặc được sản xuất theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Chính vì vậy, qua nghiên cứu 

đánh giá cho thấy việc áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động để chống tạm khi đào lò là rất khả thi.  

3.2.2. Áp dụng tổ hợp giàn chống trong việc chống giữ tăng cường tại ngã ba “lò chợ với lò dọc vỉa” 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ mỏ trên thế giới, trong những năm đầu tiên (sau chiến 

tranh), tại khu vực ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” được chống tăng cường bằng các hàng cột gỗ, hàng chồng cũi 

hay vì chống được đánh khuôn gỗ tăng cường. Các giải pháp này cơ bản đảm bảo giữ vững được ổn định lò 

tại khu vực này. Tuy nhiên, nhược điểm chính của nó là chi phí nhiều vật tư cao, tốn nhiều công lao động. Đặc 

biệt, khi chiều sâu khai thác tăng lên, khối lượng thi công các giải pháp bảo vệ tại khu vực này là rất lớn. Hơn 

nữa, để đảm bảo ổn định trong điều kiện này cần thiết phải tăng mật độ các vì chống tăng cường dẫn đến sự 

ảnh hưởng đối với công tác vận tải và thông gió. 

Trong những năm trở lại đây, các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đã đưa vào áp dụng một số dây chuyền 

công nghệ cơ khí hóa trong lò chợ. Kèm theo với dây chuyền này là các giàn chống tại ngã ba “lò chợ - lò dọc 

vỉa”. Các giàn chống “quá độ” này đảm bảo khả năng mang tải lớn nên duy trì được ổn định vị trí ngã nga lối 

vào lò chợ. Tuy nhiên, với kích thước chỉ bằng chiều rộng lò chợ nên không thể chống hết được khu vực chịu 

ảnh hưởng nguy hiểm của áp lực tựa lò chợ. Do đó, đoạn lò phía trước lò chợ vẫn phải chống tăng cường với 

giải pháp cũ (chồng cũi gỗ, khuôn gỗ, cột thủy lực chống tăng cường, dầm ray treo gia cường,...). Với sự 

không đồng bộ này nên khối lượng thi công còn rất lớn, chi phí vật tư cao và đặc biệt giàn chống “quá độ” 

khó di chuyển do diện tích lò chật hẹp. Tại một số mỏ như Nam Mẫu, Dương Huy,... giàn chống quá độ tại vị 
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trí này đã phải tháo ra và chống tăng cường bằng các giải pháp thủ công trước đây (Đặng Thanh Hải và nnk, 

2015). 

Như vậy, cho đến nay, các giải pháp chống tăng cường đảm bảo ổn định khu vực ngã ba “lò chọ - lò dọc 

vỉa” vẫn là một khó khăn lớn đối với các mỏ khai thác than hầm lò. 

Cho đến thời điểm hiện nay, hầu hết các mỏ than hầm lò chưa có giải pháp hỗ chợ cho việc đẩy nhanh 

công tác chống giữ vì chống khi đào lò và chống tăng cường khu vực ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” đảm bảo 

hiệu quả. Do đó, mặc dù đã được đầu tư các thiết bị khoan cơ khí hóa nhưng công tác lắp đặt vì chống khi 

chống ở gương lò vẫn còn chậm và không an toàn. Tại các khu vực ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” thì thường 

xuyên vị nén bẹp, lò biến dạng gây khó khăn cho công tác vận tải và thông gió, làm ảnh hưởng đến tốc độ 

tiến gương lò chợ. Các mỏ than cũng như Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam vẫn đang 

lỗ lực nghiên cứu và khắc phục những tồn tại này. Công tác chống giữ và duy trì ổn định khu vực tiếp giáp 

giữa “lò chợ - lò dọc vỉa” luôn là tiêu điểm mà các mỏ khai thác than hầm lò quan tâm. Bởi vì, khu vực này 

ổn định thì mới đảm bảo công tác vận tải và thông gió cho lò chợ. Do đó, vấn đề này đã gián tiếp ảnh hưởng 

đến tốc độ khai thác của lò chợ cũng như hiệu quả sản xuất của mỏ. Nguyên nhân cơ bản ở vị trí này là do áp 

lực lớn làm nén bẹp tiết diện đường lò, nhiều trường hợp áp lực có thể gây gãy sập vì chống (nhất là khi chống 

đường lò bằng các vì chống gỗ) và gây ra tai nạn sập đường lò. 

Với những ưu điểm nội bật về sự linh hoạt trong công tác chống giữ, khả năng chịu tải cao, dễ dàng 

tháo lắp. Đặc biệt, chiều dài khu vực chống giữ của tổ hợp giàn chống này có thể nên tới 25m (hiện nay các 

tổ hợp gi chống này được sản xuất với kích thước từ 8 - 25m), như trên hình 1, nên đảm bảo an toàn khi 

chống giữ lò trong vùng áp lực tựa của khu vực ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa”. Với những ưu điểm này nên 

hiện nay loại giàn chống này đang được sử dụng phổ biến tại các mỏ hầm lò ở Trung Quốc. Hơn nữa, loại 

giàn chống thủy lực này không chỉ phục vụ chống chuyển liên tục mà còn giải quyết được các khó khăn 

khi chống giữ tăng cường tại các vị trí xung yếu, nơi có áp lực mỏ cao (Công ty Cổ phần xây dựng Fucons, 

2020). 

Qua nghiên cứu đặc điểm loại tổ hợp giàn chống thủy lực di động, nhóm tác giả nhận định việc nghiên 

cứu áp dụng tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh là có tính khả thi cao. 

3.2.3. Đánh giá chung 

Với kết cấu của tổ hợp giàn chống linh hoạt, dễ dàng tháo lắp và khả năng mang tải cao, diện chống giữ 

rộng nên đảm bảo an toàn chống giữ trong cả đoạn lò nằm trong vùng áp lực tựa. Hơn nữa, với cơ cấu nâng 

vì chống và hỗ trợ lắp đặt vì chống tốt, khả năng che chắn vị trí thi công tốt nên sản phẩm nghiên cứu của 

đề tài có khả năng cao được ứng dụng trong thực tiễn tại các mỏ hầm lò Việt Nam. Đây cũng là hướng 

nghiên cứu và mở rộng để thực hiện phát triển chế tạo trong nước, tạo tiền đề cho sự tiếp cận công nghệ 

mới của ngành cơ khí mỏ. Tổ hợp thiết bị giàn chống thủy lực trong sản phẩm của đề tài với bước đầu 

nghiên cứu về các thiết bị tiên tiến có thể nhập khẩu từ nước ngoài sẽ mở ra triển vọng về nghiên cứu áp 

dụng, sản xuất và chế tạo các dây chuyền tiên tiến trong công tác đào chống lò và khai thác. Do đó, khả 

năng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng rất có khả 

năng ứng dụng thực tế sản xuất. 

Mở ra hướng phát triển mới trong công nghệ khai thác than hầm lò nói chung và công tác đảm bảo an 

toàn, tăng tốc độ đào lò và khai thác nói riêng. Sản phẩm của đề tài đưa đến những ứng dụng khoa học công 

nghệ mới vào thực tế sản xuất tại các mỏ than hầm lò cũng như hướng nghiên cứu sản xuất, chế tạo thiết bị 

tiên tiến cho các Công ty cơ khí Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực khoa học công 

nghệ mỏ Việt Nam và từng bước tiếp cận với tầm phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới. 

4. Kết luận 

Việc nghiên cứu áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động cho các mỏ than hầm lò của nước ta là cơ 

sở khoa học để các mỏ nghiên cứu xem xét đầu tư trong tương lai. Giàn chống thủy lực di động này cũng 

là thiết bị chống giữ linh hoạt và cho kết quả tốt nhất phục vụ công tác thi công khi đào lò và công tác 

chống tăng cường tại ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” mà các mỏ hầm lò trên thế giới đang áp dụng đến thời 

điểm hiện nay. Do đó, sản phẩm nghiên cứu của đề tài có thị trường rộng lớn để ứng dụng và phát triển. 

Đây là chủ đề nghiên cứu có tính thực tế và ý nghĩa khoa học cao. Tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu 

ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao kinh nghiệm và vị thế nghiên cứu 

ứng dụng khoa học. Trước mắt cần học hỏi và làm quen với giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến; nâng 

cao an toàn lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh: là mũi tên tiên phong thực hiện ứng dụng khoa học 

công nghệ vào sản xuất; xây dựng cơ sở, kinh nghiệm ứng dụng cho toàn ngành. 

Mục tiêu đạt được giảm khối lượng vật tư, tăng tốc độ đào lò và khai thác, nâng cao hiệu quả vận tải và 

thông gió cho lò chợ, giảm ách tắc sản xuất. Nâng cao an toàn lao động, giảm chi phí sản suất, giảm lao 

động thủ công nặng nhọc, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần giữ gìn ổn định và an ninh xã 

hội. 
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Từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các mỏ than và thúc đẩy sự phát triển chung của 

toàn ngành than theo định hướng cơ giới hóa - hiện đại hóa. 
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ABSTRACT 
Solution to use mobile hydraulic anti-rig to speed tunnels faces and 

mining in underground coal mines in Quang Ninh 

 

Nguyen Cao Khai1,*, Le Quang Phuc1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

The strategy for Vietnam's coal industry in the period to 2030 is to continuously increase the mining 

output. In particular, the structure of shifting to coal mining by pit method will be essential. However, the 

increase in pit mining output is affected by many factors. Currently and in the future, almost all underground 

coal mines in Vietnam must expand their mining areas, apply advanced technology, ... to meet the increase 

in mining output. However, a long-standing problem that the underground coal mines in Quang Ninh have 

not improved much is speeding up the digging. This is one of the problems causing congestion in production 

when it is necessary to increase production. From the research results, the article mentions the application 

of mobile hydraulic anti-hydraulic combination, this is an advanced anti-hold technology in tunnel digging 

that has been studied and applied in the world during the period. in order to speed up and ensure safety is 

very effective. The application of the anti-mobile platform in excavation will solve the current urgent 

requirement in the underground coal mines in Quang Ninh, to speed up the excavation progress and ensure 

labor safety. 

 

Keywords: Tunnel furnace digging; Anti-hold tunnel furnace technology; Mobile anti-hydraulic gantry 

complex; Tunnel furnace the temporary anti-road. 
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Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sét tới mức độ thấm nước trong 

moong khai thác Titan sa khoáng ven biển Việt Nam 
 

Lê Quí Thảo1,* , Bùi Xuân Nam1
, Lê Thị Thu Hoa1, Phạm Văn Việt1, Nguyễn Hoàng1, 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Chiến lược ngành than Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030 là không ngừng tăng sản lượng khai thác. 

Công nghệ khai thác titan sa khoáng bằng sức nước luôn phải sử dụng một lượng nước nhất định để tiến 

hành khai thác, tuyển thô và thải cát. Lượng nước yêu cầu trong moong khai thác để duy trì các hoạt động 

trên phụ thuộc vào mức độ thấm của nước trong cát quặng, đặc biệt khi thành phần khoáng vật trong quặng 

chứa hàm lượng sét khác nhau. Kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, các tác giả đã xây dựng 

mô hình thí nghiệm để xác định mức độ thấm của nước trong moong khai thác khi hàm lượng sét trong cát 

quăng titan sa khoáng thay đổi (10% và 15%) và độ ẩm của quặng trong 3 trường hợp 0%, 15% và 30%. 

Dựa trên kết quả này, các hệ số thu hồi nước trong cát quặng tương ứng với các trường hợp trên thí nghiệm 

được kiến nghị cho các mỏ titan sa khoáng ven biển của Việt Nam trong quá trình tính lượng nước yêu cầu 

cho quá trình khai thác, tuyển thô và thải cát. 
 

Từ khóa: Titan sa khoáng ven biển Việt Nam; khai thác sức nước; hệ số thu hồi nước; mức độ thấm nước. 

 

1. Công nghệ khai thác titan sa khoáng tại Việt Nam 

Hiện nay, công nghệ khai thác phổ biến đang được áp dụng cho các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt 

Nam là công nghệ khai thác bao gồm 3 khâu chính: khai thác, tuyển thô bằng vít xoắn và thải cát (Hồ Sỹ 

Giao và nnk, 2015; Đặng Trung Thuận và Bùi Xuân Nam, 2008). 

1.1. Khâu khai thác 

Do đặc điểm thành tạo của titan sa khoáng ven biển Việt Nam, các khoáng vật nặng (KVN) chỉ chiếm 

phần rất nhỏ (khoảng 1%) (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Khoa Địa Chất, 2018). Vì vậy, khối lượng 

cát thải gần như là toàn bộ khối lượng quặng khai thác. Do đó công nghệ khai thác đang được áp dụng tại 

các mỏ sa khoáng Việt Nam chủ yếu bằng sức nước với các bước cơ bản sau:  

+ Chuẩn bị diện khai thác đầu tiên nhỏ nhất đảm bảo cung cấp nước đầy đủ nước trong cả mùa khô và 

mùa mưa. Moong nước dự trữ thường được đào và đắp trước khi tiến hành mở moong khai thác.  

+  Đào các moong khai thác chứa nước đảm bảo cho thiết bị khai thác hoạt động. 

+ Thiết bị khai thác gồm: Bè hút cát, trạm tuyển thô (được đặt trên bờ hoặc dưới moong khai thác trên 

bè), súng bắn nước hỗ trợ cho việc khai thác, máy xúc hoặc máy ủi san gạt hỗ trợ cho việc đưa quặng vào 

moong khai thác và dọn bề mặt.  

Nhiệm vụ khai thác chủ yếu ở đây là hệ thống máy bơm trên bè sẽ hút hỗn hợp cát quặng dưới moong 

lên để bơm vào trạm tuyển sơ bộ (đặt trên bè hoặc trên bờ). Trong quá trình khai thác, để tăng hiệu quả hút 

bùn cát tại đầu hút đối với các trường hợp cát quặng rắn, khó tơi, súng bắn nước sẽ được dùng để bắn trực 

tiếp lên gương quặng tại chân tầng hoặc khu vực dưới nước gần đó nhằm làm tơi cát quặng. Đôi khi súng 

bắn nước cũng được bắn lên các phần trên của gương đối với những khu vực cát bị đóng cứng dưới dạng 

cát kết nhằm làm nhiệm vụ thấm rã cát quặng trên tầng.  

1.2. Khâu tuyển thô bằng vít xoắn 

Khâu tuyển quặng hiện tại đang được sử dụng là hệ thống vít xoắn tuyển trọng lực. Khâu tuyển cơ bản 

gồm 3 công đoạn tuyển chính: tuyển thô, tuyển trung gian và tuyển tinh (Hình 3). Sau khi tuyển, KVN được 

thu hồi và đưa về khu chứa. Cát thải được thải trực tiếp ra phía sau khu vực moong đã khai thác hay khu 

vực không chứa quặng. Tùy thuộc vào đặc tính mỗi khu vực quặng mà trạm tuyển quặng có thể đặt trên bờ 

hoặc dưới moong khai thác. Hiện tại các trạm vít xoắn thường được đặt trên bờ để thuận lợi cho việc khai 

thác cũng như thải cát. Số lượng vít xoắn, hình thức vít xoắn có thể thay đổi nhiều hoặc ít phụ thuộc vào 
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thành phấn cát quặng và quy mô khai thác của mỏ.  

1.3. Khâu thải cát 

Việc thải cát theo hình thức đổ thải vào khu vực đã khai thác được áp dụng hầu hết cho các mỏ khai thác 

titan sa khoáng tại ven biển Việt Nam. Khối lượng cát thải gần bằng hoàn toàn khối lượng khai thác; khai 

thác đến đâu, hoàn nguyên bề mặt khu vực đã khai thác tới đó.  

Công tác thải phải đảm bảo lượng cát thải không chảy vào gương khai thác, không đổ thải trồng lấn lên 

khu vực chưa hoặc sắp khai thác.  

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ minh họa công nghệ khai thác titan, tuyển sơ bộ và thải cát 

1- Moong khai thác; 2- Bè bơm hút bùn cát; 3- Ống hút; 4- Neo định vị;5- Súng bắn nước; 6- vít xoắn; 7-

Phao nổi; 8- Ống thải bùn quặng; 9- Bãi thải cát;10- Thiết bị cơ giới san gạt quặng xuống moong khai 

thác (máy xúc, máy ủi). 

 

  

Hình 2. Hệ thống bè vít xoắn tuyển thô tại mỏ titan  

Cương Gián, Hà Tĩnh 

           Hình 3. Sơ đồ công nghệ tuyển thô             

quặng titan sa khoán 
 

2. Đặt vấn đề nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa chất, nghiên cứu các công trình khoa học (Tổng cục Địa chất và 

Khoáng Sản Việt Nam, 2018) cũng như đặc điểm khai thác titan sa khoáng ven biển hiện nay, việc tính 

toán ảnh hưởng của sét và độ ẩm của cát quặng chưa đước xét tới trong quá trình khai thác, do đó mức độ 

tiêu hao nước trong khai thác gặp khó khăn trong việc xác định chính xác lượng nước cung cấp cho mỏ. 

Những khu vực có thuận lợi về nguồn nước sai số tính toán cấp nước ảnh hưởng không nhiều, tuy nhiên 

những khu vực khó khăn về nguồn nước để khai thác như tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (Tổng cục Địa chất 

và Khoáng Sản Việt Nam, 2018) việc xác định không chính xác sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ quy trình 

công nghệ, sản lượng và lợi nhuận kinh tế khi tiến hành công tác khai thác.  

Khi nghiên cứu các tài liệu địa chất khu vực có tiềm năng khai thác titan công nghiệp với quy mô lớn 

theo quy hoạch của Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ, 2013), titan sa khoáng trong tầng cát đỏ, hàm lương 

sét trong cát quặng có mức giao động khoảng từ 1% tới trên dưới 20%, cũng có 1 số khu vực hàm lượng 

cao hơn nhưng không tập trung. Điều kiện địa chất thủy văn rất khó khăn và đa phần các khu vực khai thắc 

nằm trong khu vực nghèo nước (Tổng cục Địa chất và Khoáng Sản Việt Nam, 2018). Hiện tại, chưa có 

nghiên cứu ảnh hưởng của 2 đặc điểm này tới sự thấm nước ở trong moong khai thác.  

