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Abstract 

The Underground mines are exploiting in too more depth, all of most less than limits depth. 
However, the swelling foundation had happened that caused destruction pit. This paper showed the 
study of swelling foundation and some solutions handle, use structure support in conditions swelling 
pressure destruction pit at some mines in Quang Ninh region. 

 

Đặt vấn đề 

Điều kiện địa chất mỏ nói chung và điều kiện địa cơ học mỏ nói riêng vùng than Quảng Ninh 

rất phức tạp. Phay phá, đứt gãy nhiều. Vỉa bị nâng hạ trong quá trình thành tạo nên mức độ ổn định 

của vỉa than theo phương và góc dốc thấp. Đặc biệt khi các vỉa nằm gần mặt đất ngoài việc chịu tác 

động nói chung của thành tạo còn bị ảnh hưởng của quá trình bồi tích, trôi rữa, xâm thực nên các vỉa 

ngoài rìa còn bị nước mặt xâm nhập gây nên những biến đổi lớn. Các đường lò bị nén, ép, đâỷ trồi từ 

phía nền, hông lò gây biến dạng, phá huỷ. Do đó kết cấu chống bị phá hỏng nhanh, thời gian tồn tại 

ngắn, phải chống xén lại nhiều lần. 

Các đường lò, nhất là các đường lò đào chống dọc theo vỉa than có thời gian sử dụng dài bị 

biến dạng nhanh, phải “xén” lại nhiều lần trong năm như các đường lò dọc vỉa mức +50; -150 mỏ than 

Mạo Khê, lò dọc vỉa than mức + 25 mỏ than Hồng Thái, lò dọc vỉa than mức + 225 mỏ than Đồng Rì 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 45 (TN HHMTV) Tổng công ty Đông Bắc, hay đoạn lò 

dọc vỉa vào lò chứa nước mức -175 mỏ than Vàng Danh. Các đường lò trên có chiều dày lớp đất phủ 

không lớn. Chỉ khoảng 4050m như lò dọc vỉa mỏ than Hồng Thái, mỏ than Đồng Rì, mỏ than Mạo 

Khê hay nằm sâu cách mặt đất vài ba trăm mét hoặc gần 500m như lò dọc vỉa mức -150 mỏ than Mạo 

khê, mức -175 mỏ than Vàng Danh. Các vì chống lò bị biến dạng, kết cấu bị phá huỷ chỉ xẩy ra cục 

bộ (không liên tục) trên một đoạn lò trong cùng một mức. Hiện tượng nén, đẩy trồi chỉ xuất hiện tại 

một số đoạn lò nhất định. Đó là những đoạn đặt trên trụ giả, trụ trực tiếp đá là sét và sét kết, bột kết, 

ẩm ướt, có nước dột hoặc không. 

1. Nghiên cứu hiện tượng mất ổn định đường lò tại một số mỏ than hầm lò Quảng Ninh 
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Các năm gần đây, một số mỏ khu vực Mạo Khê; Hồng Thái; Đồng Rì; Thống Nhất … một số 

đường lò dọc vỉa than, mặc dù nằm gần mặt đất nhưng áp lực mỏ rất lớn. Nhiều đường lò thời gian 

tồn tại ngắn. Có những đường lò chỉ sau khi thi công 3 - 4 tháng đã bị nén bẹp phải đào chống lại [9]. 

Các đường lò bị biến dạng phải đào chống lại gọi là “chống xén”, ảnh hưởng không nhỏ tới vận 

chuyển than và thông gió, đặc biệt phải dừng sản xuất đào, chống hoặc khai thác các đường lò hoặc lò 

chợ phía trong các đoạn chống xén.  

Hiện tượng một số đoạn lò phải chống xén lại nhiều lần trong năm không phải xuất hiện tại 

tất cả các mỏ hầm lò, mà chỉ một vài mỏ nhưng phân bố đều khắp trong các vùng than Quảng Ninh 

(Uông Bí-Hòn Gai-Cẩm Phả). Các mỏ có những đoạn lò bị nén ép phá huỷ phải chống xén lại phân bổ 

ở hầu hết các mức khai thác từ nông đến sâu , hay tại các lò dọc vỉa cách mặt đất vài chục mét đén các 