Quy trình của nước ở trong moong khai thác được mô tả như sau: Khi nước được bơm vào moong khai 

thác, nước sẽ dần bị thầm vào phần cát quặng, tùy mức độ sét, độ ẩm của cát quặng mà mức độ thầm nước 

vào gương nhanh hay chậm, đến 1 lúc nào đó, lượng nước gần như không đổi trên mặt moong khai thác, 

khi đó nước thấm rất chậm vào gương và nước dần dần không thấm vào gương, tuy nhiên trong quá trình 

khai thác là liên tục sẽ làm cho gương chuyển từ trạng thái ướt bão hòa nước sáng phần cát quặng khô, quá 

trình thầm nước lại tiếp tục. Để hoạt động được liên tục, nước bổ sung vào moong khai thác được bù vào 

lượng nước đã tổn thất. Phần đổ thải bãi thải trong của moong khai thác có quá trình thấm rất nhỏ do luôn 
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chứa cát thải bão hòa nước phía dưới moong.   

Khi đi nghiên cứu thực địa, thực tế khai thác titan sa khoang ven biển, tác giả nhận thấy rằng: Những 

nơi có hàm lượng sét cao trên 10% thì khả năng thấm nước vào cát quặng trở lên rất thấp; những khu vực 

có độ ẩm khác nhau trong cát quặng cũng làm cho mức độ thấm nước vào cát quặng giảm đi đáng kế. Mức 

độ này được phản ảnh qua chiều dài thấm nước, tốc độ thấm nước vào gương; lượng nước thấm thấu giữ 

trong gương khai thác.  

Để xác định được chiều dài thấm và lượng nước thấm vào gương khai thác, tác giả xây dựng thí nghiệm 

với mô hình thí nghiệm được thể hiện trong hình 4 và hình 5. Đây là thí nghiệm phản ánh sự ảnh hưởng 

của thành phần sét trong titan sa khoáng ven biển. Để đảm bảo tính thống nhất và các thí nghiệm cùng hệ 

quy chiếu khi xác định kết quả, các thao tác trong thí nghiêm được thực hiện tương tự và giống nhau.  

 

 
 

Hình 4. Mô hình thí nghiệm xác định tốc độ 

thẩm thấu nước của quặng  

Hình 5. Thực nghiệm xác định tốc độ thẩm thấu 

nước của quặng  

 

+ Kích thước của mô hình thân quặng bao gồm: chiều dài trung bình của tầng quặng là 40 cm và chiều 

cao tầng quặng là 10 cm (mô hình tương đương: 1cm trong mô hình tương đương 1 m ngoài thực địa). Tiến 

hành cho nước vào đáy mỏ (với chiều cao lớp nước 1,5 cm), quan sát nước thẩm thấu tới các mốc đo khoảng 

cách theo phương nằm ngang (tính bằng cm) và bấm thời gian (tính bằng giây), thống kê các giá trị ghi 

nhận được, xác định được chiều dài thấm nước, mức độ giữ nước trong cát quặng có hàm lượng sét 5%; 

10%; 15%; 20%.   

+ Chuẩn bị mẫu cát quặng theo tỉ lệ khối lượng: 1%  KVN, 5%; 10%; 15%; 20% sét và khối lượng cát 

mẫu theo tỉ lệ thí nghiệm. Chuẩn bị lượng nước gồm 2 kg tương đương 2000 ml; Cho nước chảy vào moong 

khai thác, tới khi mực nước đạt chiều cao 1,5 cm; tiến hành bấm thời gian theo các mốc: 5 cm, 2,5 cm, 1,25 

cm trên thang thước đo. Đo lượng nước thẩm thấu vào gương tầng; đo lượng nước thu hồi được khi quá 

trình thầm dừng lại.  

3. Ảnh hưởng của hàm lượng sét tới mức độ thấm nước trong moong khai thác titan sa khoáng 

3.1 Ảnh hưởng tới chiều dài thầm và tốc độ thấm 

Kết quả thí nghiệm đo ảnh hưởng của hàm lượng sét trong cát quặng với chiều dài thầm đước tổng hợp 

trong Bảng 1 và Bảng 2. Từ bảng kết quả tổng hợp, đồ thị phần tích có thể đưa ra 1 số nhận xét sau:  

Trong điều kiện khô: Khi hàm lượng sét chiếm từ 5-10%: quá trình thấm và chiều dài thấm có thể đạt 

tới 25cm và tốc độ thấm sẽ tiến đến 0 khi chiều dài lớn hơn 25cm. Khi sét trên 10%, 15% và 20% chiều dại 

thẩm thấu chỉ đạt được 15cm. Hàm lượng sét ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thầm và ngăn nước. 

Trong điều kiện ẩm (độ ẩm 15%): chiều dài thầm giảm từ 25cm trong điều kiện sét 5% tuy nhiên khi sét 

10% chiều dài thầm giảm xuống 10cm, khi hầm lượng sét 20%  thì chiều dài thầm chỉ đạt đước 7,5cm. 

 

 Bảng 1. Tổng hợp ảnh hưởng của hàm lượng sét trong cát quặng với chiều dài thấm ở trạng thái khô 

Hàm lượng sét,% 5% 10% 15% 20% 

Chiều dài thấm,cm 25 10 7.5 7.5 

Thời gian thấm,s 409.81 263.04 311.69 406.79 

Vận tốc trung bình thấm,Vtb, cm/s 0.061 0.0380 0.0240 0.0184 

Bảng 2.Tổng hợp ảnh hưởng của hàm lượng sét trong quặng với chiều dài thấm ở trạng thái ẩm 15% 

Hàm lượng sét,% 5% 10% 15% 20% 

Chiều dài thấm,cm 25 15 15 15 

Thời gian thấm,s 377.33 357.49 440.21 535.71 

Vận tốc trung bình thấm,Vtb, cm/s 0.0662 0.0419 0.0340 0.028 
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Hình 6. Ảnh hưởng của hàm lượng sét trong  cát 

quặng với chiều dài thẩm thấu  

Hình 7. Ảnh hưởng của hàm lượng sét trong cát 

quặng với tốc độ thẩm thấu nước  

 

3.2 Ảnh hưởng tới mức độ thu hồi nước 

Để làm rõ hơn về lượng nước sẽ bị giữ lại trong gương khai thác là bao nhiều, tác giả đã tiến hành đo 

lượng nước đổ vào và lượng nước thu hồi dược sau khi trạng thái ổn định nước thấm rất nhỏ vào gương 

khai thác được kết quả sau 

Tác giả đã tiến hành thí nghiệm để xác định tỷ lệ thu hồi nước của quặng titan với hàm lượng sét 5%, 10%, 

15% và 20% ở trạng thái khô (độ ẩm 0%) và trạng thái ẩm (độ ẩm 15% và 30%).  

 

Bảng 3. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 5% 

với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

TT Tên mục Đơn vị 
Độ ẩm    

0% 
 

Độ ẩm  

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1,3  1,3 1.35 

3 Nước thu hồi  lít 0,2  0,25 0,55 

4 Nước thầm vào gương lít 1,1  1,05 0,85 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 15  19 37 

 

Bảng 4. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 10% 

với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

TT Tên mục Đơn vị 
Độ ẩm 

   0% 
 

Độ ẩm  

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1.3  1.35 1.3 

3 Nước thu hồi  lít 0.403  0.45 0.7 

4 Nước thầm vào gương lít 0.897  0.9 0.6 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 31  33 54 

 

Bảng 5. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 15% 

với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 
 

TT Tên mục Đơn vị 
Độ ẩm 

    0% 
 

Độ ẩm  

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1.3  1.5 1.4 

3 Nước thu hồi  lít 0.7  0.8 0.93 

4 Nước thầm vào gương lít 0.6  0.7 0.47 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 54  57 66 
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Bảng 6. Tỷ lệ thu hồi nước của quặng có hàm lượng sét 20% 

với sự thay đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 

TT Tên mục Đơn vị Độ ẩm 

     0% 

 Độ ẩm  

15% 

Độ ẩm 

30% 

1 Nước chuẩn bị  lít 2  2 2 

2 Sử dụng vào moong lít 1,3  1,35 1,35 

3 Nước thu hồi  lít 0.9  1 1,1 

4 Nước thầm vào gương lít 0.4  0,35 0,25 

5 Tỷ lệ thu hồi  % 69  74 81 

 

  

Hình 8. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của 

quặng có hàm lượng sét 5% với sự thay đổi độ ẩm 

của quặng (0%, 15%, 30%) 

Hình 9. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của 

quặng có hàm lượng sét 10% với sự thay đổi độ 

ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 
 

 

 

Hình 10. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước của 

quặng có hàm lượng sét 15% với sự thay đổi độ ẩm 

của quặng (0%, 15%, 30%) 

Hình 11. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi nước 

của quặng có hàm lượng sét 20% với sự thay 

đổi độ ẩm của quặng (0%, 15%, 30%) 
 

Từ các bảng trên, nhận thấy: tỷ lệ thu hồi nước sẽ tăng lên khi độ ẩm trong quặng tăng từ 0% đến 30%. 

Hàm lượng sét trong quặng càng cao thì tỷ lệ thu hồi nước trong quặng càng tăng, do nước đã bão hòa trong 

sét. Cụ thể đối với trường hợp hàm lượng sét  từ 5-10% và độ ẩm thay đổi từ 0%  đến 30% tỉ lệ thu hồi 

nước trong moong khai thác thấp nhất là 15% và cao nhất là 54%; Đối với trường hợp hàm lượng sét từ 15-

20% và độ ẩm thay đổi từ 0%  đến 30% tỉ lệ thu hồi nước trong moong khai thác thấp nhất là 54% và cao 

nhất là 81%. Các giá trị thu được rất quan trọng trong việc tính toán cấp nước cho mỏ khai thác titan sa 

khoáng. Điều kiện khô ứng với khu vực vùng quặng khô hoặc trong điều kiện thời tiết mùa khô. Điều kiện 

ẩm ướt ứng với khu vực quặng có độ ẩm cao và trong thời tiết mùa mưa.  

4. Kết luận 

Bài báo đã đề cập tới sự ảnh hưởng của hàm lượng sét và độ ẩm của cát quặng khi khai thác titan sa 

khoáng ven biển, đầy là vấn đề mới đầu tiên được đề cập trong khai thác titan sa khoáng. Việc xác định 

được sử ảnh hưởng của sét cũng như độ ẩm của cát quặng sẽ giúp cho việc tính toán lượng nước trong khai 

thác có tính phù hợp hơn cũng như có phương án về nguồn nước, đảm bảo khai thác được trong cả mùa 

khô khó khăn về nguồn nước cũng như xác định được sản lượng phù hợp nhất định.  

Khi hàm lượng sét tăng và độ ẩm tăng sẽ làm cho quá trình thấm vào gương khai thác giảm đồng nghĩa 

với nó là khả năng thu hồi nước trong moong sẽ cao hơn. Các giá trị tính toán phản ảnh điều kiện thực tế 
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ngoài thực địa trong các khu vực quặng khác nhau và trong điều kiện khác nhau về đia chất cũng như trong 

điều kiện thời tiết khác nhau. Các giá trị là thông số quan trọng để tính toán lượng nước dùng trong khai 

thác của mỏ.  
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ABSTRACT 

Research on the effects of clay content on water permeability 

 in the coastal placer titanium pit of Vietnam  
 

Le Qui Thao1, Bui Xuan Nam1
, Le Thi Thu Hoa1, Pham Van Viet1, Nguyen Hoang1  

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

Mining technology for placer titanium by hydraulic mining always has to use a certain amount of water 

in order to carry out mining. coarse sorting and sand disposal. A required amount of water for the mining 

pits to maintain the above activities depending on the permeability of water in the ore sand, especially, 

when the mineral composition in the ore contains different clay content. Combining theoretical and 

experimental studies, the authors have built experimental models to determine the water permeability in the 

mining pits when the clay content in the placer titanium ore sand changed (10% and 15%). %) and the 

humidity of the ore in 3 cases are 0%, 15% and 30%. Based on the results, water recovery coefficients in 

ore sand corresponding to the above cases are recommended for the coastal placer titanium mines of 

Vietnam during the calculation for the required amount of water for the mining. coarse sorting and sand 

disposal. 

 

Keywords: Coastal Titanium placer of Vietnam; hydraulic mining; water recovery coefficient; water 

permeability. 
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Nghiên cứu ảnh hưởng của màn chắn bóng khí đến trường sóng nổ lan 

truyền trong môi trường nước 
 

Đàm Trọng Thắng1,*, Trần Đức Việt2  

1 Học viện Kỹ thuật quân sự 
2 Viện Khoa học và công nghệ quân sự  

 

TÓM TẮT  

Hiện nay chưa có một công trình lý thuyết nghiên cứu toàn diện về sự suy giảm của sóng xung kích do nổ 

trong nước khi gặp màn chắn dạng bóng khí. Sử dụng phương pháp giải tích, bài báo đã xây dựng mô hình 

bài toán và thiết lập được qui luật ảnh hưởng của các thông số đặc trưng của màn chắn bóng khí đến cường 

độ sóng nổ lan truyền trong nước khi lan truyền qua lớp màn chắn đó. Kết quả đã chỉ ra rằng càng tăng 

chiều dày lớp màn bóng khí hoặc càng tăng hàm lượng bóng khí thì cường độ sóng nổ khi đi qua màn chắn 

suy giảm càng mạnh. 

 

Từ khóa: Sóng xung kích; nổ dưới nước; màn chắn bọt khí. 

 

1. Đặt vấn đề  

Các nghiên cứu về vụ nổ dưới nước và sự lan truyền của sóng nổ trong nước chủ yếu được thực hiện 

trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai (Cole, 1948; Οpленко, 2004). Tác dụng cơ học nổ của các vụ nổ 

dưới nước ở gần mặt thoáng bị suy giảm và đã được chỉ ra là do ảnh hưởng của mặt thoáng. Có thể ứng 

dụng hiện tượng trên để làm suy giảm sóng nổ dưới nước theo một hướng nào đó để bảo vệ công trình, thiết 

bị,... ngập nước khi thi công nổ dưới nước bằng cách sử dụng màn chắn dạng nước chứa bóng khí chắn 

ngang phương truyền sóng nổ theo hướng cần bảo vệ. Sóng nổ khi lan truyền tới màn chắn này sẽ bị phân 

rã thành các sóng khác qua hiện tượng khúc xạ, phản xạ tại các mặt phân cách của màn chắn với môi trường 

nước cũng như bị suy giảm cường độ khi lan truyền trong môi trường có độ cứng truyền âm thấp (Đàm 

Trọng Thắng và Trần Đức Việt, 2020). 

Bài báo này xác định quy luật lan truyền của các sóng hình thành khi sóng nổ trong nước tương tác với 

màn chắn bóng khí cũng như xác định hiệu quả làm suy giảm cường độ sóng nổ của màn chắn bóng khí 

theo một số thông số đặc trưng của màn chắn và môi trường. 

2. Xây dựng mô hình lý thuyết và giải quyết bài toán  

2.1. Sự phân rã sóng nổ tại mặt phân cách giữa hai môi trường 

Xét hai môi trường lý tưởng không có độ bền và 

nội ma sát, bán vô tận A và B phân cách nhau bởi mặt 

phân cách ∆. Trong môi trường A có đặt một lượng nổ 

C0 ở vị trí cách mặt phân cách ∆ một khoảng a theo 

phương pháp tuyến với mặt phân cách. 

Khi C0 nổ, tạo ra sóng xung kích 0 lan truyền trong 

môi trường A; khi sóng tới 0 lan truyền tới mặt phân 

cách ∆ xuất hiện sóng phản xạ 1 hướng ngược từ mặt 

phân cách về môi trường A và sóng khúc xạ 2 lan 

truyền trong môi trường B (hình 1). 

Đặt trục OX trùng với pháp tuyến của mặt phân 

cách đi qua C0 và hướng từ môi trường A sang môi 

trường B, điểm O nằm trên mặt phân cách. 

Cường độ và tốc độ dịch chuyển tương ứng của các 

hạt trong sóng phản xạ và sóng khúc xạ xác định từ 

điều kiện liên tục đối với ứng suất và tốc độ trên  

 
Hình 1. Mô hình phân rã sóng tới tại mặt phân 

cách giữa hai môi trường 

(0-sóng tới; 1- sóng khúc xạ; 2- sóng phản xạ) 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: thangdt@lqdtu.edu.vn 
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mặt phân cách. Đối với trường hợp sóng phản xạ thẳng đang xét, được xác định theo phương trình sau 

(Đàm Trọng Thắng và nnk, 2015): 

T PX KX  + =        (1) 

T PX KXu u u+ =        (2) 

trong đó: 

, ,T PX KX    - ứng suất tương ứng trong sóng tới, sóng phản xạ, sóng khúc xạ; 

, ,T PX KXu u u  - tốc độ dịch chuyển của các hạt trong sóng tới, sóng phản xạ, sóng khúc xạ. 

Ứng suất trong sóng lan truyền ở mỗi thời điểm và mỗi điểm trong môi trường được rút ra từ định luật 

bảo toàn xung lượng (Đàm Trọng Thắng và nnk, 2015): 

.
u

c




=         (3) 

dấu (+) và (-) ứng với ứng suất nén và kéo; ρ, c - là mật độ và tốc độ truyền âm trong môi trường. 

Từ (1)-(3) và sau một số phép biến đổi ta rút ra được:  

2 .

. .

B B

KX T

A A B B

c

c c


 

 
=

+
      (4) 

. .

. .

A A B B

PX T

A A B B

c c

c c

 
 

 

−
= −

+
      (5) 

Ký hiệu các đại lượng: 

2 . 2

. .

B B B

KX

A A B B A B

c Z
K

c c Z Z



 
= =

+ +
     (6) 

. .

. .

A A B B A B

PX

A A B B A B

c c Z Z
K

c c Z Z

 

 

− −
= − = −

+ +
    (7)

. ; .A A A B B BZ c Z c = =       (8) 

KKX, KPX lần lượt gọi là hệ số khúc xạ, hệ số phản xạ và các hệ số này đặc trưng cho giá trị ứng suất 

trong sóng khúc xạ, sóng phản xạ hình thành tại mặt phân cách của 2 môi trường khi có sóng tới lan truyền 

đến. ZA, ZB - lần lượt là độ cứng truyền âm của môi trường A và B. 

Do các môi trường A, B đang xét là các môi trường lý tưởng không có độ bền và nội ma sát, nên theo 

Οpленко Л.П, 2004:  

p = −         (9) 

Từ (4)-(8) và (9), ta có biên độ sóng khúc xạ, phản xạ tại mặt phân cách tính theo biên độ sóng tới: 
* *.KX KXp K p=        (10) 
* *.PX PXp K p=        (11) 

* * *, ,PX KXp p p lần lượt là biên độ áp suất của sóng tới, sóng phản xạ, sóng khúc xạ tại điểm O trên mặt 

phân cách. 

2.2. Sự tương tác của sóng nổ với màn chắn bóng khí trong môi trường nước vô tận 

Xét môi trường nước vô tận có một màn bóng khí vô tận bề dầy b. Gọi khu vực môi trường nước bên 

trái màn bóng khí là môi trường I, màn bóng khí là môi trường II và bên phải màn bóng khí là môi trường 

III. Môi trường I và II phân cách nhau bởi mặt ∆1, môi trường II và III phân cách nhau bởi ∆2 (hình 2). 

Trong môi trường I đặt một lượng nổ C0 ở vị trí cách ∆1 một khoảng a theo phương pháp tuyến với nó. 

Khi C0 nổ, tạo ra sóng xung kích 0 lan truyền trong môi trường I; khi sóng 0 lan truyền tới ∆1 phân rã thành 

sóng phản xạ 10 hướng ngược từ ∆1 về môi trường I và sóng khúc xạ 20 lan truyền trong môi trường II. 

Sóng khúc xạ 20 lan truyền tới ∆2 phân rã thành sóng phản xạ 30 lan truyền ngược từ ∆2 về ∆1 và sóng khúc 

xạ 40 lan truyền sang môi trường III.  

Khi sóng phản xạ 30 lan truyền tới ∆1 phân rã thành sóng phản xạ 21 chuyển động từ ∆1 về ∆2 và sóng 

khúc xạ 11 từ ∆1 sang môi trường I. Sóng phản xạ 21 tới ∆2 sẽ phân rã thành sóng phản xạ 31 hướng từ ∆2 

sang ∆1 và sóng khúc xạ 41 hướng từ ∆2 tới môi trường III. Quá trình phân rã sóng tại các mặt phân cách 

cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi biên độ sóng phản xạ trong II suy giảm về áp suất môi trường.  

Phân tích trên thấy rằng: từ sóng xung kích 0 ban đầu, khi tương tác với màn chắn bóng khí trong môi 

trường nước vô tận thì tại các mặt phân cách ∆1, ∆2 sẽ hình thành lên một loạt các sóng lan truyền sang môi 

trường III (các sóng khúc xạ 40, 41, 42,…) và sang môi trường I (sóng phản xạ 10 và các sóng khúc xạ 11, 

12, …). 
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Hình 2. Mô hình tương tác của sóng nổ với màn chắn bóng khí trong môi trường nước vô tận 

 

Gọi r0 là bán kính lượng nổ C0. Trong phạm vi của nghiên cứu này, ta chỉ xét với các lượng nổ cách mặt 

phân cách một lượng a thỏa mãn 010a r và áp suất trên mặt sóng <100MPa. Với điều kiện này, tốc độ lan 

truyền sóng nổ được coi bằng tốc độ truyền âm trong môi trường (Οpленко, 2004).  

Đặt trục O1X trùng với pháp tuyến của mặt phân cách đi qua C0 và hướng từ môi trường I sang môi 

trường III, điểm O1 nằm trên ∆1, điểm O2 là giao của O1X với ∆2.  

Để đánh giá cường độ của các sóng mới hình thành trên mặt phân cách, ta sẽ xác định quy luật thay đổi 

áp suất trên mặt sóng của các sóng đó trên trục O1X. 

2.2.1. Xác định quy luật lan truyền các sóng hình thành tại các mặt phân cách trong lần phân rã sóng đầu 

tiên 

Theo Hồ Sĩ Giao và nnk, 2010 áp suất trên mặt sóng nổ hình cầu trong môi trường chất lỏng vô tận là 

một hàm của khoảng cách, có thể được biểu diễn ở dạng không thứ nguyên như sau: 

0.mn

mn

p p r
A

p R


−  

=  
 

      (12) 

trong đó: 

p - áp suất trên mặt sóng nổ tại vị trí cách tâm lượng nổ hình cầu có bán kính r0 một khoảng R;  

mnp  - áp suất tại mặt thoáng chất lỏng; 

A, γ - các hệ số thực nghiệm phụ thuộc bản chất môi trường; với nước: A=14700 và γ=1,13. 

Sử dụng lý thuyết lượng nổ ảo để xác định các sóng phản xạ, khúc xạ xuất hiện tại mặt phân cách khi 

sóng tới phân rã, ta có tương ứng với các sóng 10, 20, 30, 40 là các lượng nổ ảo C10, C20, C30, C40 đặt ở các 

vị trí xác định theo các mặt phân cách (hình 2), cụ thể: C10 đối xứng với C0 ban đầu qua ∆1; C30 đối xứng 

với C0 ban đầu qua ∆2; C20, C40 ở vị trí trùng vị trí của C0. 

Áp dụng (12), ta có quy luật thay đổi áp suất trên mặt sóng tại các vị trí cách tâm lượng nổ (thật hoặc 

ảo) một khoảng R như sau (các sóng minh họa ở hình 2): 

+ Với sóng xung kích 0 ban đầu lan truyền trong môi trường I (R ≤ a): 
1,13

0 014700.mn C

mn

p p r

p R

−  
=  

 
     (13) 

+ Với sóng phản xạ 10 lan truyền trong môi trường I (R ≥ a): 
1,13

10 1014700.mn C

mn

p p r

p R

−  
=  

 
     (14) 

+ Với sóng khúc xạ 20 lan truyền trong môi trường II (a ≤ R ≤ a+b): 

20 20.mn C

mn

p p r
A

p R


−  

=  
 

      (15) 

+ Với sóng phản xạ 30 lan truyền trong môi trường II (a +b≤ R ≤ a+2b): 

30 30.mn C

mn

p p r
A

p R


−  

=  
 

      (16) 

+ Với sóng khúc xạ 40 lan truyền trong môi trường III (R ≥ a+b): 
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1,13

40 4014700.mn C

mn

p p r

p R

−  
=  

 
     (17) 

trong đó:  

a, b - lần lượt là khoảng cách từ lượng nổ ban đầu C0 tới ∆1 và độ rộng môi trường II; 

rC0 - bán kính lượng nổ ban đầu C0;  

rC10, rC20, rC30, rC40 - lần lượt là bán kính các lượng nổ ảo C10, C20, C40, C40 của các sóng 10, 20, 30, 40 

hình thành ở lần phân rã đầu tiên. Bán kính các lượng nổ ảo này xác định từ quan hệ của các sóng phản xạ, 

khúc xạ theo sóng tới tại mặt phân cách giữa 2 môi trường. 

Áp dụng các công thức (6)-(8) và (10)-(11) tại điểm O1 trên mặt phân cách ∆1 giữa môi trường I và II: 
* *

10 12 0.PXp K p=        (18) 

* *

20 12 0.KXp K p=        (19) 

2

12

1 2

2
KX

Z
K

Z Z
=

+
       (20) 

1 2

12

1 2

PX

Z Z
K

Z Z

−
= −

+
      (21) 

Áp dụng các công thức (6)-(8) và (10)-(11) tại điểm O2 trên mặt phân cách ∆2 giữa môi trường II và III: 
** **

30 23 20.PXp K p=        (22) 

** **

40 23 20.KXp K p=        (23) 

3

23

2 3

2
KX

Z
K

Z Z
=

+
       (24) 

2 3

23

2 3

PX

Z Z
K

Z Z

−
= −

+
      (25) 

trong đó : 
* * *

0 10 20, ,p p p - áp suất trên mặt sóng tới 0, sóng phản xạ 10 và sóng khúc xạ 20 tại mặt phân cách ∆1;  
** ** **

20 30 40, ,p p p - áp suất trên mặt sóng tới 20, sóng phản xạ 30 và sóng khúc xạ 40 tại mặt phân cách ∆2; 

 Z1, Z2, Z3 - độ cứng truyền âm của môi trường I, II, III. 

Áp dụng (13)-(14) với sóng tới 0 và sóng phản xạ 10 tại điểm O1, kết hợp với (18) và sau một vài biến 

đổi ta được: 
1,13 1,131,13

10 0

12 1214700. . .14700. 1C C

PX PX

r ra
K K

R R a

     
= + −     
      

   (26) 

Thực hiện các phép biến đổi tương tự, ta có các quan hệ sau: 
1,13

20 0

12 12. . .14700. 1C C

KX KX

r ra
A K K

R R a

       
= + −     
      

   (27) 

( )30 20

23 23. . . 1 .C C

PX PX

r r a b
A K A K

R R R

  
+     

= + −     
    

    (28) 

1,13 1,131,13

40 0

23 12 12 2314700. . . . .14700. 1 1C C

KX KX KX KX

r ra b a
K K K K

R R a b a

  +      
= + − + −         +         

  (29) 

Thay (26)-(29) vào (13)-(17) ta có các biểu thức xác định áp suất tại bán kính R trên các mặt sóng của 

các sóng mới hình thành ở lần phân rã đầu tiên như sau: 

+ Với sóng phản xạ 10 lan truyền trong môi trường I (R ≥ a): 
1,131,13

10 0

12 12. .14700. 1mn C

PX PX

mn

p p ra
K K

p R a

 −   
= + −    
     

   (30) 

+ Với sóng khúc xạ 20 lan truyền trong môi trường II (a ≤ R ≤ a+b): 
1,13

20 0

12 12. .14700. 1mn C

KX KX

mn

p p ra
K K

p R a

  −   
= + −    
     

   (31) 

+ Với sóng phản xạ 30 lan truyền trong môi trường II (a +b≤ R ≤ a+2b): 
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( )
1,13

30 0

23 12 12 23. . .14700. 1 1 .mn C

PX KX KX PX

mn

p p ra a b
K K K K

p R a R

   − +    
= + − + −              

  (32) 

+ Với sóng khúc xạ 40 lan truyền trong môi trường III (R ≥ a+b): 
1,131,13

40 0

23 12 12 23. . . .14700. 1 1mn C

KX KX KX KX

mn

p p ra b a
K K K K

p R a b a

  − +     
= + − + −        +        

  (33) 

Từ (30)-(33) thấy rằng: các sóng xuất hiện trong lần phân rã sóng đầu tiên là hoàn toàn xác định khi biết 

được các hệ số khúc xạ, phản xạ tại 2 mặt phân cách và các thông số quy luật lan truyền của sóng nổ trong 

môi trường nước chứa bọt khí (các hệ số thực nghiệm A, γ). 

Các hệ số khúc xạ, phản xạ tại 2 mặt phân cách xác định như sau: 

Gọi ρ10, ρ20, ρ30 lần lượt là mật độ của môi trường I, II, III ở trạng thái ban đầu có áp suất p0; ρ1, ρ2, ρ3 

lần lượt là mật độ của môi trường I, II, III ở trạng thái có áp suất p. Gọi c1, c2, c3 lần lượt là tốc độ truyền 

âm trong các môi trường I, II, III. Gọi cn0, ck0 là tốc độ truyền âm trong chất lỏng, chất khí ở điều kiện áp 

suất khí quyển. 

Riêng với môi trường II: gọi αn0, αk0 là tỷ lệ thể tích tương ứng với thành phần lỏng, khí trong môi trường 

ở trạng thái ban đầu và ρn0, ρk0 là các mật độ của các pha lỏng, khí tương ứng.  

Ta có các quan hệ như sau: 

0 0 1n k + =        (34) 

20 0 0 0 0n n k k    = +       (35) 

10 30 0n  = =        (36) 

Theo Đàm Trọng Thắng và Trần Đức Việt, 2020 độ cứng truyền âm của các môi trường I, II, III xác 

định theo các biểu thức sau: 
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     (37) 

20

2 11

0 0 0 02

0 0 0

1
. . . 1 . . .

..

nk KK
mn

k n n k n n

k kn n

Z

p pp
K

p K pc



    


−−
=

 
    − + + +     

     
 

  (38) 
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p p
Z K

c



 

 −
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     (39) 

Áp suất môi trường nước tại vị trí khảo sát xác định theo độ sâu w tại đó như sau: 

0 . .wmn np p g= +       (40) 

trong đó: 

βn - độ nén của nước, thay đổi khi nhiệt độ môi trường thay đổi; tuy nhiên, theo Domenico, 1982 các ảnh 

hưởng này là nhỏ và có thể xác định: 10 14,382.10 ( )n Pa − −= ;  

p, pmn - áp suất ở trạng thái khảo sát và áp suất ban 

đầu của khí quyển trên mặt nước; 

Kn - chỉ số đa biến thực nghiệm của môi trường 

nước, theo Г.М Ляхов, 1982 thì Kn=3; 

Kk - chỉ số đa biến của chất khí trong bóng khí; 

g = 9,81 m/s2 - gia tốc trọng trường. 

Trong điều kiện tiêu chuẩn: cn0=1500 m/s; ck0=340 

m/s; 0n = 1000 kg/m3; 
0k = 1,27 kg/m3; Kk = 1,4. 

Khảo sát Z1-Z2 với αk0 = 0...1 và p=pmn...1000MPa 

(hình 3), thấy rằng:  Z1 - Z2 ≥ 0 

Kết hợp với (37) và (39), ta có: 

                Z1 = Z3 ≥ Z2                              (41)  

với αk0 = 0..1 và p = pmn...1000 MPa. 

 

 
Hình 3. Khảo sát Z1-Z2 với αk0=0..1 và 

p= pmn..1000 MPa 
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2.2.2. Xác định quy luật thay đổi cường độ các sóng hình thành tại các mặt phân cách màn chắn bóng khí 

trong các lần phân rã sóng về sau 

Như trên đã trình bầy, sau lần phân rã đầu tiên, sóng 30 hình thành và lan truyền trong môi trường II 

(hình 2), khi gặp các mặt phân cách của màn chắn bọt khí với nước tiếp tục phân rã thành các sóng khác. 

Quá trình này sẽ dừng lại khi các sóng phản xạ 3i hoặc 2i suy giảm tới áp suất môi trường. Thực vậy: 

Từ (41), (24) và (25) ta có: 

23 230 1 2PX KXK K          (42) 

Tương tự, ta cũng có:   

21 210 1 2PX KXK K          (43) 

Từ (42) và (43) ta thấy: các sóng phản xạ 3i và 2i sau khi hình thành luôn có biên độ nhỏ hơn các sóng 

tới tạo ra nó lần lượt là 2i và 3(i-1). Mặt khác, các sóng này lại luôn suy giảm do tổn hao năng lượng trong 

quá trình lan truyền. Nên các sóng 3i và 2i càng hình thành sau càng yếu.  

Do các sóng 3i càng về sau càng yếu nên các sóng khúc xạ 4i luôn yếu hơn sóng 4(i-1) hình thành của 

lần phân rã sóng trước đó. 

Với lý do như vậy, để đánh giá hiệu quả làm suy giảm áp suất trên mặt sóng nổ của màn chắn bọt khí ta 

chỉ cần đánh giá hiệu quả làm suy giảm với sóng khúc xạ 40 được hình thành trong lần phân rã sóng đầu 

tiên. 

2.2.3. Xác định hệ số suy giảm áp suất trên mặt sóng nổ do ảnh hưởng của màn chắn bóng khí trong môi 

trường nước vô tận 

Như phần 2.2.2 đã phân tích, để xác định hệ số suy giảm áp suất trên mặt sóng nổ do ảnh hưởng của màn 

chắn bóng khí trong môi trường nước vô tận ta chỉ cần đánh giá tỷ số độ lớn của áp suất trên mặt sóng khúc 

xạ tạo thành từ lần phân rã đầu tiên sau màn chắn bóng khí và giá trị tương ứng của áp suất sóng nổ tại vị 

trí đó khi không có màn chắn, tức là xét độ lớn: 

40

0

mn

mn

p p

p p


−
=

−
       (44) 

trong đó:  

p0, p40 - áp suất trên mặt sóng 0 và sóng 40 tại vị trí cách tâm lượng nổ C0 một khoảng R (R ≥ a+b);  

pmn - áp suất tại mặt thoáng. 

Từ (13) và (33) thay vào (44) thu được: 
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Đặt 0. Ca n r= và 0. Cb m r= , thay vào (45) ta có: 
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  (46) 

3. Kết quả và thảo luận 

- Sóng nổ lan truyền trong môi trường nước gặp màn chắn bóng khí bị phân rã thành một loạt các sóng 

tại hai mặt phân cách của màn chắn. Các sóng này lan truyền ngược trở lại môi trường nước chứa lượng nổ 

ban đầu (các sóng 1i), trong môi trường nước chứa bóng khí (các sóng 2i, 3i) và môi trường phía sau màn 

chắn (các sóng 4i). Với từng nhóm sóng (1i, 2i, 3i hoặc 4i): các sóng càng xuất hiện sau (i càng lớn) thì 

càng có biên độ nhỏ. Quá trình hình thành sóng mới dừng lại khi biên độ sóng 2i hoặc 3i giảm dần tới áp 

suất môi trường. 

- Nhận xét về tính chất của các sóng: 

+ Từ (41) và (20) suy ra: 12 0PXK   nên sóng phản xạ 10, 1i là sóng dãn. 