đường lò dọc vỉa than cáh mặt đất ba, bốn trăm mét. Nên nếu tính chiều sâu tới hạn như các công trình 

nghiên cứu của nhiều nhà khoa học khi mà tại chiều sâu (H) giá trị của H =  hay theo [8] giá trị tại 

của biểu thức H /  < 0,25, trong đó H (m) chiều sâu bố trí đường lò,  (T/m3) trọng lượng thể tích 

của đá và  (T/m2) độ bền của đá  

Công tác chống xén không những tốn kém vật tư, vật liệu, nhân công mà còn mất an toàn, hạn 

chế sản lượng khai thác than và tốc độ đào lò của mỏ. Báo cáo giới thiệu công tác nghiên cứu tìm 

nguyên nhân và biện pháp giải quyết tại mỏ than Đồng Rì, một mỏ có nhiều đoạn lò phải chống xén 

vài lần trong năm, nằm cách không xa mặt đất (25-30m). 

Mỏ than Đồng Rì - Công ty TNHHMTV 45 thi công các đường lò dọc vỉa 7, trên mức thông 

thuỷ (+ 225m), chiều dày lớp đất phủ không lớn (mặt đất phủ +250  +270m) nhưng các vì chống 

thép lòng mo СВП 22 với khoảng cách vì chống 0,7m/vì tại một số vị trí bị phá huỷ mạnh, đường lò 

không thể sử dụng. Viện KHCN mỏ đã tiến hành công tác nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn 

các giải pháp tổng thể để chống giữ các đường lò đào trong đá yếu áp lực lớn tại Công ty TNHHMTV 

45”.  

Đề tài đã tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu thí nghiệm tính chất cơ học biến dạng theo thời 

gian trong phòng và hiện trường. Từ các kết quả nghiên cứu sơ bộ đã thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ 

thuật bản vẽ thi công và đưa vào áp dụng, theo dõi, bổ sung thiết kế tại lò dọc vỉa 7 mức + 225 LC 7-7 

Cánh Đông khu II Tuyến IV với tổng chiều dài: 21,5m từ ПК 14 đến ПК 35,5 bằng vì chống thép 

khép kín liên kết giữa xà, cột, dầm nền dạng vòm ngược thép lòng mo СВП 27 bằng gông linh hoạt, 

liên kết giữa các khung chống với nhau bằng giằng thép, văng gỗ; tiết diện đường lò: Sđ  11 m2, 

khoảng cách giữa các vì chống: 0,35m, sử dụng tấm chèn bê tông cốt thép đúc sẵn, chèn kín quanh 

khung chống.  

Sau 9 tháng theo dõi sau thi công các vì chống bị biến dạng và chuyển dịch không đáng kể, 

hiện tượng phá huỷ duy nhất là một vài gông bị dứt đứt đã được thay thế, hình dạng tiết diện đường lò 

không thay đổi.  

Quá trình chống giữ các đường lò dọc vỉa than tại mỏ than vuìng Quảng Ninh    
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Từ năm 2008-2009, các mỏ than hầm lò trong tập đoàn Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) 

với số lượng mét lò chống xén có nơi tương đương số mét lò đào mới [9] nên Tập đoàn giao Viện 

KHCN mỏ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp nhằm giảm chi phí chống xén trong 

các đường lò đào trong than”. Sau khi nghiên cứu đạt kết quả, Viện KHCN mỏ đã tiến hành mở rộng 

việc xử lý tại một số mỏ có nhiều đường lò bị phá hỏng, phải chống xén lại như Mạo Khê, Thống 

Nhất, Vàng Danh … 

Viện KHCN mỏ đã tiến hành khảo sát, đánh giá, thí nghiệm xác định các tính chất cơ học, lý 

học của đá và tính chất hoá lý của nước mỏ tại các đường lò phải chống xén.  

 Quá trình nghiên cứu thấy rằng, một số đường lò hay đoạn lò vì chống mỏ bị phá hỏng, 

đường lò bị nâng nền, bị bóp bẹp, nhiều vị trí không thể chui qua là do sức chịu tải của vì chống 

không đủ để chống lại khối tải trọng đất đá tác động từ các phía mà chủ yếu từ nền lò. Mặt khác sự 

tương tác của vì chống với đất đá và khối đá rất không tốt. Hướng tác động của áp lực không vuông 

góc với vì chống vì thế vì chống phần lớn bị vặn, uốn, đẩy xiên.  