+ Từ (41) và (25) suy ra: 23 0PXK   nên sóng phản xạ 30, 3i là sóng nén.  

+ Từ (20) và (24) suy ra: 12 0KXK  , 23 0KXK  nên các sóng khúc xạ 20, 2i, 40, 4i là sóng nén. 

- Hiệu quả làm suy giảm cường độ sóng nổ trong nước của màn chắn bóng khí có thể xác định theo tỷ 

số độ lớn của áp suất trên mặt sóng khúc xạ 40 tạo thành từ lần phân rã đầu tiên sau màn chắn và giá trị 

tương ứng của áp suất sóng nổ tại vị trí đó khi không có màn chắn và xác định theo (45) hoặc (46). 

- Nếu môi trường II cũng là nước (tức là ba môi trường I, II, III đồng nhất là nước) thì: 12 23 1KX KXK K= =   

và γ =1,13. Thay vào (45), rút gọn ta được: 1 =  tức là không có màn chắn bóng khí. 
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- Từ (45), (46) thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của màn chắn bóng khí là: độ dầy 

màn chắn, khoảng cách từ lượng nổ đến màn chắn, tỷ lệ thể tích bóng khí có trong màn chắn, độ sâu khảo 

sát cũng như bản chất môi trường nước và khí chứa trong bóng khí.  

Để có định lượng tương đối về ảnh hưởng của một số yếu tố này, thực hiện tính toán (46) trên Maple 17 

với các giả thiết về tỷ lệ thể tích bọt khí (αk0) trong môi trường II, tỷ lệ khoảng cách vị trí đặt lượng nổ (n) 

và tỷ lệ bề dầy màn chắn bọt khí (m) theo bán kính lượng nổ ban đầu, ta có các đồ thị sau: 
 

 
Hình 4. Tỷ lệ suy giảm áp suất trên mặt sóng do ảnh hưởng của màn chắn bóng khí với n=10; m=1; 

w=2m thay đổi theo αk0 và γ 

 
Hình 5. Tỷ lệ suy giảm áp suất trên mặt sóng do ảnh hưởng của màn chắn bóng khí với n=10; m=2; 

w=2m thay đổi theo αk0 và γ 

 
Hình 6. Tỷ lệ suy giảm áp suất trên mặt sóng do ảnh hưởng của màn chắn bóng khí với n=10; m=4; 

w=2m thay đổi theo αk0 và γ 

 
Hình 7. Tỷ lệ suy giảm áp suất trên mặt sóng do ảnh hưởng của màn chắn bóng khí với n=10; m=6; 

w=2m thay đổi theo αk0 và γ 
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Phân tích các hình từ Hình 4 đến Hình 7 thấy rằng: 

+ Tỷ lệ thể tích khí có trong màn chắn là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến hiệu quả tác dụng của màn 

chắn bóng khí. Chỉ cần có 1% pha khí trong thể tích môi trường nước chứa bóng khí và bố trí màn chắn 

cách lượng nổ một khoảng 10 lần bán kính lượng nổ, chiều dầy màn chắn bằng bán kính lượng nổ thì màn 

chắn có thể làm giảm đến 70% áp suất trên mặt sóng nổ truyền qua nó so với trường hợp không có màn 

chắn ở cùng vị trí khoảng cách tới lượng nổ. Cũng với màn chắn này, nếu có 5% thể tích là pha khí thì màn 

chắn giảm được 85% áp suất trên mặt sóng nổ, và nếu có 10% thể tích là pha khí thì có thể giảm đến 90% 

áp suất trên mặt sóng nổ. 

+ Với cùng thể tích pha khí và khoảng cách đến lượng nổ không đổi thì bề dầy màn chắn bóng khí càng 

lớn thì hiệu quả làm suy giảm áp suất trên mặt sóng nổ càng cao, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng này không 

rõ rệt với các màn chắn bóng khí có hàm lượng thể tích pha khí trên 1%. 

4. Kết luận 

Sóng nổ lan truyền trong môi trường nước gặp màn chắn bóng khí bị phân rã thành một loạt các sóng tại 

hai mặt phân cách của màn chắn; gồm: các sóng giãn lan truyền ngược trở lại môi trường nước chứa lượng 

nổ ban đầu, các sóng nén phản xạ trong màn chắn và các sóng khúc xạ (sóng nén) lan truyền sau màn chắn. 

Với từng nhóm sóng: các sóng càng xuất hiện sau thì càng có biên độ nhỏ. Quá trình hình thành sóng mới 

dừng lại khi biên độ sóng nén phản xạ trong màn chắn giảm dần tới áp suất môi trường. 

Hiệu quả làm suy giảm cường độ sóng nổ trong nước của màn chắn bóng khí có thể xác định theo (45) 

hoặc (46). Các yếu tố ảnh hưởng là: độ dầy màn chắn, khoảng cách từ lượng nổ đến màn chắn, tỷ lệ thể tích 

bóng khí có trong màn chắn, độ sâu khảo sát cũng như bản chất môi trường nước và khí chứa trong bóng 

khí. 

Các yếu tố ảnh hưởng thuận tới hiệu quả làm việc của màn chắn bóng khí là: độ dầy màn chắn, khoảng 

cách từ lượng nổ đến màn chắn, tỷ lệ thể tích bóng khí có trong màn chắn; trong đó tỷ lệ thể tích khí có 

trong màn chắn là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất. 
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ABSTRACT 

Research on the influence of bubble curtain on underwater explosion 

shock wave fields  
 

Dam Trong Thang1*, Tran Duc Viet2  

1 Military Technical Academy 
2 Military Science and Technology Institute 

 

Currently, there is not a comprehensive theoretical study on the reduction on intensity of the underwater 

explosion shock wave when meeting bubble curtain. Using the analytical method, the paper has built a 

problem model and established an affection rule of the characteristic parameters of bubble curtain on the 

intensity of underwater explosive waves when propagating through bubble curtain. The results showed that 

the more the thickness of the bubble curtain or the higher the bubble content, the stronger the intensity of 

the shock wave when passing through the curtain decreases. 

 

Keywords: Shock wave; underwater explosion; bubble curtain.
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Nghiên cứu hoàn thiện thông số công nghệ hạ trần cho lò chợ khấu 

theo dải trong vỉa dày dốc thoải 
 

Bùi Mạnh Tùng1,*, Liu Chang You2, Phạm Đức Hưng1
,Vũ Thái Tiến Dũng1

 
1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2 Trường Đại học Công nghệ Mỏ Trung Quốc  

 

TÓM TẮT  

Khi khai thác vỉa dày dốc thoải, thường sử dụng gương lò dài với chiều dài phổ biến từ 100m đến 200m. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp mỏ có điều kiện địa chất đặc biệt không thể bố trí gương lò chợ dài, 

như mỏ phay phá nhiều, vỉa có tính tự cháy cao, áp lực lớn. Khi đó gương lò chợ sẽ được bố trí theo các 

dải ngắn, chiều dài lò chợ thường nhỏ hơn 100m. Trên cơ sở điều kiện địa chất lò chợ 1307 mỏ Liang 

baoshi, Sơn Đông, Trung Quốc, bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu mô hình vật liệu tương đương 

và mô hình mô phỏng số hóa cho vật liệu rời rạc, tiến hành phân tích các tham số công nghệ trong lò chợ 

cơ giới hóa khấu theo dải, bao gồm phương thức hạ trần, bước hạ trần, tỷ lệ thu hồi than nóc, tỷ lệ xen kẹp 

của đá vách. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi khai thác vỉa dày khấu lò chợ theo dải lựa chọn phương thức 

hạ trần là cách đoạn một lần, bước hạ trần 0.8m cho sản lượng thu hồi than lò chợ cao, các công tác khai 

thác trong lò chợ đơn giản, phát huy tối đa hiệu quả làm việc của các thiết bị lò chợ.  

 

Từ khóa: Lò chợ; công nghệ hạ trần; vỉa dày; khấu theo dải. 

 

1. Đặt vấn đề 

Công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạ trần than nóc trong lò chợ là một trong những phương pháp 

khai thác tiên tiến nhất của ngành khai thác thác hầm lò hiện nay. Công nghệ khai thác này được sử dụng 

để khai thác các vỉa than dày và rất dày dốc thoải (Bùi và nnk 2016). Phương pháp này thực chất là chia 

gương lò chợ làm hai phần, phần than phía trụ vỉa bố trí cắt than với một chiều cao khấu từ 2～3.5m, theo 

tiến độ của lò chợ, phần than nóc phía trên bị nén ép phá vụn dưới tác động của áp lực mỏ và được tháo 

xuống phía sau của dầm chắn phá hỏa của vì chống. Khi khai thác vỉa dày dốc thoải, thường sử dụng gương 

lò dài với chiều dài phổ biến từ 100m đến 200m (Bui và nnk 2014). Tuy nhiên, trong một số trường hợp 

mỏ có điều kiện địa chất đặc biệt không thể bố trí gương lò chợ dài, như phay phá nhiều, vỉa có tính tự cháy 

cao, áp lực lớn. Khi đó gương lò chợ sẽ được bố trí theo các dải ngắn, chiều dài lò chợ thường nhỏ hơn 

100m (Cao 2001; Le 2018; Liu 2005). Chiều dài lò chợ ngắn sẽ dẫn đến cơ chế phá hủy, khả năng sập đổ 

và tỷ lệ thu hồi than nóc bị ảnh hưởng rất lớn. Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước sử 

dụng phương pháp lý thuyết, mô hình vật liệu tương đương và mô hình số bằng các phần mềm ứng dụng 

phân tích ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến cơ chế phá hủy và sập đổ cũng như khả năng thu hồi 

của than nóc(NE, Liu 2005, Liu 2004, Xu 2004), nhưng chủ yếu thực hiện cho các gương lò chợ dài.  

Bài báo căn cứ vào điều kiện địa chất lò chợ 1307 mỏ Liang baoshi, sử dụng phương pháp nghiên cứu 

mô hình mô vật liệu tương đương trong phòng thí nghiệm và mô hình mô phỏng số hóa bằng phần mềm 

ứng dụng PFC2D 2.10 cho phân tử rời rạc dạng hạt, tiến hành phân tích các tham số công nghệ ảnh hưởng 

đến khả năng sập đổ và tỷ lệ thu hồi than nóc trong lò chợ hạ trần cơ giới hóa khấu theo dải. Các tham số 

nghiên cứu ở đây là bước hạ trần và phương thức hạ trần, từ đó đề xuất lựa chọn các tham số công nghệ 

hợp lý nhất nhằm nâng cao sản lượng và hiệu quả khai thác cho lò cơ giới hóa chợ hạ trần khấu theo dải. 

2. Khái quát về điều kiện địa chất lò chợ 

Lò chợ hạ trần cơ giới hóa đồng bộ 1307 thuộc mỏ LiangBaoSi, Tập đoàn khoáng sản FeiCheng, tỉnh 

Sơn Đông, Trung Quốc có chiều dày vỉa từ 7.14÷9.0m, trung bình 7.9m, góc dốc từ 60÷130, trung bình 90, 

vỉa than có tính tự cháy cao, thời gian ủ nhiệt từ 3 đến 6 tháng, ngắn nhất là 22 ngày, chiều dài lò chợ theo 

thiết kế là 81m, chiều dài theo phương là 2015m, chiều cao lớp khấu 3m, chiều dày lớp than hạ trần trung 

bình là 5m. Điều kiện vỉa than và đất đá xung quanh được thể hiện trên Bảng 1. 
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Bảng 1. Tính chất của vỉa than và đá 

Tên lớp Chiều dầy/m Trị số RQD Tính chất 

Vách cơ bản 0.9 ÷ 33 51% ÷ 91.4% Đá vách cơ bản là cát kết và sạn kết hạt thô 

Vách trực tiếp 1.5 ÷5.5 0% ÷ 85.2% 
Đá vách cơ bản là bột kết, cát kết hạt mịn và 

cát kết hạt trung 

Vỉa than 7.14÷9.0 - 

Than có độ tro thấp đến trung bình, hàm 

lượng lưu huỳnh thấp, độ bốc cao, than có 

tính tự cháy cao 

Trụ trực tiếp 9.05 ÷ 15.5 25% ÷ 95% Đá vách chủ yếu là đá bột kết và cát kết  

3. Nghiên cứu mô hình mô phỏng quá trình tháo hạ khối than nóc rời rạc 

3.1  Xây dựng mô hình vật liệu tương đương 

Công trình nghiên cứu sử dụng thiết bị mô hình tương đương hai chiều cho vật liệu rời rạc trong phòng 

thí nghiệm mô phỏng quá trình hạ trần cho lò chợ 1307. Do góc dốc lò chợ không lớn, do đó mô hình không 

xét đến yếu tố góc dốc lò chợ; chiều rộng của vì chống trong mô hình là 7.5cm, do đó lựa chọn tỷ lệ tương 

ứng giữa mô hình và thực tế là C1 là: 

C1 = 7.5/150 = 1: 20 

Sử dụng vật liệu tương đương là đá vôi với các đường kính là 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 và 3.5 mm để mô phỏng 

mức độ dập vỡ khi kích thước các khối hạt khác nhau. Căn cứ vào số liệu đo thực tế, góc nghỉ tự nhiên của 

các vật liệu tương đương là 400-430. 

Theo quan trắc tại hiện trường lò chợ cho thấy, khối than nóc dập vỡ tương đối đồng đều, đường kính 

hạt đa phần nhỏ hơn 100mm, rất ít khi xuất hiện các khối lớn. Đường kính hạt đá vách trực tiếp khi sập đổ 

lớn hơn đường kính khối than nóc, thông thường phân bố từ 200÷500mm, do đó mô hình lựa chọn tỷ lệ 

kích thước cỡ hạt than và đá vách là 1:2, bước hạ trần là khấu hai lần hạ trần một lần, tỷ lệ khấu gương- hạ 

trần là 1:2. Số liệu cần thu thập là sản lượng than hạ trần và lượng đá xen kẹp trong mỗi chu kỳ hạ trần, 

đồng thời toàn bộ quá trình tháo than được ghi lại bằng hình ảnh. Hình 1 là hình ảnh của mô hình trước khi 

mô phỏng. 

 

 
Hình 1. Mô hình mô phỏng vật liệu rời rạc với tỷ lệ khấu-hạ trần là 1:2 

 

Từ kết quả hình ảnh cho thấy, quá trình hạ trần than nóc được chia làm hai giai đoạn là tháo hạ ban đầu 

và tháo hạ thường kỳ. Tháo hạ ban đầu được thực hiện lần đầu tiên cho đến khi đá vách chảy vào cửa tháo, 

ở giai đoạn này khối lượng than thu hồi thường rất lớn và cần nhiều thời gian để tháo hạ hết khối than nóc. 

Còn giai đoạn tháo hạ thường kỳ là từ lần hạ trần thứ 2 trở đi theo chu kỳ di chuyển vì chống của lò chợ, 

giai đoạn này khối lượng than nóc thu hồi giữa các chu kỳ là tương đối đồng đều nhau, thời gian thu hồi 

trong các chu kỳ chênh nhau không lớn, trong giai đoạn này do đá vách trực tiếp cũng bị phá hủy và chảy 

xuống cửa thao than từ đó gây tắc nghẽn cửa tháo mà dẫn đến tổn thất than nóc theo chu kỳ. Trạng thái sập 

đổ của trần than và đá vách được thể hiện trên Hình 2. 

Nguyên tắc trong công tác hạ trần than được thực hiện sau mỗi lần di chuyển vì chống, tiếp theo sẽ tiến 

hành mở cửa tháo than phía sau vì chống. Công tác hạ trần được thực hiện cho đến khi gặp đá phá hỏa thì 

kết thúc công tác hạ trần. Sau mỗi chu kỳ tháo hạ thông qua việc cân khối lượng của khối than nóc và đá 

vách lẫn tạp để xác định khối lượng than thu hồi và lượng đá xen kẹp vào than hạ trần. Bảng 2 thể hiện kết 

quả thống kê sản lượng than và đá vách sau khi tháo hạ. 

 

Đá vách trực tiếp 

Than nóc 

Gương than 
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a) Mô hình trước khi hạ trần 

 
b) Hạ trần lần thứ nhất 

 
c) Hạ trần lần thứ 4 

 
d) Hạ trần lần thứ 12 

Hình 2 trạng thái sập đổ của than và đá vách 

 
Bảng 2. Thống kê khối lượng than và đá xen kẹp theo số chu kỳ hạ trần 

Số chu kỳ tháo hạ Khối lượng than nóc/g Khối lượng đá xen kẹp /g 

1 9400 130 

2 870 130 

3 3740 260 

4 3220 160 

5 3920 210 

6 2960 140 

7 2700 100 

8 2330 180 

9 4220 260 

10 2200 260 

11 2800 330 

12 2360 260 

Tổng số 1 40720 2420 

Tổng số 2 31320 2290 

 
 Trong đó sự khác biệt giữa tổng số 1 và tổng số 2 là tổng 2 không bao gồm lượng than và đá xen kẹp    

trong chu kỳ khai thác than đầu tiên. Chu kỳ tháo than đầu tiên có sự ảnh hưởng lớn của điều kiện biên ban 

đầu, do đó các thông số ảnh hưởng cần phải được loại trừ. 

Do đặc thù của mô hình trong phòng thí nghiệm, cho nên mô hình giả định sản lượng than của phần máy 

khấu thu hồi được là 100%. Bài báo tiến hành xác định sản lượng than vách thu hồi và tỷ lệ đá lẫn xen kẹp 

trong than thu hồi của vách và của cả lò chợ. Bảng 3 thể hiện tỷ lệ thu hồi than nóc và than thu hồi của lò 

chợ trên kết quả thí nghiệm mô hình. 

 

Bảng 3. Tỷ lệ thu hồi than nóc và than lò chợ 

Chỉ tiêu Giá trị 

Tỷ lệ thu hồi than vách 88.04% 

Tỷ lệ xen kẹp trong than vách 6.81% 

Tỷ lệ thu hồi lò chợ 92.03% 

Tỷ lệ đá xen kẹp lò chợ 4.46% 

 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ thu hồi than nóc và tỷ lệ đá xen kẹp trong than thu hồi có quan hệ tỷ lệ nghịch 

với nhau, khi mong muốn tỷ lệ than thu hồi cao thì công tác hạ trần phải thực hiện nhiều lần trong một chu 
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kỳ, khi đó tỷ lệ đá xen kẹp trong than thu hồi sẽ tăng lên. Còn khi mong muốn tỷ lệ đá xen kẹp vào trong 

than thu hồi thấp, khi đó công tác thực hiện hạ trần sẽ kết thúc ngay sau khi đá phá hỏa dịch chuyển đến 

cửa tháo than, nhưng tỷ lệ tổn thất chắc chắn sẽ tăng cao. Cho nên bắt buộc phải cân bằng hai chỉ tiêu này.  

3.2 Lựa chọn bước hạ trần hợp lý bằng mô hình vật liệu tương đương 

    Sử dụng mô hình vật liệu tương đương mô phỏng lại quá trình tháo hạ khối than nóc tương ứng với 

tương ứng với bước 03 khấu là 0.6m, 0.8m và 1.2m, thực hiện trong 5 chu kỳ tháo hạ. Sau đó tiến hành 

thống kê khối lượng than và đá vách xen kẹp vào than thu hồi theo từng chu kỳ. Kết quả thống kê được thể 

hiện trên Bảng 4. 

 

Bảng 4. Thống kê khối lượng than nóc thu hồi và đá xen kẹp khi bước hạ trần thay đổi 

Bước hạ trần 

0.6m 0.8m 1.2m 

Than 

(kg) 

Đá xen 

kẹp (kg) 

Than 

(kg)  

Đá xen 

kẹp(kg) 
Than(kg) 

Đá xen 

kẹp(kg) 

Lần thứ 1 1404 396 3010 182 2690 177 

Lần thứ 2 1740 540 2190 245 3187 205 

Lần thứ 3 2030 504 2238 498 3485 216 

Lần thứ 4 2278 642 2698 162 3410 155 

Lần thứ 5 2321 252 2655 186 3472 187 

Tổng 9774 2334 12791 973 16245 940 

Khối lượng than ban đầu 10800 13500 18300 

Tỷ lệ than thu hồi % 90.5 94.75 88.77 

Tỷ lệ đá xen kẹp    % 9.25 7.07 5.44 

 

 

Hình 3. Mối quan hệ giữa tỷ lệ than thu hồi và đá kẹp với bước hạ trần 

 

Kết quả thí nghiệm mô hình vật liệu rời rạc được thể hiện trên Bảng 4 và Hình 3. Phân tích kết quả của 

mô hình cho thấy, khi lò chợ khấu một lần hạ trần một lần bước khấu 0.6m do bước hạ trần nhỏ, dẫn đến 

đá phá hỏa phía sau dịch chuyển đến cửa tháo trước so với than hạ trần, do đó tổn thất than nóc là rất lớn. 

Nếu tiếp tục quá trình tháo hạ thì tỷ lệ đá xen kẹp vào than phá thu hồi sẽ cao lên. So với khi khấu một lần 

hạ trần một lần bước khấu 0.8m và khấu hai lần hạ trần một lần 1.2m, tương ứng tăng lên là 2.18 lần và 

3.81 lần. Cho nên khấu một lần hạ trần một lần với bước hạ trần 0.6m của lò chợ 1307 là không hợp lý. So 

sánh giữa khấu một lần hạ trần một lần 0.8m với khấu hai lần hạ trần một lần 1.2m thì thấy tỷ lệ đá xen kẹp 

tương đối tương đồng với nhau, chỉ chênh nhau 1.6%. Tuy nhiên, tổn thất của bước hạ trần 1.2m (11.22%) 

lớn hơn nhiều so với bước hạ trần là 0.8m (5.25%).  

3.3 Mô phỏng bước hạ trần bằng mô hình số hóa phần tử rời rạc. 

Ngoài việc sử dụng mô hình vật liệu tương đương cho vật liệu rời rạc để nghiên cứu, ở đây còn sử dụng 

phương pháp phân tử rời rạc thông qua phần mềm ứng dụng PFC2D2.0 để mô phỏng quá trình dịch động 

của than và đá vách trong lò chợ cũng như thống kê số lượng than nóc thu hồi. 

Mô hình mô phỏng theo điều kiện địa chất của lò chợ 1307, tháo hạ than vách trên nguyên tắc gặp đá 

vách thì đóng cửa tháo, tỷ lệ khấu và hạ trần lựa chọn là 1:2. Mô phỏng và xác định tỷ lệ thu hồi tuyệt đối 

và tương đối của than nóc tương ứng với bước khấu là 0.8m và 1.2m.  

Tỷ lệ thu hồi than nóc tuyệt đối là chỉ tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng than thu hồi trong một chu kỳ với 

tổng khối lượng than trong mô hình. Còn tỷ lệ thu hồi than nóc tương đối là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng 

than thu hồi trên một chu kỳ với tổng khối lượng than trong tổng các chu kỳ tiến gương. Trong tính toán 
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phân tích đã đưa ra so sánh hai tỷ lệ thu hồi này nhằm mục đích loại bỏ sai số do than nóc sập đổ trước gây 

ra. Trạng thái phân bố tổn thất và tỷ lệ thu hồi than nóc khi bước khấu khác nhau được thể hiện trên Hình 

4 và Bảng 5. 

 

 
a) bước hạ trần 0.8m 

 
b) Bước hạ trần 1.2m 

Hình 4. Trạng thái tổn thất than nóc khi bước hạ trần thay đổi 

 

Kết quả tính toán cho thấy, trong cùng tỷ lệ khấu/hạ trần 1:2, tỷ lệ thu hồi than nóc với bước hạ trần là 

0.8m tương đối cao, tỷ lệ thu hồi tuyệt đối tăng lên 3.22%, tỷ lệ tương đối tăng 5.06%  so với bước hạ trần 

1.2m.  

 

Bảng 5. Kết quả thống kê tỷ lệ thu hồi than nóc khi bước hạ trần thay đổi 

Bước hạ trần/m 0.8 m 1.2 m 

Tỷ lệ thu hồi than nóc tuyệt đối % 63.76 60.54 

Tỷ lệ thu hồi than nóc tương đối % 87.04 81.98 

 

Từ kết quả của mô hình vật liệu tương đương và mô hình số hóa phân tử rời rạc cho thấy tỷ lệ than thu 

hồi khi thực hiện phương thức khấu một lần hạ trần một lần với bước hạ trần 0.8m cao hơn rất nhiều so với 

bước khấu 0.6m và 1.2m. Tỷ lệ đá xen kẹp trung bình của bước khấu 0.8m nhỏ hơn khi khấu bước khấu 

1.2m và chênh nhau không nhiều so với bước khấu 0.6m. Do vậy, áp dụng phương thức khấu một lần, hạ 

trần một lần với bước hạ trần 0.8m cho lò chợ 1307 là hợp lý nhất. 

3.4 Lựa chọn phương thức hạ trần bằng mô hình số hóa phần tử rời rạc  

Sử dụng phần mềm mô phỏng phân tử rời rạc PFC2D2.0, mô phỏng quá trình hạ trần cho điều kiện lò 

chợ 1307 với tỷ lệ khấu và hạ trần là 1:2, bước hạ trần là 0.8m. Mô phỏng quá trình tháo hạ trần than tương 

ứng với hai phương thức hạ là: tháo hạ lần lượt một lần và cách đoạn một lần. Thông qua kết quả mô hình 

tiến hành phân tích quy luật phân bố mặt ranh giới giữa than nóc và đá vách; xác định tỷ lệ thu hồi than 

nóc. Từ đó lựa chọn phương thức hạ trần hợp lý cho lò chợ cơ giới hóa hạ trần than nóc cho lò chợ khấu 

theo dải. Hình 5 là kết quả thể hiện trạng thái phân bố mặt ranh giới giữa than và đá phá hỏa khi phương 

thức hạ lần lượt một lần và cách đoạn một lần. Tỷ lệ thu hồi than nóc và lò chợ được thể hiện tại Bảng 6. 

 

 
a) Lần lượt từng vì, tháo hạ một lần 

 
b) Cách đoạn vì, tháo hạ một lần 

Hình 5. Trạng thái tổn thất than nóc khi phương thức hạ trần khác nhau 

 

Bảng 6. Kết quả thống kê than thu hồi khi phương thức hạ trần khác nhau  

 Tỷ lệ thu hổi than nóc% Tỷ lệ thu hồi than lò chợ/% 

Lần lượt hạ một lần 77 84 

Cách đoạn hạ một lần 84.6 90 
  



   

70 

Đối với lò chợ hạ trần dưới đáy, các cửa tháo than là liên tục, việc áp dụng phương thức cách đoạn hạ 

trần là hợp lý; nếu tính theo gặp đá dừng tháo thì phương thức lần lượt từng vì sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi vì 

chống bên cạnh, khối lượng tháo hạ không đồng đều, mặt ranh giới giữa than và đá phá hỏa bị lệch rõ ràng, 

tỷ lệ đá xen kẹp tăng mạnh. Đối với phương thức tháo hạ cách đoạn thì mặt ranh giới giữa than và đá phá 

hỏa cách đều đối xứng, khối lượng than tháo hạ đồng đều, tổn thất than ít. 

 Quan sát quá trình tháo than trong mô hình cho thấy, khối hạt rời rạc có kích thước tương đồng sẽ di 

chuyển đồng đều hơn. Trong quan sát thực tế sản xuất, kích thước các hạt than càng nhỏ thì tính lưu động 

của dòng chảy càng thuận lợi. Do vậy, tỷ lệ thu hồi tại thực thế thường cao hơn so với kết quả trong mô 

hình mô phỏng. Kết quả thí nghiệm trong mô hình vật liệu tương đương cũng chứng minh rằng tính lưu 

động của than nóc tốt hơn so với đá vách trực tiếp. 

Kết quả thu hồi than cho thấy, tỷ lệ thu hồi than nóc của phương thức hạ cách đoạn một lần cao hơn 

7.6%, tỷ lệ thu hồi than của lò chợ cũng cao hơn 6%; hơn nữa, khi sử dụng phương thức tháo hạ một lần 

cách đoạn các công tác trong lò chợ không bị ảnh hưởng lẫn nhau, lò chợ có thể đồng thời thực hiện công 

tác tháo than tại nhiều điểm cho nên năng suất lò chợ sẽ cao hơn, hiệu quả sử dụng thiết bị lò chợ sẽ được 

tối ưu, công tác tổ chức sản xuất lò chợ đơn giản.  

Tổng hợp các ưu điểm trên cho thấy phương thức hạ trần một lần cách đoạn là phương thức tháo hạ hợp 

lý nhất. Do vậy, đề xuất áp dụng phương thức hạ trần một lần cách đoạn áp dụng cho lò chợ 1307 mỏ 

LiangBaoshi. 

4. Kết luận 

Trong khai thác lò chợ hạ trần khấu theo dải, tỷ lệ thu hồi than nóc của phương thức hạ cách đoạn một 

lần cao hơn 7.6%, tỷ lệ thu hồi than của lò chợ cũng cao hơn 6%; hơn nữa, khi sử dụng phương thức tháo 

hạ một lần cách đoạn các công tác trong lò chợ không bị ảnh hưởng lẫn nhau, lò chợ có thể đồng thời thực 

hiện công tác tháo than tại nhiều điểm cho nên năng suất lò chợ sẽ cao hơn, hiệu quả sử dụng thiết bị lò chợ 

sẽ được tối ưu, công tác tổ chức sản xuất lò chợ đơn giản.  

Từ kết quả của mô hình vật liệu tương đương và mô hình số hóa phần mềm cho thấy, trong cùng tỷ lệ 

khấu-hạ trần, tỷ lệ thu hồi than nóc với bước hạ trần là 0.8m tương đối cao, tỷ lệ thu hồi tuyệt đối tăng lên 

3.22%, tỷ lệ tương đối tăng 5.06%  so với bước hạ trần 1.2m. Ngoài ra tỷ lệ đá vách Xen kẹp so với bước 

khấu hạ trần 1.2m chênh nhau không lớn, chỉ chênh 1.6% so với bước hạ trần 1.2m. Do vây, lựa chọn 

phương thức hạ trần là cách đoạn một lần với bước hạ trần 0.8m là hợp lý cho lò chợ 1307 mỏ Bao Liangshi. 

 

Lời cảm ơn  

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội (HUMG) thông qua đề tài cấp cơ 
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ABSTRACT 

Research on controlling parameters and technological optimization of 

Strip Longwall Top Coal Caving in thick coal seams 

 

Bui Manh Tung1,*, Liu Chang You2
, Pham Duc Hung1, Vu Thai Tien Dung1 

1Hanoi University of Mining and Geology 
2School of mines China University of Mining and Technology 

 

The longwall method are often used when exploit thick and gentle slope coal seam. Length face is from 

100m to 200m. however, the mines have special geological conditions such as geological conditions’ mines 

have breaks, coal seam have spontaneous combustion, high pressure which cannot arrange longwall face. 

In this case the mine can arrange face in short trips and it’ length face is less than 100m. Based on the 

geological and mining conditions of face 3107 at Liang Baoshi coal mine, China, the paper uses the research 

method of equivalent material model and numerical simulation model of discrete materials and analyzes 

technological parameters in the machanized longwall, including mode of top coal caving, caving span, top 

coal recovery ratio, alternate ratio of the roof rock. The research results show that, when exploit thick coal 

seam,the coal face is cut in strip, mode of top caving is alternate one or some support, top coal is recovered 

one time, 0.8 of caving span the quatity coal recovery are maximum, simple mining tasks, and efficient 

operation of face equipment.  

 

Keywords: Coalface; caving technology; thick coal seams; Strip fully-mechanized caving.
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Công nghệ làm tơi xúc bốc đất đá xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương 

đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt 
 

Đỗ Ngọc Tước1,*, Đàm Công Khoa1, Lê Bá Phức1 
1Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

 

TÓM TẮT 

Mỏ than Na Dương hiện đang được khai thác và cung cấp toàn bộ than cho nhà máy nhiệt điện Na Dương. 

Hiện tại đáy mỏ ở mức +150 m.  Trong tương lai, đáy mỏ xuống sâu tới mức +18 m. Đặc điểm bờ trụ mỏ 

than Na Dương trượt phẳng theo từng lớp; nằm trên bờ trụ và cách 150 m về phía Bắc là Nhà máy nhiệt 

điện Na Dương. Để đảm bảo an toàn khi khai thác xuống sâu, các thiết kế đã đề xuất bóc vào trụ theo 

phương nằm ngang từ 25 m đến 100 m. Có nhiều công nghệ có thể sử dụng cho việc xử lý bờ trụ mỏ than 

Na Dương: làm tơi cơ học, khoan nổ mìn, xúc bốc bằng máy xúc, ô tô, ... Bài báo đề xuất công nghệ làm 

tơi, xúc bốc đất đá và trình tự  khai thác phù hợp để đảm bảo an toàn về sóng chấn động nổ mìn đến nhà 

máy nhiệt điện và giảm chi phí xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương. 

 

Từ khóa: Công nghệ bóc đất; xử lý bờ trụ; khoan - nổ mìn đảm bảo an toàn công trình. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, mỏ Na Dương đang trong quá trình khai thác xuống sâu, bờ trụ có chiều cao lớn, khai thác 

bám trụ liên tục, cộng với kết cấu địa tầng bờ trụ bất lợi (đất đá tồn tại các mặt yếu, thế nằm cắm vào không 

gian khai thác) nên hiện tượng biến dạng, trượt lở bờ trụ thường xuyên xảy ra. Điều đó gây nguy cơ mất an 

toàn cho các công trình trên mặt, đặc biệt là Nhà máy nhiệt điện nằm trên mặt và cách bờ trụ 150 m đến 

200 m. Đã có nhiều giải pháp để đảm bảo ổn định cho bờ trụ như: việc cắt tầng giảm tải, khoan giảm áp, ... 

Việc cắt tầng bờ trụ của mỏ đang được thực hiện bằng công nghệ truyền thống là khoan - nổ mìn với các 

lỗ khoan có đường kính 36mm hoặc 160mm, xúc bốc trực tiếp. Nổ mìn lỗ khoan lớn là một trong những 

nguyên nhân làm suy giảm cấu trúc khối đá, gây mất ổn định bờ mỏ, gây nguy cơ mất an toàn cho các công 

trình trên mặt, còn nổ mìn với lỗ khoan nhỏ hay xúc bốc trực tiếp có công suất nhỏ, hiệu quả công nghệ rất 

thấp, khó đảm bảo kế hoạch sản xuất của mỏ. 

Trên cơ sở điều kiện hiện trạng và nguyên tắc đề ra, bài báo đề xuất một số công nghệ làm tơi, xúc bốc, 

vận tải phù hợp để đảm bảo an toàn về sóng chấn động nổ mìn đến nhà máy nhiệt điện và giảm chi phí xử 

lý bờ trụ mỏ than Na Dương. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Hiện trạng bờ trụ mỏ than Na Dương 

Mỏ than Na Dương đang khai thác tại khai trường 

vỉa 4, cốt cao đáy mỏ thấp nhất ở mức +150 m, bờ trụ 

được chia thành 3 khu: Khu I, khu II (khu Trung tâm) 

và khu III. Chiều cao bờ trụ ở vị trí lớn nhất là 130 

m, góc dốc trung bình toàn của bờ α = 15 ÷ 22°. Khu 

vực phía trên mặt, cách bờ trụ khu Trung tâm khoảng 

150 m, tại cốt cao +285 m có các công trình: Nhà máy 

nhiệt điện Na Dương I đang hoạt động (Hình 1), liền 

với đó về phía Tây Bắc là Nhà máy nhiệt điện Na 

Dương II, khu xưởng sàng và hệ thống xử lý nước 

đang trong quá trình xây dựng.  
Hình 1. Bờ trụ mỏ than Na Dương 

 

 

 
* Tác giả liên hệ 
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Đất đá bờ trụ mỏ than Na Dương gồm: Cát kết 50%, bột kết 30%, sét kết 20%; có hệ số kiên cố f < 5, 

nứt nẻ cấp I - II, khối lượng thể tích trung bình từ γ = 2,35 ÷ 2,43 t/m3, cấu tạo dạng phân lớp mỏng, thế 

nằm cắm vào không gian khai thác với góc dốc từ 15 ÷ 22°. Từ bề mặt xuống 40 m, tốc độ truyền âm trong 

đất đá bờ trụ từ 900÷1800 m/s hiện ở Hình 2. 