Quá trình hình thành lỗ trống trong khối đá, nhất là sau khi đường lò được thông gió. Áp suất 

khí, nước trong khối đá và trong không gian đường lò thay đổi. Dòng thổi của không khí gây nên sự 

chênh áp khí và nước. Nước, khí (độc) từ trong các khe nứt chảy vào không gian đường lò; đây là một 

trong những nguyên nhân làm cho đá quanh đường lò bị ẩm ướt sau một thời gian đưa đường lò vào 

sử dụng.  

Các khoáng như: montmollionite, dolomite là khoáng có tính trương nở mạnh khi gặp nước. 

Các khoáng montmollionite là sản phẩm của tro núi lửa [7] thường có mặt trong các loại đất, đá trầm 

tích như: sét kết, sét than, than đá kẹp, bột kết. Sự phân bố các loại khoáng trương nở trong đất đá mỏ 

không đều.   

Mặt khác sét và sét kết có tính chất tan rữa mạnh. Khi gặp điều kiện ẩm, nước nhiều sẽ tan 

rữa và làm cho các lớp không còn dính nhau. Khi có mặt của các khoáng như montmollionite hay 

thạch cao khi gặp nước chúng sẽ nở ra với sự tăng thể tích lên tới 20 – 30% (hình 1). 

 Các nhà công nghệ khai thác vẫn quan niệm rằng khi đào lò dọc vỉa nên bố trí các đường lò 

bám trụ, vì khi đó vì chống được đặt trên trụ vỉa được coi như đặt trên nền bền vững giúp cho vì 

chống không bị lún.  
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Với các lò dọc vỉa, khi vách và trụ vỉa là các loại đá có chứa những khoáng có tính trương nở 

thì việc bố trí đường lò bám trụ càng làm cho đường lò bị phá huỷ nhiều hơn. Điều này được nhiều tác 

giả đề cập trong các tài liệu [1][2] [3] [5] 

 Khảo sát một số đường lò dọc vỉa than, ngay cả đường lò dọc vỉa 7, vỉa 9 mỏ than Đồng Rì 

các hiện tượng phá huỷ đường lò chủ yếu từ phía trụ vỉa, áp lực đẩy có hướng vuống góc với trụ làm 

cho vì chống bị đẩy xiên là chủ yếu (hình 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy, hiện tượng nén ép phá huỷ kết cấu chống lò tại một số mỏ vùng Quảng Ninh không 

hoàn toàn phụ thuộc vào chiều sâu bố trí đường lò. Kết quả khảo sát, theo dõi, phân tích, đánh giá 

trong nhiều năm thấy rằng áp lực gây nên đẩy trồi nền, hông lò do những nguyên khác đó là quá trình 

bùng nền không mang tính nén ép theo chiều sâu mà hoàn toàn từ các nguyên nhân của sự trương nở 

của đá trụ vỉa than cùng với tác động của nước ngầm khi đào lò. 

2. Những yêu cầu kỹ thuật đối với vì chống trong đường lò dọc vỉa than khi trụ vách vỉa đất đá có 

tính trương nở 

Các đường lò dọc vỉa than tại mỏ than Đồng Rì cũng như một số mỏ với đá có tính trương nở 

mạnh trong ngành than đều được thiết kế và thiết kế thi công do các đơn vị tư vấn thiết kế chuyên 

nghiệp. Kết cấu chống, diện tích đường lò áp dụng theo hộ chiếu mẫu phù hợp với công suất khai thác 

mỏ, lưu lượng gió và kích thước an toàn khi vận chuyển than, đá.  

Đường lò dọc vỉa 7 mức +227 LC7-7  đặt trên trụ giả có chiều dày từ 10  30cm, bao gồm lớp 

sét và sét kết độ bền vào khoảng 10 20MPa, các lớp mỏng, chiều dày phân lớp 3 5cm. Trên bề mặt 

phân lớp là các màng sét láng bóng pha lẫn than. Mặt phân lớp khi bị ẩm ướt hoặc ngấm nước các lớp 

dễ tách rời nhau.  

Vách trực tiếp của vỉa 7 là bột kết với chiều dày từ 510m gồm các lớp mỏng. Tính trương nở của 

đá vách không cao, nứt nẻ  nhiều có thể ảnh hưởng đến chiều cao vòm cân bằng tại nóc lò  

      Từ các kết quả tính toán lý thuyết và đo đạc thực nghiệm thể tích trương nở cho thấy áp lực 

trương nở của sét tại trụ giả tương đối lớn (có thể lên tơí 1-2,5kG/cm2 tương đương 1025T/m2)[1]. 

Vì chống lò được thiết kế sửa đổi để tăng khả năng mang tải của  

2.1 Thiết kế ứng dụng các vì chống trong vùng bùng nền do trương nở  

 

 

 
                    Hình 2. Đường lò dọc vỉa 7 mức + 225 bị nén ép từ các phía 
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Tại các là dọc vỉa vùng mò Quảng Ninh như đã thấy trên, áp lực trương nở là tác nhân chủ 

yếu gây nén, phá huỷ biến dạng đường lò. Như vậy áp lực tác động lên vì chống lò không chỉ là khối 

tải trọng trong vòm cân bằng tự nhiên lý giả 

theo thuyết tạo vòm của Protodiaconov hay 

Tximbarevich v.v…Áp lực phá huỷ vì chống lò 

còn do áp lực trương nở tác động từ phái trụ vỉa 

nếu vỉa bằng thoải hoặc bên hông lò nếu vỉa có 

góc dốc nghiêng hoặc dốc đứng. 

  Để chống lại áp lực tác động từ nhiều phía vào vì chống lò, cần phải có kết cấu chống có sức 

mang tải đủ lớn tương đương khối tải trọng từ nóc hay vách vỉa cộng với áp lực do trương nở của khối 

đá chứa khoáng trương nở.  

Từ lâu việc thiết kế, lựa chọn các loại vì chống trong điều kiện địa chất mỏ như trên đã được 

nhiều tác giả nghiên cứu . 

Xem xét các kết cấu chống tại các đường lò vùng mỏ Quảng Ninh thấy rằng: Mặc dù mặt cắt 

vì chống thép lòng mo đã thay đổi từ mặt cắt dạng chữ U sang dạng chữ V như nhiều nước, để tăng 

ckích thước phần cánh để chống uốn cho vì chống. Liên kết giữa xà và cột vẫn sử dụng gông dạng lập 

là phẳng. Lập là phằng với ưu điểm dễ chế tạo, lắp ráp thuận tiện, tiết kiệm vật liệu thép. Song nhược 

điểm của gông có lập là dạng phẳng là ma sát do tiếp xúc của gông với xà hoặc cột nhỏ. Lập là phẳng 

dễ vị uốn cong khi vì chống bị xô hoặc khi xà bị trượt theo thân cột. Vì thế trong thử nghiệm đã thay 

bằng loại lập là dạng vai bò hay yên ngựa (hình 3)   

2.2. Kết cấu chống 

Vì chống thép lòng mo hay vì chống thép СВП là loại vì chống phổ biến sử dụng trong ngành mỏ 

Việt Nam. Ưu điểm của vì chống là khả năng 

chịu lực lớn, lắp lẫn dễ dạng, thi công thuận 

tiện. Kết cấu vì chống bao gồm một xa và hai 

cột. Tại các mỏ vì chống được thiết kế và chế 

tạo sử dụng chủ yếu là vì chống dạng vòm 

một hoặc ba tâm, gồm một xà và hai cột thẳng. Khả 

năng mang tải của vì chống được tính theo diện tích 

đường lò và loại thép hình chế tạo vì chống. Thí dụ vì 

chống СВП-17 có tải trọng khoảng 17-19T/vì khi sử 

   

Hình 3. Lập là dạng yên ngựa  

    Hình 5. Mối liên kết dầm ngược  

 

Hình 4. Vì chống khép kín sử dụng dầm nền 
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dụng cho đường lo diện tích tiết diện khoảng 9-11m2. Khi sử dụng vì СВП-27 tải trọng khoảng 

25-29T/vì .v.v.. 

Để chống lại áp lực tác động từ trụ vỉa tác động từ nền hay hông lò trong tính toán, thiết kế, 

sử dụng vì chống sử dụng dầm nền dạng vòm ngược (hình 4) và mối liên kết giữa dầm ngược với cột 

(hình 5). Sự mang tải của vòm ngược dựa trên nguyên lý tính tải trọng bùng nền của Ximbarevich [7] 

được giới thiệu các trang tiếp theo. 