 

 
Hình 2. Tốc độ truyền âm tại các lớp đất đá trụ mỏ than Na Dương 

 

Theo kết quả nghiên cứu, bờ trụ Nam khu Trung tâm trong giới hạn từ tuyến III đến tuyến IV địa chất 

có tồn tại từ 1 đến 2 tầng chứa nước áp lực, cao trình mức nước lớn nhất tại lỗ khoan TV.4 đến +223,8 m, 

lưu lượng tại miệng lỗ khoan (+223,8 m) lớn nhất Q = 0,5 L/s (43,2 m3/ng), áp lực nước 0,5 at (Hồ Sỹ Giao 

và nnk, 2009). 

Các kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước (Hồ Sỹ Giao và nnk, 2009; V. M. Thành và P. M. Thảo, 

2004) và quá trình khai thác thực tế của Dự án cho thấy: Khi khai thác bám trụ tại bờ trụ với độ dốc γ = β 

= 15÷20° thì thường xuyên xảy ra hiện tượng các lớp đất đá xuất lộ bị phong hóa. Vào mùa khô đất đá bị 

bong rộp lên như vỏ trấu với chiều dày từ 0,3 ÷ 0,5 m, vào mùa mưa bị ngấm nước chúng trở thành chảy 

nhão tương tự như bùn hình thành các khối trượt dòng chảy, chảy trôi xuống đáy mỏ, gây mất an toàn cho 

hoạt động khai thác mỏ. 

Để đảm bảo an toàn thiết kế đã lựa chọn giải pháp bóc đất bờ trụ kết hợp với các lỗ khoan giảm áp. Bờ 

trụ được thiết kế bóc với kết cấu từ 3÷4 tầng trên phạm vi toàn bờ; chiều rộng lớp đá bóc theo phương nằm 

ngang từ 30÷100 m; chiều cao tầng khi bóc đất đá 12 m; khi kết thúc 36÷48 m; góc nghiêng sườn tầng bằng 

cóc cắm của các lớp đất đá trụ α = β = 15÷20° (Hình 3) (Hồ Sỹ Giao và nnk, 2009). Khối lượng bóc đá tại 

các tầng xem Bảng 1. 

Bảng 1. Khối lượng bóc đất đá bờ trụ mỏ than Na Dương 

Tầng bóc đất trụ +280 +270 +258 +246 +234 +222 +210 +198 +186 +174 +162 Tổng 

Khối lượng, 103m3 644 1.950 2.171 2.527 2.784 1.912 2.082 1.991 1.040 1.022 1.050 19.173 

 

 

Hình 3. Hình dạng bờ mỏ sau khi bóc lớp đá 
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Với giải pháp bóc đất đá kết hợp với khoan giảm áp lực nước ngầm tại khu vực bờ trụ, thiết kế đã kiểm 

toán ổn định khi kết thúc khai thác (mức +18 m) cho kết quả hệ số ổn định n = 1,52 ≥ 1,3 (theo tiêu chuẩn 

TCVN 5326:2008, với thời gian tồn tại của bờ mỏ lớn hơn 20 năm thì hệ số ổn định của mỏ n ≥ 1,3) (V. 

M. Thành và P. M. Thảo, 2004). 

2.2. Nguyên tắc lựa chọn giải pháp bóc đất bờ trụ mỏ than Na Dương 

Công nghệ bóc đất bờ trụ tại mỏ than Na Dương cần đảm bảo các nguyên tắc sau:  Đảm bảo an toàn cho 

nhà máy nhiệt điện và các công trình lân cận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Đảm bảo kế hoạch sản xuất 

của mỏ; Chi phí tổng hợp các khâu công nghệ là nhỏ nhất. 

2.3. Các giải pháp công nghệ phù hợp bóc đất đá bờ trụ mỏ than Na Dương 

Trên cơ sở nguyên tắc và điều kiện trạng hiện trạng, kinh tế, kỹ thuật hiện có, các loại hình công nghệ 

bóc đất có thể áp dụng đối với khu vực bờ trụ mỏ than Na Dương như sau: 

a. Công nghệ làm tơi, xúc bóc đất đá bằng cơ giới (SĐCN1) 

Công nghệ làm tơi đất đá không cần khoan nổ mìn phù hợp tại bờ trụ mỏ than Na Dương là sử dụng máy 

cày xới. Đây là một loại thiết bị tiên tiến, rất cơ động, linh hoạt và gọn nhẹ, dễ sử dụng, phù hợp với dây 

chuyền đồng bộ thiết bị theo chu kỳ sẵn có của mỏ, thuận lợi cho công tác vận hành, tổ chức thi công, chỉ 

đạo sản xuất và không làm đảo lộn các quy trình sản xuất hiện đang áp dụng của mỏ. Hơn nữa, các hãng 

KOMATSU và CAT đều đã có các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng chắc chắn ở Việt Nam (L. V. Thực, 2017). 

Theo O.P. Iacobasvin (1977), phạm vi sử dụng phương pháp làm tơi cơ học thể hiện ở Hình 4.  

 

Hình 4. Lược đồ xác định vùng áp dụng phương pháp làm tơi cơ học 

Từ lược đồ này cho thấy rằng với đất có độ cứng n < 40 MPa  thì có thể xới ở các cấp nứt nẻ từ IIV; 

khi n  40÷70 MPa, ở cấp nứt nẻ III thì mới có thể làm tơi bằng phương pháp xới được; còn loại đất đá 

có độ cứng n > 70 MPa thì có thể xới được khi cấp nứt nẻ I. Với đất đá có độ cứng n > 120 MPa hoặc nứt 

nẻ cấp IV, V thì không thể xới được.  

Với tốc độ truyền âm bờ trụ mỏ than Na Dương từ 900÷1800 m/s; ứng suất nén nhỏ hơn 50 Mpa thì 

chọn máy xới D9R công suất máy xới khoảng 302 Kw, trọng lượng máy 48,2 tấn với sơ đồ xới ở Hình 5. 

Một số chỉ tiêu kỹ thuật máy cày xới D9R thể hiện Bảng 2. 

Bảng 2. Chỉ tiêu kỹ thuật máy cày xới D9R áp dụng cho điều kiện bờ trụ mỏ than Na Dương 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Chiều sâu ngập răng có thể m 0,86 

2 Chiều rộng rãnh xới trên mặt  m 2,64 

3 Khoảng cách giữa hai rãnh đào kề nhau m 0,38 

4 Chiều sâu xới hiệu quả  m 0,5 

5 Chiều dài 01 luồng cày xới  m 100 

6 Tốc độ máy cày xới khi làm việc m/s 1,39 

7 Năng suất thiết bị theo giờ m3/h 584,58 

8 Năng suất thiết bị theo năm m3/n 1.788.806 
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Hình 5. Sơ đồ công nghệ bóc đất đá bờ trụ bằng máy cày xới 

b. Giải pháp công nghệ làm tơi đất đá bằng khoan nổ mìn (SĐCN2) 

Nổ mìn làm tơi đất đá là một trong những phương pháp sử dụng phổ biến. Để giảm thiểu cường độ sóng 

chấn động khi tiến hành nổ mìn tại bờ trụ và đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt có thể áp dụng 

các biện pháp làm tơi đất đá như sau (V. M. Thành và P. M. Thảo, 2004): 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nổ hữu ích (nổ mìn vi sai phi điện, thay đổi cấu trúc lượng 

thuốc, sơ đồ truyền nổ hợp lý…); 

- Khoanh vùng tác dụng nổ (nổ tạo biên, sử dụng màn chắn); 

- Lựa chọn qui mô vụ nổ hợp lý và sử dụng thiết bị chuyên dụng giám sát ảnh hưởng nổ mìn để khống 

chế, điều chỉnh qui mổ các vụ nổ hợp lý. 

Để thực hiện được những vấn đề nêu trên yêu cầu: 

+ Thiết kế nổ mìn: Có phương pháp nổ mìn để giảm thiểu tối đa sóng chấn động nổ mìn trong mỗi vụ 

nổ. Nổ mìn càng nhiều mặt thoáng thì tốc độ dao động nền công trình càng nhỏ. Nhờ nổ vi sai có thể tạo ra 

các mặt thoáng mới cho các khối thuốc nổ hàng trong. Khi nổ vi sai nhiều hàng, thời gian vi sai lớn có thể 

giảm thiểu tốc độ dao động địa chấn nhiều nhất. Chiều sâu khoan thêm với các lỗ khoan nghiêng là Lkt = 

0,3b; với lỗ khoan đứng Lkt = 0,38b (b- khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan).  

+ Thi công lỗ khoan: Quá trình thi công lỗ khoan đúng hộ chiếu (khoảng cách, chiều sâu, độ nghiêng…) 

sẽ làm giảm hậu xung đáng kể. 

+ Lượng thuốc nổ trong mỗi cấp vi sai: Có thể dùng giải pháp sau để giảm lượng thuốc mỗi bậc vi sai, 

nhờ đó làm yếu tốc độ dao động: Giảm chiều sâu lỗ khoan, thiết kế chiều cao tầng nhỏ; Dùng lỗ khoan 

đường kính nhỏ; Vi sai trong lỗ khoan; Dùng càng nhiều cấp vi sai càng tốt. 

+ Thuốc nổ: Dùng loại thuốc nổ có tốc độ truyền nổ nhỏ. 

Với các biện pháp và yêu cầu thiết kế như trên, đảm bảo tốc độ chấn động tại hàng rào nhà máy nhiệt 

điện phải nằm trong giá trị cho phép (Vcf ≤ 1,0÷1,5 cm/s) (Đ. T. Thắng và nnk, 2015), phạm vi áp dụng làm 

tơi bằng khoan nổ mìn thể hiện Hình 6. Sơ đồ công nghệ khoan - nổ mìn có thể áp dụng để giảm chấn động 

đối với bờ trụ và đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt (Hình 7), các thông số khoan nổ mìn thể hiện 

Bảng 2. 

Bảng 2. Thông số khoan nổ mìn bóc đất đá tại bờ trụ mỏ than Na Dương 

TT Chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 

Giá trị  

Lỗ khoan d= 160 mm Lỗ khoan d = 36 mm 

Nhóm I, 

II, III 

Nhóm 

IV 

Nhóm 

V 

Nhóm 

VI 

Nhóm 

VII 

1 Chiều cao phân tầng hpt m 6,0 3,4 2,8 2,1 1,5 

2 Độ cứng đất đá f   3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

3 Đường kính lỗ khoan dk m 0,16 0,16 0,036 0,036 0,036 

4 Mật độ nạp thuốc P kg/m 18,1 18,1 1,0 1,0 1,0 

5 Chỉ tiêu thuốc nổ  q kg/m3 0,20 0,20 0,12 0,12 0,12 

6 Chiều sâu khoan thêm Lkt m 1,6 1,3 0,3 0,3 0,3 

7 Chiều sâu lỗ khoan  Lk " 7,6 4,7 3,1 2,4 1,8 

8 Đường kháng chân tầng W " 6,4 6,4 1,6 1,6 1,6 

9 K/c các lỗ khoan  a " 6,4 6,4 1,6 1,6 1,6 

10 K/c các hàng lỗ khoan b " 5,5 5,5 1,4 1,4 1,4 
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11 K/l thuốc nổ trong lỗ khoan Qn kg 50 29 0,9 0,70 0,49 

12 Chiều cao cột thuốc Lt " 2,8 1,6 0,9 0,7 0,5 

13 Chiều cao cột bua Lb " 4,8 3,1 2,1 1,7 1,3 

14 Suất phá đá trung bình S m3/m 9,6 

15 Quy mô bãi nổ Q kg 3.809 131 

 

Để để tạo ra bờ mỏ với các thông số thiết kế, giảm tác động địa chấn vào bờ mỏ và đảm bảo bờ mỏ ổn 

định trong suốt thời gian tồn tại của nhà máy nhiệt điện Na Dương I, II, sử dụng sơ đồ nổ vi sai theo hàng 

hoặc qua lỗ với nhóm lỗ khoan d = 160 mm và nổ vi sai theo hàng với nhóm lỗ khoan d = 36 mm. 

 

 

 

 

Hình 6. Phạm vi áp dụng công nghệ làm tơi đất đá 

bằng khoan nổ mìn 
 Hình 7. Sơ đồ công nghệ làm tơi giảm chấn 

động đối với bờ trụ mỏ than Na Dương 

c. Công nghệ làm tơi đất đá bằng khoan nổ mìn kết hợp cày xới (SĐCN3) 

Đối với khu vực bóc đá cách nhà máy nhiệt điện từ 210÷260 m, đất đá có lớp cát kết phân bố dày hoặc 

đất đá ít nứt nẻ (đặc sít) có tốc độ truyền âm đo được lớn hơn 1500 mm/s. Trong trường hợp này, nếu sử 

dụng máy cày xới làm việc sẽ giảm hiệu quả làm tơi. Khi đó, cần nổ mìn làm mở rộng hệ thống khe nứt, 

tạo điều kiện thuận lợi cho máy xới làm việc hiệu quả. Sử dụng công nghệ khoan nổ mìn đường kính 36 

mm thể hiện qua Hình 8.  

 

Hình 8. Sơ đồ khoan nổ mìn làm tơi sơ bộ 02 lớp đá cát kết bằng lỗ khoan có đường kính 36 mm phục 

vụ nâng cao hiệu quả làm việc của máy xới 

Bảng 3. Các thông số khoan nổ d = 36 mm phục vụ máy xới 

TT Chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 

Giá trị 

HK.1 HK.2 HK.3 TB 

1 Chiều cao phân tầng nổ mìn hpt m 2 2 2 2 

2 Độ cứng đất đá f   4 4 4 4 

3 Chỉ tiêu thuốc nổ  q kg/m3 0,14 0,18 0,15 0,16 

4 Chiều sâu khoan thêm Lkt m 0,3 0,3 0,0 0,2 

5 Chiều sâu lỗ khoan  Lk " 2,3 2,3 2,0 2,2 

6 Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hàng a " 2,2 2,2 2,2 2,2 
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TT Chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 

Giá trị 

HK.1 HK.2 HK.3 TB 

7 Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan b " 1,9 1,9 1,9 1,9 

8 Khối lượng thuốc nổ trong lỗ khoan Qn kg 1,1 1,5 1,2 1,26 

9 Chiều cao cột thuốc Lt " 1,2 1,6 1,3 1,4 

10 Chiều cao cột bua Lb " 1,1 0,7 0,7 0,8 

11 Suất phá đá S m3/m       10,94 

12 Quy mô bãi nổ Q kg       514 

 

Các thông số khoan nổ mìn được tính toán xác định theo nguyên tắc: Tốc độ chấn động nền công trình 

tại hàng rào nhà máy nhiệt điện Na Dương không vượt qua giá trị cho phép V ≤ Vcp = 1,0÷1,5 cm/s; Đất đá 

sau khi nổ mìn làm tơi sơ bộ phải có tốc độ truyền âm phù hợp với công suất làm việc máy xới;  Sau khi 

nổ mìn đống đá gọn, ít có sự dịch chuyển, đảm bảo máy xới làm việc an toàn 

Kết quả tính toán thể hiện Bảng 3. Sau khi nổ mìn, sử dụng máy xới để làm tơi đất đá trong phạm vi toàn 

bộ mặt tầng. Sơ đồ công nghệ xới và các thông số làm việc của máy xới tương tự như trường hợp áp dụng 

công nghệ bóc đất đá bằng máy cày xới thuần túy (SĐCN1). 

3. Kết quả và thảo luận  

Trên cơ sở nguyên tắc lựa chọn, các công nghệ sử dụng và tính toán theo quy định hiện hành, các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án công nghệ bóc đất đá bờ trụ mỏ than Na Dương thể hiện trong Bảng 

4. 

Bảng 4. Chỉ tiêu so sánh ưu, nhược điểm của các sơ đồ công nghệ 

TT Chỉ tiêu so sánh SĐCN1 SĐCN2 SĐCN3 Ghi chú 

1 
Đảm bảo an toàn cho nhà máy nhiệt điện cũng như 

các công trình trên mặt (tốc độ dao động), cm/s 
0 1,0÷1,5 ≤ 1,0 

Tiêu chuẩn  

1,0÷1,5 cm/s 

2 Đảm bảo kế hoạch sản xuất của mỏ Đảm bảo Tốt Đảm bảo  

3 Chi phí làm tơi đất đá, đồng/m3 13.608 10.725 25.876  

Qua Bảng 4, cho thấy: SĐCN 2 có ưu điểm là chi phí làm tơi nhỏ nhất, tuy nhiên nhược điểm cơ bản là 

phát sinh hậu sung làm giảm yếu đất đá gần bãi nổ và tạo chấn động gây ảnh hưởng tới độ ổn định bờ và 

các công trình lân cận. SĐCN 1 và 3 sử dụng phương pháp làm tơi bằng cơ giới giảm thiểu tối đa ảnh hưởng 

của hậu sung và chấn động nhưng chi phí làm tơi cao hơn so với khoan - nổ mìn. 

4. Kết luận 

Mỗi sơ đồ công nghệ có những ưu, nhược điểm riêng về phạm vi áp dụng và hiệu quả công tác làm tơi. 