Sự ổn định và khả năng mang tải của vì chống dạng khép kín không được cải thiện nếu trong 

thi công không giám sát việc lắp đặt các tấm chèn, nhất là tấm chèn bê tông cốt thép đúc sẵn phía nền 

lò. Trong thiết kế đã tính toán các khả năng gây nén lệch làm xô vì chống. Vì thế đã sử dụng các tấm 

chèn như một biện pháp hoá giả sự tập trung ứng suất gây biến dạng vì chống bằng việc chèn kín 

khung vì chống. Nhưng trong thi công, trường hợp tấm chèn không lắp đặt theo thiết kế sẽ xẩy ra 

trường hợp vì chống vẫn bị đẩy nghiêng, đường lò vẫn bị biến dạng.  

 3. Kiểm tra, đánh giá ổn định của đoạn lò dọc vỉa 7 mức +225 LC7-7 khu II tuyến IV sử dụng 

vì chống khép kín, dầm ngược 

3.1 Áp lực nóc 

Theo Tximbarevich [7] khi thi công đường lò trong đá mềm yếu hai bên sườn khoảng trống bị 

sụt lở nên chiều rộng của vòm bị nâng lên với chiều rộng là 2a1 , xác định theo công thức (1): 
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trong đó: h- Chiều cao đường lò, m  

- Góc ma sát trong của đá 

Như vậy, chiều cao vòm phá huỷ được tính (2) : 
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Khi lò dọc vỉa đào trong đá nứt nẻ, hông lò là đá yếu 

có xu hướng trượt lở, áp lực nóc tác dụng lên một 

đơn vị diện tích đường lò được tính theo công thức 
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3.2  Áp lực hông 

Sau khi khai đào, đá bị phá huỷ hai bên hông lò gây ra áp lực lên hông lò. Áp lực hông phụ 

thuộc vào chiều cao đường lò (h) và tải trọng tác động theo phương thẳng đứng G với giá trị tính 

bằng : 
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Áp lực hông được tính theo công thức (5) : 
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3.3 Áp lực nền Q 

Khi khai đào, khoảng trống được tạo ra gây mất cân bằng không chỉ xuất hiện tại nóc lò mà 

còn xuất hiện cả phía nền lò. Áp lực tác động từ phía nền vào đường lò gây nên áp lực nền. Chiều sâu 

vùng cân bằng áp lực nền x0  được xác định (6) : 
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từ đó, áp lực nền Q tính theo (7): 
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3.4 Áp lực trương nở 

Các khoáng chứa trong đất đá mỏ khi trương nở sẽ tăng thể tích. Sự tăng thể tích đồng thời 

với việc hình thành lực đẩy, nén vào các vật xung hay gọi là áp lực do trương nở.   

Xác định áp lực trương nở được thực hiện trong phòng bằng thiết bị đo áp lực và thể tích 

trương nở, hình 7 
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Thiết bị xác định áp lực trương nở của đất sét bao gồm vòng ứng lực, bộ ống chứa mẫu và 

đồng hồ đo biến dạng. Mẫu đất sét lấy tại hiện trường, bảo quản trong các túi kín,  được gia công và 

đặt vào ống khuôn. Khi tăng độ ẩm của mẫu, thể tích mẫu sẽ tăng. Đồng thời với sự tăng thể tích là 

tăng áp lực làm cho kim đồng hồ áp lực bị xoay. Đọc giá trị trên đồng hồ chúng ta có được giá trị áp 

lực trương nở kG/cm2.  

Cách thí nghiệm thứ hai đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo mức độ chính xác. Bằng việc xác 

định sự tăng thể tích mẫu đất sét chứa khoáng trương nở trong ống thí nghiệm. Khi tăng độ ẩm của 

mẫu, thể tích của đất sét tăng làm xoay kim đồng hố. Xác định thể tích bằng đo chiều cao hoặc tính 

thể tích mẫu và đưa các giá trị đo được thay vào công thức tính chuyển đổi ra áp lực trương nở theo 

công thức (8)[6] 

Công thức xác định trị số trương nở khối RH , và trương nở chiều cao RH như sau: 
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         (8) 

Bảng phân loại đất theo tính trương nở 

Loại đất có tính trương nở RH % PH (kG/cm2) 

Khôngtrương nở 

Trương nở yếu 

Trương nở trung bình 

Trương nở mạnh 

< 4 

4 – 10 

10 – 15 

> 15 

< 0,025 

0,025 – 1,0 

1,0 – 2,5 

> 2,5 

4. Đánh giá biến dạng, chuyển vị của vì chống trong đường lò dọc vỉa mức +225 Đồng Rì 

Biến dạng đất đá quanh đường lò phụ thuộc chủ yếu vào độ bền và khả năng chịu tải trọng 

của vì chống lò. Khi vì chống có tải trọng lớn tương đương hoặc lớn hơn áp lực mỏ tác động lên vì 

chống từ nóc, hông và nền lò thì vì chống không bị hoặc ít biến dạng, đường lò ổn định. Ngược lại 

nếu vì chống không thoả mãn với áp lực mỏ thì thời gian ổn định của đường lò chỉ đến một giới hạn 

nào đó, và sẽ bị phá huỷ.  

Quan trắc chuyển vị của đất đá và biến dạng của vì chống trong đoạn lò đất đá yếu và có hiện 

tượng bùng nền là rất cần thiết. Đánh giá biến dạng của vì chống tốt nhất là đo đạc hiện trường. 

Đường lò dọc vỉa đang sử dụng phục vụ mục đích vận tải vật tư thiết bị, chuyên chở đất đá, than ra 

ngoài.  

Việc đo đạc biến dạng tại hiện trường (hình 8) được tiến hành bằng phương pháp đo đạc sự 

thay đổi khoảng cách giữa các điểm đo bằng thiết bị trắc địa theo thời gian như các phương pháp vẫn 

được sử dụng trong mỏ, kết quả đo đạc thể hiện tại bảng 1 

Bảng 1 Kết quả đo đạc biến dạng lò chống xen sử dụng vì khép kín dầm ngược  
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TT 

 

Vị trí đo 

Chiều rộng sử dụng tại thời điểm 

đo (m) 

Chiều cao sử dụng tại thời điểm 

đo (m)  

Tiết diện sử 

dụng lần 4 

(m2) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

 

Lần 4 

 

Lần 1 

 

Lần 2 

 

Lần 3 Lần 4 

Đoạn chống bằng thép SVP-27   

 Vì số 1 4,35 4,22 4,16 4,16 2,50 2,47 2,45 2,45 10,5 

 Vì số 10 4,42 4,25 4,19 4,19 2,55 2,54 2,52 2,52 10,44 

 Vì số 20 4,40 4,37 4,20 4,20 2,52 2,50 2,48 2,48 10,41 

 Vì số 30 4,33 4,21 4,12 4,12 2,52 2,50 2,49 2,49 10,34 

 Vì số 40 4,30 4,20 4,15 4.15 2,56 2,52 2,51 2,51 10,33 

Đến nay kích thước an toàn cho thiết bị và người đi lại vẫn đảm bảo. Biến dạng tuyệt đối của 

vì chống từ nóc, hông chỉ trong giới hạn 4 - 5 cm. Biến dạng tương đối của cả đoạn lò có thẻ nhận biết 

được bằng mắt thường do đường lò bị chuyển dịch theo lực đẩy nền.  

Áp lực và biến dạng luôn luôn có mối liên hệ với nhau qua lại với nhau được Zaslavski I Z [8] 

giới thiệu trong công thức tính (8) như sau: 

                           3 2
1...8 urq                              (8) 

Trong đó: 

r - Lấy bằng nửa chiều rộng đường lò, m 

u - biến dạng nóc đường lò, cm 

Biến dạng nóc lò theo thời gian được xác định theo (9) 
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Trong đó: 

a - Chiều rộng đường lò, m 

H - Chiều sâu đường lò, m 

R - Độ bền của đá nóc kG/cm2 

R0 - Điều kiện bền của đá, kG/cm2 lấy bằng 300kG/cm2        

 - Thời gian từ khi đào đến thời điểm tính toán, ngày 

qn  Tải trọng nóc vì chống  
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qBP Độ bền của vì chống tính theo (10)  
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Dựa vào các công thức tính, tiến hành kiểm tra các giá trị theo lý phương pháp tính và xem 

xét so sánh với kết quả thực hiện tại hiện trường. 

Khi đường lò nằm ở chiều sâu không lớn (200 – 400m), đá nóc có độ kiên cố f = 2- 4, chiều 

rộng đường lò đến khoảng 4,3- 4,43m chiều cao đường lò từ 2,5 – 2.56m độ lớn biến dạng nóc theo 

tính toán theo (9) có thể lên tới 5cm. Như vậy khi đường lò được chống giữ với khoảng cách chống 

0,35m/vì, bằng thép СВП 27 đảm bảo đường lò không bị biến dạng vượt giá trị cho phép. Biến dạng 

nằm trong giới hạn tính toán (5- 8cm tại nóc lò) 