Tùy thuộc vào khoảng cách từ khu vực bóc đất đá bờ trụ mỏ than Na Dương đến Nhà máy Nhiệt điện Na 

Dương 1, 2 sẽ áp dụng các SĐCN phù hợp theo hướng cần mở rộng tối đa phạm vi làm tơi bằng công nghệ 

khoan nổ mìn đường kính d = 160mm (SĐCN2) đồng thời giảm thiểu phạm vi làm tơi bằng cày xới. 
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ABSTRACT 

Technology on the rock loosening and excavation for Na Duong coal 

mine's slope to ensure safety of the surface works 
 

Do Ngoc Tuoc1,*, Dam Cong Khoa1, Le Ba Phuc1 

1 VINACOMIN - Institute of Mining Science and Technology  

 
Na Duong coal mine is currently exploiting and supplying coal for Na Duong thermal - power plant. 

Currently, the bottom of mine is at level of +150 m. In the future, it will be deepened to level of +18 m. 

Characteristics of the mine slope of Na Duong coal mine is vertically sliding along to each layer. The plant 

lies on the berm and is 150m far from the berm on the North side. The designs are proposed to take away 

the overburden from 25 m to 100 m horizontally in order to ensure the stability of the berm when the bottom 

of mine is deepened. A number of technologies can be used to handle the berm of Na Duong coal mine 

such as the mechanical loosening, drilling and blasting, the excavation by excavators, dump trucks, etc. 

The paper suggests the suitable technology on the rock loosening, excavation and the mining sequence to 

ensure safety on seimic waves due to the blasting to the Na Duong thermal - power plant, which results in 

reducing the costs on the berm treatment. 

 

Keywords: Excavation technology; handling the berm; drilling and blasting; safety for the work.
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Đánh giá công nghệ khai thác và đề xuất các giải pháp công nghệ 

nâng cao hiệu quả khai thác đá ốp lát cho các mỏ đá ốp lát ở Việt Nam 
 

Phạm Văn Việt1,*, Nguyễn Anh Tuấn1
, Phạm Văn Hòa1, Trần Đình Bão1, Lê Thị Thu Hoa1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

  

TÓM TẮT  

Việt Nam có tiềm năng lớn về đá ốp lát được hình thành từ nhóm đá granit, đá thạch anh, đá hoa, đá vôi, 

đá phiến dạng liền khối, không bị các khe nứt tự nhiên làm gián đoạn được khai thác và chế biến tới kích 

thước, hình dạng, màu sắc, độ bóng khác nhau. Mặc dù, ảnh hưởng của tính chất cơ lý, mức độ nứt nẻ, vân 

sắc điều kiện địa hình đến đánh giá trữ lượng, công nghệ khai thác đá ốp lát, nhưng chưa có nghiên cứu 

đánh giá công nghệ khai thác đá ốp lát trên điều kiện hiện tại. Do đó bài báo đã đánh giá công nghệ khai 

thác đá ốp lát về điều kiện địa hình, trữ lượng, mở vỉa và trình tự khai thác, hệ thống khai thác và đồng bộ 

thiết bị. Qua đánh giá, tác giả nhận thấy khe nứt trong đá ốp lát ảnh hướng đến mức độ thu hồi và chi phí 

khai thác. Do đó tác giả đề xuất các giải pháp công nghệ khai thác đá ốp lát trên cơ sở khe nứt trong đá ốp 

lát như mô hình hóa các hệ khe nứt trong khối đá ốp lát, lựa chọn kích thước đá ốp lát, công tác mở vỉa, 

trình tự khai thác, đồng bộ thiết bị, phương pháp khai thác, hệ thống khai thác. 

 

Từ khóa: Đá ốp lát; mỏ đá ốp lát; nứt nẻ; công nghệ khai thác; mở vỉa; trình tự khai thác; đồng bộ thiết bị. 

 

1. Giới thiệu 

Đá ốp lát là đá tự nhiên bao gồm các nhóm đá magna, trầm tích, biến chất ở dạng liền khối, không bị các 

khe nứt tự nhiên làm gián đoạn được khai thác và chế biến tới kích thước, hình dạng, màu sắc, độ bóng 

khác nhau. Đá ốp lát cũng có nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày như làm tường, lát nền, ốp tường, 

lát vỉa hè, đường phố…Đá ốp lát phải đảm bảo thành phần thạch học, khoáng vật, tính chất cơ lý, đặc biệt 

không tồn tại nứt nẻ trong đá ốp lát. 

Việt Nam là nước có trữ lượng đá ốp lát lớn, phong phú về chủng loại sản phẩm hoa văn, độ bền và độ 

cứng. Theo thống kê của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dung khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng ở Việt Nam đến năm 2020, Việt Nam gồm có một số loại đá như nhóm đá granit (đá gabro, đá granit 

màu đen xám, đen trắng, màu hồng, màu hồng phớt vàng,..), đá andesit biến đổi nhiệt dịch, đá quăczit, đá 

hoa (marble), đá dăm kết núi lửa, đá vôi. Các đá được phân bố chủ yếu theo các vùng cơ bản. Vùng Đông 

Bắc gồm các loại đá có thể làm đá ốp lát như đá hoa (phần lớn), đá granit và đá vôi. Vùng Tây Bắc gồm đá 

hoa (phần lớn) và đá vôi. Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phần lớn là đá granit (Thủ Tướng chính 

phủ, 2012). Nhu cầu tiêu thụ các vận liệu ốp lát cũng lớn đã được dự báo tăng nhanh như theo quyết định 

số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ thì Việt Nam đến năm 2020 phải sản 

xuất 557 triệu m2 vật liệu ốp lát nhằm đáp ứng yêu cầu khoảng 470 triệu m2. Nhưng trong hoạt động khai 

thác chế biến đá ốp lát hiện nay vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến khả năng sản xuất hạn chế, giá trị mang lại 

chưa lớn do nhiều nguyên nhân như thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản và chế biến. Một trong đó là 

kỹ thuật khai thác gồm kỹ thuật, công nghệ khai thác vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như lựa chọn 

mức độ thu hồi, mở vỉa, trình tự khai thác, đồng bộ thiết bị, hệ thống khai thác chưa được quan tâm đến 

loại đá, điều kiện địa hình, mức độ nứt nẻ của mỏ. Trong thực tế nghiên cứu về đá ốp lát cũng đã có một số 

tác giả đã quan tâm như đánh giá về đặc điểm, chất lượng và mức độ nứt nẻ và khả năng ứng dụng đá trong 

sản xuất đá ốp lát (Khang, 2012; Nguyễn Tiến Dũng, 2001; Trần Xuân Đông, 2010; Nguyễn Tiến Thành, 

2010; Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, 2018). Ngoài ra, Tác giả Nguyễn Anh Tuấn và nhóm nghiên 

cứu đã quan tâm sự đến khe nứt trong khả năng thu hồi đá ốp lát trên cơ sở việc mô hình mạng khe nứt 

trong đá ốp lát (Nguyễn Anh Tuấn, 2016). 

Nhìn chung, các nghiên cứu về đá ốp lát vẫn còn hạn chế, đặc biệt các nghiên cứu về công nghệ khai 

thác đá ốp lát. Do đó, đứng trước yêu cầu thực tế và các nghiên cứu hiện tại trong khai thác đá ốp lát vẫn 

còn hạn chế. Bài báo đánh giá công nghệ khai thác, từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu 
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quả khai thác đá ốp lát cho các mỏ đá ốp lát ở Việt Nam là việc làm cần thiết. Trên cơ sở đánh giá điều kiện 

địa chất, trữ lượng, địa hình, công nghệ kỹ thuật khai thác hiện tại tại các mỏ đá ốp lát, những giải pháp về 

công nghệ kỹ thuật khai thác được đề xuất như kích thước sản phẩm, mở vỉa, trình tự khai thác, hệ thống 

khai thác. 

2. Hiện trạng công nghệ khai thác đá ốp lát ở Việt Nam 

2.1. Điều kiện địa hình 

Các mỏ đá ốp lát Việt Nam gồm ba loại chính đá hoa, đá granit và một số loại đá khác như (đá vôi, 

đôlômit, cát kết, quarzit,…) được chia thành các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Trong đó, các mỏ đá ốp lát khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ gồm Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái 

Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có địa hình núi cao, không có lớp đất phủ. Còn các mỏ đá ốp lát 

khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia 

Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang thường có địa hình đồi 

núi thấp và tương đối bằng phẳng, lớp phủ lớn. 

2.2. Trữ lượng đá ốp lát 

Các mỏ đá ốp lát ở Việt Nam bao gồm các đá maga, trầm tích và đá biến chất, trong đó các mỏ đá ốp lát 

có nguồn gốc magma xâm nhập chiếm tới 75% trữ lượng đá ốp lát của cả nước. Cá thành tạo địa chất có 

tiềm năng đá ốp lát chất lượng cao liên quan với các thành tạo xâm nhập có thành phần siêu mafic thuộc 

các phức hệ Ba Vì, Núi Chúa, Phù Mỹ và Chà Và; thành phần trung tính, axit - kiềm thuộc các phức hệ 

Phia Bioc, Vân Canh, Hải Vân, Cà Ná, Định Quán và Đèo Cả. Liên quan đến các thành tạo phun trào có 

thành phần mafic thuộc các hệ tầng Cẩm Thủy, Viên Nam, Túc Trưng, Đại Nga, Xuân Lộc; thành phần 

trung tính, axit thuộc các hệ tầng Khôn Làng, Đồng Trầu, Đèo Bảo Lộc, Nha Trang, Đơn Dương. Liên quan 

đến các thành tạo trầm tích là các thành tạo Cacbonat (đá vôi, dolomit), đá lục nguyên (cát kết, bột kết, dăm 

kết,…) đá biến chất (đá hoa, quarzit, đá phiến kết tinh). Các mỏ đá ốp lát phân bố tập trung ở các tỉnh thành 

của cả nước bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang. 

Chất lượng đá ốp lát được đánh giá theo loại đá và mức độ nứt nẻ tồn tại trong đá. Đối với đá hoa trắng 

thì trữ lượng đánh giá thông qua thành phần thạch học (gồm khoáng vật calcit, dolomit, thạch anh, phlogofit, 

graphyt, vật chất hữu cơ, khoáng vật quặng hiếm), thành phần hóa học ( gồm CaO, MgO, SiO2, T.Fe, Al2O3, 

MnO, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Cr2O3, MKN, SO3, CKT), hàm lượng SO3, tính chất cơ lý (gồm thể trọng tự 

nhiên, cường độ kháng nén bão hòa, cường độ kháng kéo bão hòa, hệ số biến mềm), vân sắc (Nguyễn Tiến 

Thành, 2010). Đối với đá granit, trữ lượng đánh giá qua thành phần thạch học (gồm thạch anh, plagioclase, 

kali và mica), thành phần hóa học (gồm SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3), tính chất cơ lý (gồm thể trọng tự nhiên, 

cường độ kháng nén bão hòa, cường độ kháng kéo bão hòa, hệ số biến mềm), vân sắc (Lương Quang Khang, 

2012; Nguyễn Tiến Dũng, 2001). Về đánh giá mức độ thu hồi khối đá ốp lát được thực hiện dựa trên đánh 

giá sự phân bố thế nằm của các hệ khe nứt chính và khe nứt cát khai trong khối đá theo các trạm đo trên 

mặt, theo khe nứt được thống kê trong lỗ khoan và đánh giá độ thu hồi khối thông qua việc mở moong khai 

thác thử với kích thước khối phân chia bởi hệ thống nứt nẻ ≥ 0,4 m3 sẽ được đưa huy động vào trữ lượng 

đá ốp lát. Độ thu hồi đá ốp lát được tính theo trạm đo trên mặt và trong lõi khoan thường khác nhau do sự 

phát triển của khe nứt, còn hệ số thu hồi đá ốp lát trong báo cáo thăm dò thường được lấy từ dữ liệu moong 

khai thác thử (khối lượng nhỏ hơn 50m3) chưa đại diện cho toàn mỏ (Đỗ Mạnh An, 2017). 

2.3. Mở mỏ và trình tự khai thác 

Công tác mở mỏ đối với các mỏ đá ốp lát thường được thực hiện gần tương đồng với các mỏ đá khai 

thác vật liệu xây dựng thông thường. Việc mở mỏ phụ thuộc vào điều kiện địa hình tồn tại đối với các mỏ 

đá ốp lát như địa hình núi cao, tầng phủ ít hoặc điều kiện địa hình thấp có tầng phủ, hoặc dưới mức thoát 

nước. 

* Đối với các mỏ đá ốp lát địa hình núi cao, công tác mở vỉa phụ thuộc vào hệ thống khai thác, đồng bộ 

thiết bị sử dụng mà có thể có các công tác như: bạt ngọn (tạo diện công tác đầu tiên), xén chân tuyên, tạo 

các bãi xúc trung gian, làm đường vận tải trực tiếp, đường di chuyển thiết bị. 

* Đối với các mỏ đá ốp lát có điều kiên địa hình thấp, có tầng phủ hoặc dưới mức thoát nước công tác 

mở vỉa gồm tạo diện khai thác ban đầu (bóc tầng phủ), làm đường vận tải trực tiếp, tạo các hố bơm thu 

nước khi mỏ dưới mức thoát nước tự chảy. 

Trình tự khai thác được thực hiện từ trên cao xuống dưới thấp, từ ngoài vào trong. 
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2.4. Hệ thống khai thác  

Hệ thống khai thác các mỏ đá ốp lát được áp dụng dựa trên quy mô khai thác và phương phương pháp 

khai thác khác nhau. Với điều kiện địa hình núi cao, diện khai thác hẹp, phương pháp khai thác chính bằng 

dây cắt kim cương thì hệ thống khai thác mỏ sử dụng là hệ thống khai thác khấu theo lớp xiên, khai thác 

bằng nhiều tầng từ ngoài vào trong. Với điều kiện mỏ có điều kiện tương đối thấp, phương pháp khai thác 

bằng máy cưa đĩa, diện khai thác rộng thì hệ thống khai thác các mỏ sử dụng là hệ thống khai thác khấu 

theo lớp bằng, khai thác lần lượt từ tầng trên xuống. Các thông số hệ thống khai thác được thiết kế tương 

tự như các thông số hệ thống khai thác cho các mỏ vật liệu xây dựng thông thường nhưng thực tế có sự sai 

khác như chiều cao tầng, góc nghiên bờ mỏ. 

2.5. Phương pháp khai thác 

Phương pháp khai thác là cách thức mỏ sử dụng để tách các khối đá ra thành các khối có kích thước nhất 

định theo yêu cầu của nhà máy chế biến đá ốp lát. Trong quá trình khai thác chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 

xây dựng cơ bản mỏ và giai đoạn sản xuất). 

* Đối với giai đoạn xây dựng mỏ: Do cần tạo diện khai thác nhanh, bóc đá phủ và đá bị phong hóa nứt nẻ. 

Các mỏ sử dụng phương pháp thủ công như khoan nêm, khoan nổ mìn và phương pháp cưa dây cắt kim 

cương. 

* Đối với giai đoạn sản xuất: Do điều kiện địa hình, quy mô công suất mỏ, tính chất đá ốp lát mà mỗi mỏ 

đá ốp lát áp dụng các phương pháp khai thác khác nhau. 

+ Đối với mỏ khai thác đá tảng lăn, hoặc địa hình phức tạp không bố trí đủ diện khai thác trên tầng, các 

mỏ sử dụng phương pháp khoan nêm, bột nở hoặc phương pháp cưa cắt bằng dây kim cương (Hình 1). 

+ Đối với mỏ địa hình bằng phẳng, diện khai thác lớn, các mỏ sử dụng phương pháp cưa đĩa kết hợp với 

phương pháp cưa dây kim cương, hoặc với khoan nêm (Hình 2). 

  
Hình 1. Cưa cắt bằng dây cắt kim cương khai 

thác đá tảng lăn 

Hình 2. Cưa cắt bằng máy cưa đĩa khi mỏ khai 

thác trên mặt bằng rộng 

2.6. Đồng bộ thiết bị 

Đồng bộ thiết bị trên các mỏ đá ốp lát sử dụng căn cứ vào phương pháp khai thác, vận chuyển trên mỏ 

sử dụng. 

* Phương pháp khai thác:  

- Mỏ sử dụng phương pháp khoan nêm: gồm các máy khoan cầm tay đường kính từ 32-42mm, các nêm 

và búa tạ. 

- Mỏ sử dụng phương pháp cưa dây kim cương: gồm các máy khoan đường kính 42-75mm để khoan 

định hướng luồn dây kim cương, đường ray để định hướng chuyển động của máy dẫn động cắt, máy cắt, 

vòng dây cắt kim cương. 

- Mỏ sử dụng phương pháp cưa đĩa: gồm hệ thống đường ray, máy dẫn động cưa và đĩa cưa. 

* Vận chuyển: 

- Mỏ địa hình núi cao: mỏ sử dụng máy bốc kết hợp với ô tô. 

- Mỏ địa đồi núi thấp, kết hợp tầng phủ lớn khó vận chuyển bằng ô tô, mỏ sử dụng máy bốc kết hợp 

phương pháp tời kéo, cần trục. 

- Mỏ khai thác xuống sâu, địa hình dốc: mỏ sử dụng vận chuyển kết hợp giữa máy bốc với cần cẩu và 

ôtô. 

2.7. Chế biến đá ốp lát 
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Quá trình chế biến đá ốp lát được thực hiện ở nhà máy được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn chia các 

khối thành các tấm và giai đoạn đánh bóng. 

* Giai đoạn cưa cắt thành các tấm: 

Sau khi được tách ra từ các khối theo kích thước nhất định, các khối đá sẽ được đưa qua máy cưa để cắt 

thành các tấm. Máy cắt với nhiều lưỡi cưa có thể điều chỉnh phù hợp với độ dày của đá. Quá trình cắt này 

được thực hiện bằng 2 loại máy cưa: Cưa băng và cưa đĩa. 