5. Tính kinh tế của việc xử lý ổn định đường lò dọc vỉa bùng nền và các giải pháp kiến nghị 

5.1. Tính kinh tế của giải pháp  

Sự ổn định của đất đá phụ thuộc rất nhiều vào sự nguyên khối của chúng, vào công nghệ, biện 

pháp thi công, biện pháp chống giữ, vị trí đường lò trong vỉa than, sự trương nở và khả năng tiếp xúc 

với tác nhân gây trương nở của khoáng chất v.v… 

Khi khối đất đá có độ bền thấp, đất đá có tính trương nở, nếu đã khai đào tức là đã phá đi sự 

nguyên khối vốn vẫn tồn tại trong khối nguyên làm mất đi sự cân bằng tự nhiên, các vì chống mới 

dùng để chống giữ không đủ chống lại các tác động của áp lực mỏ lên vì chống từ các phía sẽ làm cho 

vùng biến dạng phá huỷ không còn tồn tại theo các kích thước được tính theo các lý thuyết ổn định tải 

trọng (lý thuyết tạo vòm cân bằng tự nhiên) hiện nay.  

Chiều cao vòm cân bằng bao nhiêu, chiều sâu vùng áp lực nền x0 như thế nào để xác định 

bằng lý thuyết rất khó đảm bảo tính chắc chắn. 

Vì vậy, theo kinh nghiệm trong và ngoài nước, các thiết kế, tính toán đưa vào thi công đều lấy 

giải pháp đảm bảo sự chống đỡ của vì chống trong điều kiện áp lực mỏ lớn. 

Sử dụng vì chống khép kín dạng vòm ngược, liên kết linh hoạt, chèn kích kín quanh chu vi vì 

chống với bước chống ngắn có thể coi là giải pháp chống đỡ thụ động, chi phí cao, nhưng đảm bảo 

chắc chắn. Vì vậy, không có cách nào khác là phải chọn vật liệu và kết cấu đủ để chống lại áp lực tác 

động từ các phía lên vì chống.  

Khi sử dụng vì thép lòng mo СВП 27 một bộ vì chống tiêu thụ khoảng 366,16kg thép, như 

vậy mỗi mét lò dọc vỉa cần 366,16 kg2,85vì/m khoảng 1.043,5 kg/m lò với gần 150 tấm chèn 

BTCTĐS chiều dài 500mm, rộng 200mm dày 50mm. Đây là một khối lượng sắt thép và tấm chèn cần 

chi phí tốn kém. Theo dự toán (2009) đơn giá mỗi mét lò sử dụng vì chống khép kín dạng ô van, thép  

СВП 27 vào khoảng 27 triệu đồng. Theo đơn giá hiện nay được mỏ thông báo, chi phí cho một mét lò 

sử dụng vì chống СВП 27 theo thiết kế và thi công đã lên tới khoảng 70 triệu đồng /m.  

5.2 Các bình luận và kiến nghị 

Quá trình khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất, địa cơ học đá mỏ vùng Quảng Ninh các năm 

gần đây thấy rằng, khi khai thác xuống sâu cũng như đào lò tại các khu vực gần lớp đất phủ hiện 

tượng đất đá bị trương nở gây bùng nền và áp lực nóc theo phương thẳng đứng rất cao, gây phá huỷ 

kết cấu chống và nén ép đất đá bao quanh làm mất ổn định đường lò. 
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Sử dụng kết cấu chống khép kín là một trong những giải pháp chống bùng nền, chống áp lực 

lớn từ các phía hiệu quả bởi vì chống khép kín triệt tiêu được toàn bộ mô men uốn, có khả năng phân 

bổ ứng suất trên biên công trình tốt nhất và khả năng chịu tải của vì chống cao nhất. 

Theo như thiết kế của Viện KHCN Mỏ. Với điều kiện địa chất của đường lò thử nghiệm 

chống xén, khuyến nghị lựa chọn kết cấu chống là thép hình SVP-27 linh hoạt về kích thước. Sở dĩ 

như vậy bởi với đường lò có áp lực lớn và thay đổi, kết cấu chống loại này có thể tự điều chỉnh để 

thích ứng với biến dạng của khối đá mà ít gây ra biến dạng trong từng đoạn của khung. Vì chống khi 

bị lún sẽ phân bố lại ứng suất tập trung giảm ứng suất tác dụng lên biên đường lò. không gây biến 

dạng phá huỷ vì chống linh hoạt./. 
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