+ Cưa băng: gồm các lưỡi kim cương hoặc đầu nhỏ kim cương gắn vào cạnh lưỡi cưa băng, trong quá 

trình cắt nước được bơm làm mát lưỡi cưa khi các lưỡi cưa băng cắt qua khối đá (Hình 3). 

+ Cưa đĩa: Cưa đĩa gồm các đường kính đĩa cưa khác nhau làm việc đồng thời như máy cưa nhiều lưỡi 

cắt. Khung cưa chuyển động tiến và lùi để cưa khối cắt (Hình 4)  

  
Hình 3. Cưa cắt khối thành tấm bằng máy cưa 

băng 

Hình 4. Cưa cắt khối thành tấm bằng máy cưa đĩa 

* Giai đoạn đánh bóng các tấm: 

Các tấm đá ốp lát được đem đi đánh bóng, ở đây chúng được đặt theo chiều nằm ngang trên một dây 

truyền băng tải loại lớn, qua một loạt các đầu máy đánh bóng, bắt đầu bằng mài mòn kim cương thô và sau 

tới khâu mài nhẵn hơn, mịn hơn giống như chà nhám gỗ. Các tấm được phủ một lớp hợp chất cenmenticous 

hoặc epoxy để lấp đầy các lỗ trống tự nhiên của đá. 

3. Đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác đá ốp lát cho các mỏ đá ốp lát ở Việt 

Nam 

Qua đánh giá hiện trạng công tác khai thác đá ốp lát ở Việt Nam có một số nhận xét:  

• Quá trình thăm đò, đánh giá trữ lượng của đá ốp lát đã quan tâm đến ảnh hưởng của hệ thống khe nứt 

tới việc thu hồi khối đá ốp lát, nhưng lấy căn cứ tính trữ lượng đá ốp lát với thể tích khối từ 0,4 m3 trở lên 

là chưa phù hợp vì khối 0,4 m3 trở lên được sử dụng còn phụ thuộc vào yêu kích thước đá thu hồi đưa vào 

chế biến và hình khối 3 chiều của khối 0,4 m3. 

• Các mỏ chưa xác định được kích thước sản phẩm đá ốp lát chủ đạo dẫn đến các thiết bị đầu tư chưa 

đúng công suất, kích thước dẫn đến chi phí tăng khi mức độ nứt nẻ tăng, hoặc không tận thu tối đa đá ốp 

lát có thể tích nhỏ như 0,4m3.  

•  Trong hoạt động khai thác tại các mỏ đá ốp lát chưa quan tâm đến việc đánh giá hệ thống khe nứt 

trong khối đá . Điều này dẫn tới tới việc lựa chọn vị trí mở vỉa, trình tự khai thác chưa đảm bảo khả năng 

thu hồi đá ốp lát như mong muốn như phê duyệt trữ trượng.  

• Các thiết bị trong mỏ khai thác đá ốp lát đã được đầu tư hiện đại nhưng chưa đồng bộ do chưa xây 

dựng cơ sở tính chọn phù hợp. Ngoài ra, các thông số hệ thống khai thác chưa tính toán phù hợp với các 

đồng bộ thiết bị, giữa thiết kế và thực tế còn khác. 

Từ thực trạng khai thác đá ốp lát ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc khai thác đá sử 

dụng làm đá ốp lát phụ thuộc vào mức độ liền khối, vân sắc, tính cơ lý, độ mài mòn. Nhưng mạng lưới khe 

nứt phát triển trong khối đá ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thu hồi đá ốp lát và chi phí khai thác. Do đó, để 

làm tăng hiệu quả khai thác (thông qua thu hồi khối và chi phí khai thác) mỏ đá ốp lát cần thực hiện một số 

giải pháp công nghệ sau: mô hình hóa hệ thống khe nứt trong khối đá; xác định kích thước khối đá ốp lát 

cần thu hồi; lựa chọn vị trí mở vỉa, trình tự khai thác; hệ thống khai thác và đồng bộ thiết bị. 

3.1. Mô hình hóa hệ thống khe nứt trong khối đá 

Khe nứt được coi là các mặt phẳng, mà nó có thể biểu diễn bằng phương trình toán học qua 3 điểm trong 

hệ trục toạ độ (Hình 5). Tập hợp các dữ liệu cơ bản trong mô hình toán học, mô tả các khu vực với mô hình 

3 chiều trong điều kiện có thể. Quá trình lặp được thực hiện trên cơ sở các thuật toán được số hoá, đánh giá 

mỗi một mầu sắc là một hệ khe nứt. Sự giao cắt của các hệ khe nứt tạo ra các khối lồi và dễ dàng trong tính 

toán thống kê. Kết quả chúng ta thu được mô hình hệ thống khe nứt trong khu vực nghiên cứu. 
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Trong quá trình khai thác của mỏ đá ốp lát, chúng ta có thể dùng phương pháp như cửa sổ khảo sát (window 

sampling) hoặc các tuyến khảo sát (Scanline) để thực hiện các phép đo thu thập khe nứt. Xây dựng các 

tuyến thăm dò theo phương thẳng đứng và nằm ngang của tuyến tầng. Ta thu được thông tin 2 họ khe nứt 

như (Hình 6: vách 1 (wall 1), họ khe nứt A, C ; vách 2 (wall 2), họ khe nứt B). Cần xác định rõ ràng sự kéo 

dài và dừng lại có thể của các hệ khe nứt, như chiều dài và độ mở rộng của từng khe nứt đo và quan sát 

được. 

 

Hình 5. Định nghĩa mặt khe nứt qua 3 điểm 

 
Hình 6. Sự kéo dài các khe nứt trên sườn tầng khai thác của mỏ đá với 3 họ khe nứt A, B và C. 

Phương pháp tiếp cận được đề xuất và phát triển sử dụng các phương pháp xử lý số liệu và mô hình cấu 

trúc của khối đá và các đứt gẫy: quá trình sử dụng dữ liệu địa chất với các chương trình toán học và xử lý 

số liệu địa chất như Mathematica và Dips; mô phỏng và biểu diễn các phần tử rời rạc với Mathematica, 

RESOBLOK (LMGC90/3DEC) như trong Hình 7. 

Mô hình khối đá được nhóm nghiên cứu tiến hành trên moong khai thác thử (Hình 8). Công tác mở moong 

khai thác thử nhằm mục đích xác định độ thu hồi đá ốp lát theo các kích cỡ khác nhau theo thực tế, lấy mẫu 

nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của đá. Moong khai thác thử M.01 với kích thước dài 7 m, rộng 4,8 m và chiều 

cao trung bình 3,5 m; với thể tích 117,6m3. 

 

Bảng 1. Các thông số cơ bản của các hệ khe nứt chính của mỏ Thung Khuộc 

Điểm mỏ và các thông số 
Các hệ khe nứt chính 

Hệ 1 Hệ 2 Hệ 3 

Phương vị hướng dốc (d) 210220 4050 170 

Góc dốc (d) 3040 7075 6065 

Độ phân tán hệ khe nứt (K) 220 995 1876 

Khoảng cách giữa khe nứt trong họ theo phân bố 

Uniform (a;b), với a giá trị min và b giá trị max 
(0,1;1,25) (0,1;1,25) (0,1;1,25) 
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Nhận dạng số hệ khe nứt chính 

(chương trình Mathematica, Dips, PSMY) 

 

 
Xây dựng mô hình các thông số hình học và cơ học của khối đá nứt nẻ 

(Mathematica, RESOBLOK, LMGC90) 

Hình 7. Phương pháp và trình tự mô hình khối đá 

 

 
Hình 8. Mô hình khối đá ốp lát dựa trên các thông số hệ thống khe nứt thu thập 

 (Nguyễn Anh Tuấn, 2016) 

3.2. Lựa chọn kích thước đá ốp lát 

Đá ốp lát sau khi được khai thác vận chuyển về nhà máy sẽ tiến hành cưa cắt thành các tấm với kích 

thước nhất định dựa trên yêu cầu kích thước tiêu chuẩn của thi trường vật liệu đá ốp lát tự nhiên và khả 

năng làm việc của thiết bị cưa tấm trong nhà máy và thiết bị cưa ngoài mỏ, thiết bị vận tải và mức độ nứt 

nứt nẻ của mỏ. 

Đối với quy định kích thước tiêu chuẩn của đá ốp lát tự nhiên đã được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 

4732:2016 là đá ốp lát có dạng hình tấm mỏng, hình vuông, hình chữ nhật, bốn cạnh được mài và mặt chính 
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của tấm được làm phẳng hoặc mài bóng. Kích thước cụ thể của đá ốp lát được thể hiện qua Bảng 2. 

 

Bảng 2. Kích thước tấm đá ốp lát theo TCVN 4732:2016 

Loại Kích thước danh nghĩa 

Chiều dài và chiều rộng, mm Chiều dày, mm 

I ≥ 600 ≤ 12 
II <600 ≥ 30 

Đối với thiết bị cưa cắt tấm ốp lát, khối đá ốp lát và thiết bị vận tải: tùy vào khả năng mỗi loại cưa cắt 

tấm đá ốp lát sẽ có kích thước lớn nhất của khối đá ốp lát đưa vào cắt dựa trên công suất của máy cưa cắt. 

Do là một dây chuyền từ cưa cắt ngoài mỏ, vận tải về nhà máy đến cưa tấm trong nhà máy. Do đó, giữa 

khâu cưa cắt đá ốp lát ngoài mỏ và vận tải về nhà máy đều phải đồng bộ với thiết bị cưa cắt trong nhà máy. 

Cụ thể đối với máy cưa băng nhiều đĩa cưa của Ấn độ có để xuất một số thông số kích thước như Bảng 3:  

Bảng 3. Thông số khối đá đưa vào cưa theo khả năng của thiết bị cưa tấm đã chọn 

Chủng loại LN 125 LN 150 LN 180 

Chiều dài khối, mm 2800 3200 3200 

Chiều rộng khối, mm 1800 1800 2130 

Chiều cao khối, mm 1800 1800 2200 

Đối với mức độ nứt nẻ của khối đá: Mức độ nứt nẻ của khối đá được xác định trên cơ sở số hệ thống 

khe nứt, thế nằm các hệ thống khe nứt và khoảng cách giữa các khe nứt trên một hệ thống. Điều này làm 

cho khối đá bị phân khối mạnh và ảnh hưởng đến kích thước của các khối sinh ra bởi các khe nứt. Việc xác 

định kích thước khối đá sản phẩm (hình lập phương) được lấy ra từ các khối sinh ra bởi các khe nứt. Tỷ lệ 

giữa tổng thể tích các khối đá sản phẩm và khối đá sinh ra bởi khe nứt chính là mức độ thu hồi thực tế của 

khối đá sản phẩm được khai thác. Do đó với một mức độ nứt nẻ nhất định sẽ xác định được một kích thước 

sản phẩm nhất định có mức thu hồi là cao nhất. 

3.3 Vị trí mở mỏ và trình tự khai thác 

Công tác mở mỏ đối với các mỏ đá ốp lát cần được thực hiện gần giống các mỏ đá khai thác vật liệu xây 

dựng thông thường. Việc mở mỏ phụ thuộc vào điều kiện địa hình tồn tại đối với các mỏ đá ốp lát như địa 

hình núi cao, tầng phủ ít hoặc điều kiện địa hình thấp có tầng phủ, hoặc dưới mức thoát nước đã được đề 

cập đến trên phần hiện trạng. Ngoài ra công tác mở mỏ và trình tự khai thác cần phải xác định dựa trên sự 

ảnh hưởng của hệ thống nứt nẻ đến khả năng thu hồi khối đá.  

Nguyễn Anh Tuấn đã tiến hành mô hình khối đá nứt nẻ dựa trên số liệu thống kê moong khai thác thử tại 

mỏ đá vôi trắng Thung Khuộc, Nghệ An và đề cập tới các hướng của tuyến tầng công tác khai thác các khối 

liên quan đến trình tự mở tầng, vị trí tuyến công tác đầu tiên của mỏ với các hướng của hệ thống khe nứt 

chính (Hình 9) (Nguyễn Anh Tuấn, 2016). Phần trăm khối thể tích của các khối có trong mô hình : 

- Hướng khai thác 35°, với Vmin ≥ 0.4 m3 chiếm 60% và Vmin ≥ 1 m3 chiếm 36%. 

- Hướng khai thác 225°, với Vmin ≥ 0.4 m3 chiếm 60% và Vmin ≥ 1 m3 chiếm 25%. 

- Hướng khai thác 350°, với Vmin ≥ 0.4 m3 chiếm 60% và Vmin ≥ 1 m3 chiếm 28%. 

Như vậy, qua mô hình khối đá nứt nẻ theo các hướng khác nhau cho tỉ lệ các khối Vmin ≥ 0.4 m3 không 

thay đổi, chiếm khoảng 60% còn khối có thể tích Vmin ≥ 1m3 thay đổi. Cụ thể với hướng khai thác 350 thì 

thể tích khối Vmin ≥ 1m3 chiếm tỷ lệ lớn nhất 36% so với 2 hướng khai thác khác tương ứng 25% và 28%. 

3.4. Hệ thống khai thác và đồng bộ thiết bị 

Đồng bộ thiết bị đầu tiên cần tính toán dựa trên phương pháp tách đá ốp lát và phương thức vận chuyển 

mỏ lựa chọn theo điều kiện địa hình, quy mô công suất mỏ, tính chất đá ốp lát mà mỗi mỏ đá ốp lát áp dụng 

các phương pháp khai thác khác nhau. Ngoài ra, thông số và công suất của đồng bộ thiết bị cần phải được 

tính toán dựa trên kích thước các khối đá ốp lát được tính toán dựa trên mức độ nứt nẻ của mỏ đá ốp lát để 

mức thu hồi đá ốp lát lớn nhất. 

Hệ thống khai thác các mỏ đá ốp lát vẫn được áp dụng dựa trên quy mô khai thác và phương phương 

pháp khai thác khác nhau như đã được đánh giá. Với điều kiện địa hình núi cao, diện khai thác hẹp, phương 

pháp khai thác chính bằng dây cắt kim cương thì hệ thống khai thác mỏ sử dụng là hệ thống khai thác khấu 

theo lớp xiên, khai thác bằng nhiều tầng từ ngoài vào trong. Với điều kiện mỏ có điều kiện tương đối thấp, 

phương pháp khai thác bằng máy cưa đĩa, diện khai thác rộng thì hệ thống khai thác các mỏ sử dụng là hệ 

thống khai thác khấu theo lớp bằng, khai thác lần lượt từ tầng trên xuống. Ngoài ra, các thông số HTKT 

cần hoàn thiện hơn với phương pháp khai thác, đồng bộ thiết bị sử dụng để đảm bảo làm việc năng suất và 

an toàn. 
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Hình 9. Mô hình khối đá nứt nẻ trong moong khai 

thác thử M.01, mỏ đá hoa trắng Thung Khuộc, Nghệ 

An, a) hướng mô hình song song  với hệ khe nứt 1; b) 

hướng mô hình song song  với hệ khe nứt 2; c) hướng 

mô hình song song  với hệ khe nứt 3. 

4. Kết luận 

Bài báo đã đánh giá hiện trạng các loại mỏ đá ốp lát, đặc điểm chất lượng, trữ lượng và sự phân bố và 

nhận thấy, nước ta có hai loại đá ốp lát cơ bản là granit và đá hoa trắng đảm bảo chất lượng làm đá ốp lát, 

nhưng phụ thuộc rất lớn vào mức độ nứt nẻ. Việc đánh giá mức độ nứt nẻ đã được nghiên cứu nhưng cũng 

chỉ mới dựa trên khảo sát sơ bộ, phần lớn đánh giá mức độ thu hồi dựa vào moong khai thác thử. Công 

nghệ khai thác đá ốp lát vẫn chưa quan tâm nhiều đến ảnh hưởng của mức độ nứt nẻ đến hiệu quả khai thác 

nên công tác mở mỏ, trình tự khai thác, phương pháp khai thác, đồng bộ thiết bị vẫn chỉ xây dựng trên cơ 

sở điều kiện địa hình, quy mô công suất, loại đá ốp lát. Từ nhận thức thực tế khai thác đá ốp lát, tác giả đề 

xuất cần thiết đánh giá thêm công nghệ khai thác dựa trên việc mô hình hóa hệ thống khe nứt khối đá để 

lựa chọn kích thước khối khai thác, vị trí và hướng khai thác, đồng bộ thiết bị, hệ thống khai thác. 

Cần thiết nghiên cứu tiếp hoàn thiện mô hình hệ thống khe nứt khối đá phù hợp với thực tế nhất, xác 

định kích thước đá ốp lát, vị trí và trình tự khai thác để đảm bảo thu hồi cho mỗi điều kiện nứt nẻ nhất định 

cho mức thu hồi lớn nhất, tạo cơ sở lựa chọn đồng bộ thiết bị, hệ thống khai thác cho mỏ làm việc năng 

suất và an toàn.  
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ABSTRACT 

Review of Quarrying Technology and Technical Proposal to improve 

Quarrying Efficiency for Dimension Stone Quarries in Vietnam   
 

Pham Van Viet1*, Nguyen Anh Tuan1
, Pham Van Hoa1, Tran Dinh Bao1, Le Thi Thu Hoa1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

Vietnam has a significant potential on dimension stone, consisting of granite, quarzit, marble, limestone, 

shale in intact without discontinue of natural joints, which is quarried and processed to various sizes, shapes, 

colours and polishes. In spite of being affected by physical properties, fracture, texture, terrain to the reserve 

and the technology of dimension stone, there have not been studies on review of this problem. Therefore, 

the paper reviewed mining technology on terrain, reserve, initial mining position, mining sequence, 

equipment fleet, mining methods, mining system. From these reviews, the author indicates joint sets have 

affected to its recovery rate and quarrying cost. Therefore, the author suggests technical proposals based on 

joint sets data, such as fracture network modelling, selected dimension stone size, initial mining position, 

mining sequence, equipment fleet, mining methods, mining system. 

 

Keywords: Dimension stone; fracture; mining technologies; initial mining position; mining sequence; 

equipment fleet. 
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